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Samverk Eksjö 
Lokal överenskommelse gällande samverkan  

om rehabilitering. 

https://www.eksjo.se/
https://www.rjl.se/


 

Bakgrund  
Mellan 2016-08-01 - 2019-07-31 har projektet Uppdrag Samverkan funnits i Aneby, Nässjö, Sävsjö, 

Tranås och Vetlanda. Projektet utvärderades under våren 2019 och styrelsen för Höglandets 

samordningsförbund beslutade då att fortsätta att delfinansiera en Samverkanskoordinator på 50 % i 

varje kommunområde, för att arbeta med samverkansfrågor mellan alla fyra parter. Syftet är att 

skapa en gemensam kunskapsbas och underlätta samarbetet mellan de deltagande organisationerna 

Från 2020 deltar även Eksjö kommun i samarbetet och denna överenskommelse är en viktig del i det 

arbetet.  

Berörda parter  
I Samverk Eksjö ingår Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Eksjö vårdcentral, psykiatriska 

mottagningen i Eksjö samt Eksjö kommun. 

Syfte  
Syftet är att genom samverkan mellan aktörerna i Samverk Eksjö effektivt utnyttja samhällets 

resurser till stöd för personer med behov av insatser från olika aktörer. Ambitionen är att snabbt och 

på bästa sättet samordna insatser. Denna rutin är till för samverkansbehov där ordinarie, befintliga 

samverkansmetoder och nätverk saknas eller behöver utvecklas.  

Målgrupp 
Personer i arbetsför ålder (16-65 år) som bedöms ha behov av samordnade insatser från minst två av 

de berörda parterna.  

Anledningarna till behovet av samordnade insatser för en individ kan vara att minska risken för 

rundgång mellan berörda organisationer, ge möjligheter att hitta bättre former för habilitering och 

rehabilitering mot arbete/sysselsättning, studier och rätt försörjning samt minska risken för större 

ohälsa. 

Målsättning  
- att öka den enskildes delaktighet och motivation för ökad hälsa och försörjningsförmåga. 

- att ge den enskilde stöd att nå rätt försörjning utifrån sin egen förmåga. 

Forum för att främja och effektivisera samverkan 
 

•Samverk Styrgrupp  
Styrgruppen är ett mötesforum med ansvariga chefer (alternativt ersättare med mandat att fatta 

beslut) från de deltagande parterna. Gruppen träffas 4 ggr per år.  

Syftet är att utifrån sin organisation underlätta och utveckla samverkan i Eksjö och möjliggöra 

arbetssätt och metoder för samverkan inom kommunområdet. Styrgruppen har ansvar för att 

arbetet i Samverk Eksjö följs upp årligen. Representanter till arbetsgruppen utses av styrgruppen.  

Eksjö kommun (samverkskoordinatorn)är ansvarig att kalla till möte, skriva protokoll och revidera 

överenskommelse.  



 

•Samverk Arbetsgrupp  
Mötesforum med representanter av medarbetare från de berörda parterna, träffas 4 ggr/år. 

Arbetsgruppen arbetar på uppdrag av styrgruppen. Uppdragen är formulerade i handlingsplanen som 

upprättas och revideras varje år av styrgruppen. Arbetsgruppen är även ett forum för kontinuerligt 

kunskapsutbyte och för att lyfta frågor som är aktuella för alla parter. Exempel på uppdrag till 

arbetsgruppen är; att dela kunskap om varandras arbete och organisation, arrangera 

samverkansträffar, arbeta fram gemensamma dokument och sprida information. Syftet är utveckla, 

underlätta och effektivisera metoder för samverkan och en samsyn. Arbetsgruppen ansvarar för att 

planera och genomföra en gemensam utbildningsdag/år. Ansvarig för att kalla till möte och att skriva 

protokoll är samverkanskoordinatorn. 

•Samverk Individ 
Samverkansforum gällande individer med behov av insatser från minst tre utav de berörda parterna. 

Krävs samtycke för att lyfta ärendet i aktuellt forum. Mötet kan hållas antingen med eller utan 

individ. Syftet är att korta och effektivisera insatserna kring specifik situation och person. Exempel på 

möten: rehabiliteringsmöte, avstämningsmöte, gemensam kartläggning och Samordnad individuell 

plan (SIP).  

Handlingsplan 
En handlingsplan för Samverk Eksjös arbete framarbetas varje år, och är kopplad till den lokala 

överenskommelsen. Där specificeras mål och aktiviteter för att verkställa och utvärdera arbetet som 

beslutas i styrgruppen. Handlingsplanen är ett dokument som kontinuerligt arbetas med, följs upp 

och revideras årligen i styrgruppen. 

Kontaktperson 
Varje aktör utser en ansvarig kontaktperson i Samverk Eksjö, som förmedlar förfrågan om samverkan 

till rätt personal/handläggare inom sin organisation. Kontaktpersonen ansvarar även för att telefon- 

och mailuppgifter hålls uppdaterade mot de andra i Samverk Eksjö.  

Övrigt 
Inom Eksjö kommun finns även ett pågående samarbete mellan kommun och Regionen gällande 

personer med riskbruk, missbruk och beroende (LÖK). 

 

Eksjö 2021-01-27, signerad av: 

Sektionschef Arbetsförmedlingen  

Enhetschef Försäkringskassan  

Funktionschef IFO, Eksjö Kommun 

Gymnasiechef Eksjö gymnasium, Eksjö kommun 

Utbildningschef Vux12, Eksjö Kommun  

Vårdenhetschef Vårdcentralen Bra Liv, Eksjö 

Vårdenhetschef Psykiatriska mottagningen, Höglandssjukhuset Eksjö 

 

 


