
 
ENIG: för vem? 

- Du är mellan 16 år till och med 30 år 
- Du har, eller behöver ha, stöd från flera parter/kontakter för att komma vidare mot jobb, studier 

och egen försörjning 
- Du vill få till en förändring och en bättre planering framåt 

 
Vad kan jag få hjälp med av ENIG? 
Genom att beskriva hur du har det, dina behov och vilken förändring du önskar vill vi i ENIG hjälpa dig att 
skapa en så bra samplanering som möjligt. Ett samverkansteam kan hjälpa dig att få till en sådan plan. 

ENIG:s samverkansteam 
- Består av erfarna personer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jämtland 

Härjedalen och Östersunds kommun 
- Har som uppgift att få alla att arbeta smidigt tillsammans med dig och din plan 

Så här går det till: 
1. Berätta för den kontaktperson du har om ditt behov av stöd från ENIG. 
2. Tillsammans fyller ni då i en Aktualiseringsblankett med uppgifter om dig, dina behov och vad som 

behövs för en förändring i ditt liv 
3. Du får också fylla i ett Samtycke att du godkänner att ditt ärende tas upp i ENIG  
4. Varje månad träffas ENIG:s samverkansteam. De kommer att försöka hitta en fortsättning där de 

parter som behöver samarbeta kan vara med i en gemensam planering tillsammans med dig  
5. Efter mötet kommer den kontaktperson, som du fyllde i Aktualiseringsblanketten tillsammans med, 

att få information om hur ni bör gå vidare tillsammans 
6. Nästa steg kan vara att göra en individuell samplanering. Då är du med och bestämmer vilka som är 

viktiga att ha med i träffar framåt. 
7. Om allt går som det ska så blir det en ny bra planering där du får igenom den förändring du vill ha 
8. ENIG är slut och du kommer att få svara på några frågor i en enkät om hur du upplevt ENIG 

Undrar du över något så tala med din handläggare eller hör av dig till:  
Koordinator ENIG: Håkan Printz, 070- 640 31 17, hakan.printz@ostersund.se 
 

 


