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Samverk Nässjö med styrgrupp och arbetsgrupp 
Aktuella parter: Kommun, AF, FK, Vården 

Samtliga verksamheter är representerade. För överenskommelse se länk. 

Metoddagar Arbetsförmedling/Försäkringskassa   
Aktuella parter: AF, FK 
Formella möten kring generella frågor. Två gånger per år. 

Resultat- och Utvecklingsgruppen (RUG) 
Aktuella parter: AF, FK 

FK och AF träffas en gång/mån: chefer och handläggare mot förstärkta samarbetet. 

Rehabkoordinatorsnätverk 
Aktuella parter: Rehabkoordinatorer (AF/FK Inbjudna) 

Rehabkoordinatorer på vårdenheterna i Höglandskommunerna träffas ett par gånger per 

termin. AF och samverkanansvarig FK är inbjudna. Ett forum för generella frågor gällande 

samverkan. 

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
KAA omfattas av ungdomar mellan 16-20 år som hoppat av skolan eller som har gått ut med 

endast studiebevis. Syftet är att få fler unga att slutföra en gymnasieutbildning samt minska 

arbetslösheten. 

  

Strukturnivå 
 

http://www.finsamjonkopingslan.se/hoglandet/aktiviteter/uppdragsamverkan/samverknassjo.4.642aacf81628a797a5431e1.html


 

  

 

 

 

 
 
 
Samordnad Individuell Plan (SIP)  
Aktuella parter: Vården och kommunen kallar (FK, AF kan delta) - Individen deltar 
Lagstadgad samverkan enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL). 
Vid behov av samordnade insatser upprättar vård och kommun en gemensam individuell 
plan. FK och AF kan inte kalla till SIP. De kan kallas till SIP-möte av vårdgivare eller verksamhet 
inom kommunen men är inte enligt lag skyldiga att medverka. Klienten ska i möjligaste mån 
närvara vid ett SIP möte. Se mer via länk. 
 

"SE-Höglandet" enligt konceptet LIV (Långsiktig Integrerad Verksamhet)  
Aktuella parter: FK, AF, kommunen (SE-coach) och vården (psykiatri). 
Verksamheten har som huvudmål att stödja personer som har svårigheter att etablera sig 
och upprätthålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden på grund av 
funktionshinder, psykisk ohälsa eller missbruksproblem. Se mer via länk. 
 

Gemensam Kartläggning (GK)   
Aktuella parter: AF, FK (Vård, kommun kan delta)   - Individen deltar 
Formell, strukturerad samverkan mellan FK och AF. Både AF och FK kan initiera till en GK. 
Individen deltar, för att tillsammans klargöra det samlade behovet av rehabilitering och för 
att hitta vägar för individen att få eller återgå i arbete. Även andra parter (till exempel hälso- 
och sjukvård, kommun, arbetsgivare) kan medverka i den gemensamma kartläggningen. 
AF ansvarig för dokumentationen för inskriven deltagare. När deltagaren skrivs ut ur GK 
skrivs en gemensam slutdokumentation av AF och FK handläggarna. 
 

Avstämningsmöten 
Aktuella parter: FK, Vården, Arbetsförmedling/arbetsgivare - Individen deltar 
Formell, strukturerad samverkan mellan FK, vården och AF/arbetsgivare. Försäkringskassan 
är sammankallande samt dokumentationsansvariga.  
Syftet är att FK tillsammans med individen som är sjukskriven och sjukskrivande läkare samt 
arbetsgivare/AF, ska utreda och bedöma den sjukskrivnes medicinska tillstånd, 
arbetsförmåga samt behov av och möjlighet till rehabilitering. Vid mötet upprättas en plan 
för återgång i arbete.  

Med individen i fokus 

 

https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/samordnade-insatser/
http://www.finsamjonkopingslan.se/hoglandet/aktiviteter/supportedemploymentfortsattning.4.4485566513b3cd09c8d24d.html


 

  
 
 
 

 

 

Omställningsmöten 
Aktuella parter: FK, AF    - Individen deltar 
Formell strukturerad samverkan mellan FK och AF gällande individ med sjukintyg som nekas 
sjukpenning inför dag 180 eller vid nekad sjukersättning efter att avslagsbeslutet är fattat. 
Individen bestämmer om mötet ska genomförars. FK begär sedan möte med AF. AF kallar och 
individen deltar. 
 

Trepartsmöten 
Aktuella parter: Vårdgivare och Arbetsgivare/Soc/AF  
Vårdgivare och Arbetsgivare/Soc/AF för gemensam planering och hjälp för den enskilde. 

- för att förebygga sjukskrivning eller tidigt i ett sjukfall.  

- rehabilitering tillbaka till arbete.  

Skolsamverkan  
Aktuella parter: AF, Skola, FK  
Samverkan en gång/år i samband med gymnasieavslut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


