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Denna handlingsplan är utformad för det lokala samverkansarbetet mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jönköpings län och Kommunen i det arbetet 
som utförs för gemensam målgrupp. 
 

Vision 
Vårt lokala samverkansarbete ska leda till välkända, fungerande rutiner och kännetecknas av 
god kännedom och respekt för varandras arbete. Samverkansarbetet ska bli en naturlig del 
av det ordinarie arbetet hos samtliga aktörer och ska genomsyras av en konstruktiv och 
framåtblickande anda.  
 

Målgrupp 
Individer i arbetsför ålder 16-65 år med komplex problematik och som är i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två av aktörerna.  
 

Mål 
Strukturell- organisatorisk nivå 
Ha en god kännedom och kunskap om varandras verksamheter och möjliga insatser för vår 
gemensamma målgrupp.  
Bibehålla och utveckla fungerande formella samverkansstrukturer mellan samtliga aktörer. 
Bibehålla och utveckla gemensam värdegrund och inställning till samverkan.  

 
Individnivå 
Ge individer ökade förutsättningar för aktivitet/delaktig, att nå egen försörjning och uppleva 
självständighet samt ökad upplevelse av hälsa. 
 

Aktiviteter för alla parter 
- Samtliga parter medverkar i Lokal Samverkansgrupp (LSG) 4 ggr/år (3 digitala möten 

och 1 fysiskt), sammansatt av verksamhetsansvariga. 
- Samtliga parter har en representant i Arbetsgruppen Samverkan Tranås som träffas 4 

ggr/år 
- Informationstillfällen gällande rutiner för Samverkan i Tranås, speciellt för ny 

personal hos aktörerna men även andra. Respektive aktör har möjlighet att kontakta 
samverkanskoordinator då det finns behov av info. Information om Samverkan i 
Tranås kan vara ett obligatoriskt moment i samband med introduktion av nyanställd. 

- Dokument tillhörande de formella samverkansforumen; Samverk Tranås och SIP ska 
finnas lätt tillgängliga för dem som kallar till individ samverkan. 
Samverkanskoordinator ansvarar för att dokument läggs på HSF hemsida under 
Tranås. Arbetsgruppens representanter ansvarar för att information om formella 
samverkansforum når ut till medarbetare hos respektive aktör. 

- I slutet av varje år ska Överenskommelse samt Handlingsplan följas upp samt vid 
behov revideras. Samverkanskoordinatorn leder arbetet med att fastställa 
Handlingsplan i samarbete med Arbetsgruppen Samverkan i Tranås. 
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Aktiviteter 2022 
- Fortsätta med gemensam utbildning i metoden Samordnad Individuell Plan (SIP). 
- Genomföra två digitala frukost tillfällen per termin. Beslut om tema och tid tas i 

arbetsgruppen 
- Introduktionsutbildning och fortsättningsutbildning i samverkanskunskap via 

samverkanskoordinator 
 
 

Samverkanskoordinators ansvar 
Samverkanskoordinator 50 % - en långsiktig integrerad verksamhet via Höglandets 
Samordningsförbund(HSF).  
https://www.finsamjonkopingslan.se/hoglandet/aktiviteter/samverkanskoordinator---liv 

 
- Medverka i LSG 
- Leda Arbetsgruppen Samverkan i Tranås 
- Lyfta och delge goda exempel gällande samverkan i LSG och Arbetsgrupp 
- Tillsammans med Arbetsgruppen planera och genomföra gemensam lokal 

utbildnings- inspirationsdag inom temat samverkan en gång/år 
- Tillsammans med Arbetsgruppen planera och genomföra två gemensamma digitala 

30 min frukostträffar/termin 
- Erbjuda återkommande informationstillfällen gällande Samverkan i Tranås speciellt 

för ny personal hos aktörerna. Respektive aktör kontaktar samverkanskoordinator då 
det finns behov av info. Information om Samverkan i Tranås kan vara ett obligatoriskt 
moment i samband med introduktion av nyanställd.  

- Tillsammans med Arbetsgruppen Samverk Tranås fastställa Handlingsplanen 
- Ansvara för uppföljning av Handlingsplan på LSG i slutet av året. 
- Ansvarig för att leda uppföljning av överenskommelse, följande frågor besvaras  

1) har alla parter deltagit vid LSG/arbetsgrupp?  
2) Har samverkanspunkten ”Ex på goda samverkansexempel” fyllts på varje möte?  
3)Är upplevelsen från deltagande parter att mötestiden varit fylld och effektiv?  
4) Är upplevelsen att utökad samverkan har skett? Genomför vi formella 
 forum (Samverk Tranås och SIP)? Hur upplever vi att de fungerar?  
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