
 

 
 
 
 

Lathund för handläggare 
Målgrupp: 

• 20 – 60 år 
• Individen har en önskan om att förändra sin situation och är motiverad till att delta 
• Behov av en samordnad plan 
• Aktuell på två eller fler myndigheter, alternativt aktuell på en myndighet men bedöms 

vara i behov av stöd från ytterligare myndighet 
• Beroendeproblematik (alkohol, droger, spel) ska ligga minst 6 månader tillbaka i tiden 
• Individen måste vara beredd på att vara igång i insatsen minst 6 timmar/vecka 

Syfte: 

Syftet är att motverka utanförskap genom samordnade insatser och därigenom stärka individer 
för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. 

Insats: 

• Vi arbetar med hela individens behov (grundläggande, socialt, fysiskt, psykiskt) 
• Vi arbetar lösningsfokuserat och har vår utgångspunkt i Empowermentpedagogiken 
• Vi erbjuder gruppverksamhet enligt empowermentmetoden 7TJUGO. Ett grupptillfälle 

i veckan. Ämnen som behandlas i grupp är kommunikation, förhållningssätt, självbild, 
resurser, ansvar, mål, sömn, kost, friskvård och arbetsmarknad. 

• Vi erbjuder friskvård två gånger i veckan. 
• Vi arbetar med individuell kartläggning, planering och genomförandeplan 

Ärendegång: 

1. Studiebesök – ett första studiebesök på SAMBA där vi presenterar vår verksamhet. Efter 
studiebesöket beslutar individen om denne vill delta eller ej och lämnar därefter in en 
intresseförfrågan. Vid studiebesök i Emmaboda kontakta Oscar Winsth på 0481 – 45190, 
oscar.winsth@nybro.se. Vid studiebesök i Nybro kontakta Ulf Arvidsson 0481-45139,  
ulf.arvidsson@nybro.se eller Carola Axelsson 0481-45109, carola.axelsson@nybro.se 

2. Handläggare på ansvarig myndighet fyller i blanketten ”Insatsförfrågan” med 
kontaktuppgifter, ett tydligt och avgränsat syfte för individens deltagande i SAMBA samt 
underskrivet samtycke. Handläggaren skickar sedan den ifyllda blanketten till Samba 
Arbetsmarknadsenheten, Dunderbergsgatan 2, 382 80, Nybro. 

3. Inkomna insatsförfrågningar behandlas på Samverkansteamets möte som sker en gång per 
månad. SAMBA återkopplar därefter till handläggare på ansvarig myndighet om individen 
skrivs in eller ej. Vid inskrivning bokas ett första möte tillsammans med individen, 
ansvarig handläggare och andra berörda myndigheter eller personer omkring individen för 
att komma överens om den individuella planeringen i insatsen. 
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