
 

Checklista vid remittering till projektet Navet inom  

Fryksdalens Samordningsförbund  
Navet är ett projekt inom ramen för Fryksdalens samordningsförbund där kommunerna Torsby, 

Sunne och Kil, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Värmland samverkar för att 

stödja personer i behov av samordnade insatser för att komma vidare mot egen försörjning genom 

arbete eller studier.  

 

Personen uppfyller följande kriterier: Vara aktuell hos minst två av parterna (Kommunen, Region 

Värmland, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen).  

 

Remissen skrivs och skickas av handläggare/kontaktperson hos någon av de 

myndigheter personen är aktuell hos.  

Obs! Det är mycket viktigt att den part/myndighet som remitterar till Navet informerar 

och samråder med övriga parter, som personen är aktuell hos, innan remiss skickas. 

Detta ska dokumenteras i remissblanketten.  
Personen är i arbetsför ålder (18-64 år) med prioritering mot ungdomar och yngre vuxna (upp till 

30 år)  

Personen saknar fotfäste på arbetsmarknaden på grund av någon eller några av följande punkter:  

-Psykisk ohälsa  

-Psykosocial ohälsa  

-Tidigare missbruk (ej pågående)  

-Fysisk ohälsa och långvarig smärta  

-Personen är i behov av samordnade insatser för att komma vidare mot egen försörjning genom 

arbete eller studier  

Personen är själv delaktig i beslutet och vill remitteras av handläggare till Navet. Har ordinarie 

insatser uttömts på respektive aktuell myndighet? ”Har alla gjort sitt?”  

Nolltolerans råder gällande alkohol och droger. Uppdagas detta vid deltagande i projektet innebär 

det återremittering ut ur projektet till berörda parter.  

I samband med remittering ska remitterande part inkomma fylla i ett formulär/underlag 
som styrker att man uppfyller de kriterier som krävs för att delta i projektet samt med ett 
tydligt uppdrag innehållande en frågeställning och en bedömning om vad individen 
ifråga behöver hjälp med för att komma närmare egen försörjning. 
 

Remittering sker skriftligen via e-post till någon av projektets handledare;  

Torsby  
Roger Ericsson Mobil: 070-250 52 71 E-post: roger.eriksson@torsby.se 

  

Sunne  
Eva Skeppstedt Mobil: 073-048 61 03 E-post: eva.skeppstedt@torsby.se  

 

Kil  

Jennifer Olsson Mobil: 073-027 42 65 E-post: jennifer.olsson@torsby.se 
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