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Berörda parter 
I den lokala överenskommelsen gällande samverkan i Tranås ingår parterna Tranås kommun 
(socialtjänst och skola), Arbetsförmedlingen, Regionen; Bra Liv, Läkarhuset och psykiatriska 
mottagningen samt Försäkringskassan. 
 
 
Målgrupp 
Personer i arbetsför ålder 16-65 år med en komplex problematik som bedöms ha behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två av de berörda parterna.  
Anledningarna till behovet av samordnade rehabiliteringsinsatser för en individ kan vara att minska 
risken för rundgång mellan berörda organisationer, ge möjligheter att hitta bättre former för 
arbetslivsinriktad arbetsrehabilitering eller att minska risken för större ohälsa. 
 
 
Syfte  
Syftet är att genom samverkan mellan parterna effektivt nyttja samhällets resurser. Vår ambition är 
att snabbt och på bästa sätt samordna våra insatser. Denna överenskommelse ska ge förutsättningar 
för ett verktyg där ordinarie eller befintliga samverkansmetoder och nätverk saknas eller är oklara. 
 
 
Forum för att främja och effektivisera samverkan 

 Lokal samverkansgrupp (LSG) 
Mötesforum med ansvariga chefer (alt ersättare med mandat att fatta beslut) från de 
berörda parterna, möte 4 gånger/år. Syftet är att kunna möjliggöra arbetssätt och metoder 
för samverkan samt att utifrån sin organisation försöka underlätta och utveckla samverkan i 
Tranås. Ansvarig för att kalla till möte och att skriva protokoll är parten Tranås kommun. 
Ansvar för att årligen följa upp arbetet inom Samverk Tranås har lokala samverkansgruppen. 

 

 Arbetsgruppen Samverk Tranås 
Mötesforum 4 ggr/år där medarbetare från de berörda parterna träffas. Syftet är utveckla, 
underlätta och effektivisera metoder för samverkan. Arbetsgruppen ansvara för att planera 
och genomföra en gemensam utbildningsdag/ år.  Arbetsgruppen har nära koppling till LSG. 
Ansvarig för att kalla till möte och att skriva protokoll är samverkanskoordinatorn.  

   

 Samverk Tranås 
Samverkansforum (Teamträff och Samverksmöte) gällande individer med behov av insatser 
från minst tre utav de berörda parterna. Teamträff kan genomföras utan klient, vid 
Samverksmöte deltar alltid klienten.  Se dokumentet Metod Samverk Tranås. 

 

 Andra rehabmöte mellan olika rehabaktörer kring enskilda 
Rehabmöte mellan olika rehabaktörer kring enskilda då två eller flera av parterna är 
inblandade.  Samtycke från individen krävs, i vissa rehabmöten deltar ej individen. Syftet är 
att korta och effektivisera insatserna kring specifik situation och person. Exempel på möten: 
rehabmöte, avstämningsmöte, gemensam kartläggning och Samordnad individuell plan (SIP) 
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