
Aktualisering  
till samverkan i ENIG 

Detta är en ansökan om deltagande i samverkansinsats ENIG.  
Jag som ansöker har fått information om ENIG och jag fyller även i ett samtycke på en separat blankett. 

Mitt ärende kommer att tas upp på en träff med personer från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,  
Region Jämtland Härjedalen och Östersunds Kommun för att hitta lösningar för hur mitt ärende ska komma  
vidare på bästa sätt i en samordnad plan.

Efter mötet får jag återrapporterat vad som bestämts och hur vi tillsammans kan gå vidare.

Dagens datum:

UPPDRAGSGIVARE OCH INITIERANDE PART

Myndighet: 

 

HANDLÄGGARE

Namn:

Telefon:

E-post:

UPPGIFTER OM SÖKANDE

KÖN

  Man   Kvinna   Annat / vill ej svara

ÅLDER

  16-18 år   18-25 år   25-30 år   30-65 år

MIN HÖGSTA SLUTFÖRDA UTBILDNING ÄR

  Grundskola   Högskola / universitet upp till ett år   Saknas / okänd

  Gymnasium   Högskola / universitet upp till tre år   Annan eftergymnasial utbildning
   Högskola / universitet mer än tre år
Kommentar:

SÅ HÄR LÅNG TID HAR JAG HAFT OFFENTLIG FÖRSÖRJNING  (Inte försörjt mig genom arbete)

  Inte relevant / tillämpligt   Upp till 4 år   Upp till 8 år

  Upp till 1 år   Upp till 5 år   Upp till 9 år

  Upp till 2 år   Upp till 6 år   Mer än 9 år

  Upp till 3 år   Upp till 7 år

MIN FÖRSÖRJNING VID ANSÖKNINGSTILLFÄLLET (Ange ett eller flera alternativ)

  Försörjningsstöd   Aktivitetsersättning (via FK)   Aktivitetsstöd (via AF)

  A-kassa   Sjukersättning   Lön

  Studiestöd / studiemedel      Sjukpenning / rehabiliteringspenning   Ingen offentlig försörjning

  Annat (vad?):

ÄR JAG AKTIVT ARBETSSÖKANDE PÅ ARBETSFÖRMEDLINGEN? (Kan ta ett arbete direkt)

  Nej

  Ja. Jag är inskriven i programmet:  På så här många procent är jag arbetssökande:

ARBETAR JAG FÖR NÄRVARANDE?

  Nej 

  Ja. På så här många procent av en heltid:

  Arbetet är ett subventionerat arbete   Arbetet är ett osubventionerat arbete



STUDERAR JAG FÖR NÄRVARANDE?

  Nej 

  Ja. Denna typ av utbildning:     På så här många procent av en heltid:

ANNAN AKTIVITET VID ANSÖKNINGSTILLFÄLLE (flera alternativ är möjliga)

  Jag har ingen planerad sysselsättning på dagarna. Sedan när?:

  Jag har praktik / arbetsträning med mera. Vad?:

  Jag är sjukskriven / sjuk. Sedan när?:  

  Jag har annan planerad aktivitet / stödinsats. Vad?:

PÅGÅENDE KONTAKTER MED ANDRA MYNDIGHETER. Kryssa i och förtydliga gärna vilka funktioner

  Arbetsförmedlingen:

  Socialtjänsten:

  Försäkringskassan:

  Psykiatrin. Vilken enhet?: 

  Hälsocentral. Vilken?: 

  Navigatorcentrum / Arbetsmarknadsenhet:

  Andra parter / myndigheter / viktiga kontaktpersoner: 
 
 

HUVUDORSAK TILL AKTUALISERING? (flera alternativ är möjliga)

  Vill komma igång med aktivitet, sysselsättning

  Utreda min arbetsförmåga 

  Få till en bättre planering mellan myndigheterna

  Få rätt ersättning

  Få kontakt med hälso- / sjukvården

  Annat: 

MIN SITUATION IDAG:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖNSKAD FÖRÄNDRING:
 
 
 
 
 
 

HUR JAG SER PÅ MIN EGEN MOTIVATION OCH MÖJLIHETER ATT BIDRA TILL EN FÖRÄNDRING:
 
 
 
 
 
 

VAD HAR GJORTS TIDIGARE? (enligt den sökande och remittenten):
 
 
 
 
 
 

ANNAT AV VIKT INFÖR EN DRAGNING I ENIG:S SAMVERKANSTRÄFF:
 
 
 
 
 
 

UNDERSKRIFT AV HANDLÄGGARE SOM OCKSÅ INTYGAR ATT:
1. den sökande har tagit del av information om ENIG. 
2. den sökande har varit delaktig i ifyllandet av aktualiseringen. 
3. att den sökande har fyllt i blanketten om samtycke.

 
 
Namn:

Blanketten skickas till aktuell representant i ENIG:s samverkansteam. Denne tar den sedan 
vidare till Koordinator för ENIG och en dragning i Samverkansteamet. Ditt samtycke till att 
medverka i ENIG och denna aktualiseringsblankett separeras och sparas på olika platser.  

Blanketten sparas hos koordinatorn i max 12 månader och strimlas sedan.
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