
 
 

Hej alla samverkanskollegor! 

Som vi tidigare har informerat om så är Samordningsförbundet Insjöriket i en 

omställningsfas. Styrelsen fattade i mars 2022 beslut om att förbundet ska gå i riktning mot 

att erbjuda verksamhet mer lokalt i varje enskild kommun och att det ska vara kommunerna 

som utför förbundets finansierade verksamheter (till skillnad mot i dag då förbundet lånar in 

personal från samtliga förbundets parter för att utföra verksamheterna). Med anledning av 

detta fasas nu nuvarande verksamheter Balder, Individsamverkansteamet och Primus ut. Till 

Balder och Individsamverkansteamet är det remisstopp sedan i oktober månad men Primus 

tar emot deltagare fram till och med mars 2023. 

Det är en stor omställning och samtliga förbundets parter har gemensamt beslutat hur den 

nya verksamheten, som har fått namnet ACTivera, ska utformas. Namnet har kommit till 

med anledning av att verksamheten bygger på den evidensbaserade metoden ACT 

(acceptance and commitment therapy) och att syftet med verksamheten är att stärka 

deltagarna att komma upp i en högre aktivitetsnivå. ACTivera kommer att ha en gemensam 

ram i samtliga kommuner och deltagarna kommer kunna få stöd i upp till 24 veckor.  

Deltagarna kommer att erbjudas aktiviteter av lågtröskelkaraktär med individuellt formade 

valbara innehåll och ett löpande intag. Utbudet kommer, med viss lokal variation, bestå av 

kombinationer av t ex individuella samtal, gruppcoaching, föreläsningar, samhällsorientering, 

hälsostärkande insatser, kreativa, sociala och arbetsförberedande aktiviteter enskilt och i en 

grupp för att hållbart öka individens möjligheter till egen försörjning genom arbete. Målet är 

att deltagarna efter avslutad insats har förbättrade förutsättningar att ta del av parternas 

ordinarie insatser och därmed förflyttat sig mot egen försörjning. 

Samtliga kommuner jobbar nu hårt för att bygga upp ACTivera för att kunna ta emot 

deltagare i början på 2023. Kommunerna har lite olika förutsättningar för att kunna starta 

vilket innebär att vissa kommuner kommer starta tidigare och vissa senare, men absolut 

senast den 1 april 2023 så ska samtliga kommuner vara i gång och ta emot deltagare. 

Kommunerna kommer till en början kunna erbjuda verksamhet i mindre skala och kommer 

under hela 2023 kunna fortsätta bygga upp verksamheten.  

Så snart det finns mer information om vilka aktiviteter som kommer erbjudas inom ramen för 

ACTivera och när respektive kommun är redo för att börja ta emot intresseanmälningar 

kommer detta publiceras på Samordningsförbundet Insjörikets hemsida. Alla frågor hänvisas 

i dagsläget till melina.myrback@molndal.se alternativt annika.ruys-hagberg@molndal.se. Ni 

är varmt välkomna att kontakta oss. 

 

Vänliga hälsningar  

Samordningsförbundet Insjöriket 
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