
Myndighetsgemensamt team – ett möte där vi träffas tillsammans

Vad är ett myndighetsgemensamt team?
 Ett myndighetsgemensamt team finns till för att underlätta för dig som har kontakt med flera

aktörer i samhället. När du har kontakt med många myndigheter, kommunen eller olika vårdgivare
blir det ibland många planeringar på olika ställen. Det kan vara svårt att veta vilket stöd som finns
och vem som gör vad.

Tillsammans med dig försöker vi hitta möjliga vägar framåt. Vi vill hjälpa dig att göra val utifrån dina
tidigare erfarenheter, utmaningar, möjligheter och mål. Genom att vi alla träffas i samma rum tror
vi att det blir lättare att tillsammans hitta just dina vägar. 

Vilka får jag träffa?
 

Handläggare från Arbetsförmedlingen
Handläggare från Försäkringskassan
Handläggare från Södertälje kommun (Försörjningsstöd)
Rehabkoordinator från Psykiatricentrum
Kurator från vårdcentral

I det myndighetsgemensamma teamet finns: 

www.sfris.se 

2022-06

Hur går ett möte till?
Du träffar det myndighetsgemensamma teamet på Nygatan 23 tillsammans med din handläggare 
eller vårdpersonal. 

Du berättar om din situation och vad du skulle vilja ha hjälp med. Du väljer själv vad du vill berätta. 
Det myndighetsgemensamma teamet ställer frågor men för ingen dokumentation. Sedan går vi 
tillsammans igenom vilka alternativ som finns. Du och din handläggare eller vårdpersonal kommer 
överens om vilka alternativ som är bäst för dig just nu. Du får också frågan om vi får kontakta dig 
för att svara på frågor om hur du upplevde mötet. Dina svar är i så fall anonyma.

Det myndighetsgemensamma teamet fattar inga beslut i ditt ärende. Du kan därför alltid välja att 
tacka nej till de alternativ som erbjuds vid mötet. Mötet är rådgivande.

Ett möte med det myndighetsgemensamma teamet tar högst en och en halv timme, men oftast går 
det fortare. Om du vill är du välkommen att ta med dig någon som stöd under mötet.

Vad händer efter mötet?
Det beror på v ad ni kommer fram till. Prata med din handläggare eller vårdkontakt efteråt om du 
känner dig osäker. 

Hur bokar jag ett möte?
Ta kontakt med din handläggare, vårdpersonal eller koordinatorn Daniel Wrede
daniel.wrede@arbetsformedlingen.se om du vill boka ett möte med oss. Normalt kan vi erbjuda ett 
möte inom två veckor men det kan i undantagsfall ta upp till fyra veckor.

Det myndighetsgemensamma teamet finansieras av Samordningsförbundet i Södertälje:

https://sfris.se/
https://sfris.se/finansierade-insatser/myndighetsgemensamt-team/
https://sfris.se/finansierade-insatser/myndighetsgemensamt-team/
mailto:daniel.wrede@arbetsformedlingen.se

