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Forum för extern samverkan (mellan olika huvudmän): 

Översikten skapades juni 2019, vid upptäckt av fel eller önskemål om ändringar vänligen kontakta 
Samverkanskoordinator: annika.s.lindberg@vetlanda.se 072-240 48 90 

Samverkan externa aktörer – strukturell nivå 
• Lokal Överenskommelse Arbetsförmedlingen och Vetlanda kommun (LÖK) Består av 

styrgrupp och operativ grupp. Kommunen har med representanter från Vetlanda Lärcenter, 
Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten och HR, Kompetenscenter.  

• Ungdomsarbetsgruppen (UA) är ett samverkansforum mellan fältsekreterarna, personal från 
Slussen, räddningstjänsten, fritidsledarna på högstadieskolorna, personal på fritidsgården, 
ungdomsmottagningen, Kom Back, ungdomsledare i Svenska kyrkan och områdespolisen en 
gång per termin. Protokoll förs. Ordförandeskapet för forumet går runt på samtliga 
deltagare. 

• Kommunala Aktivitets Ansvaret, KAA-nätverk Jönköpings län, kommuner i länet 

• Resultat och utvecklingsgrupp (RUG), AF och FK 1g/månad. Strukturell nivå. Chefer och 

handläggare.  

• AVA-gruppen, samarbetsgrupp AME/VUX/AF Handläggare från parterna träffas för att 

utveckla samarbete och rutiner gällande gemensam målgrupp. Rapporterar till chefer 1g/år. 

Protokoll förs. 

• Samarbete mellan kommun och region gällande personer med 

riskbruk/missbruk/beroende Överenskommelse är påskriven. Styrgrupp, arbetsgrupp och 

handlingsplan finns för arbetet.  

• Rätt stöd – rätt försörjning, Vetlanda Arbetsgrupp och styrgrupp med representanter från 

Kommun, Region, (AF och FK vid behov). 

• Samverk Vetlanda, samverkan mellan AF/FK/region/kommun gällande gemensam målgrupp 

inom rehabilitering.  Styrgrupp, arbetsgrupp och handlingsplan finns för arbetet.  

• Nätverksträffar för rehab koordinatorer, 6 träffar per år. AF och FK blir inbjudna. 

Samverkan externa aktörer – individuell nivå 
• Kommunala aktivitetsansvaret, KAA med KomBack och AF. 

• Överlämning mellan studie och yrkesvägldare på Njudung och KomBack och AF.  

• Kommunen och psykiatri (barnrättsombud) gällande stöd till gravida vid behov.  

• Case management, CM– Samarbete kring deltagare med missbruk/psykiatri. Psykiatri, 

kommun (VO och SO). 1g/månad – ärenden och info, struktur mm. 

• Supported Employment, SE– Nätverk för samarbete i gemensamma ärenden inom SE-

projektet, ”Arbete i stället för akt.ers.” AF, FK, psyk, kommun. 

• Rätt stöd – rätt försörjning, Vetlanda Arbete kring individer utan SIG som går på 

försörjningsstöd. 

• Extratjänater samarbete mellan Kommun och AF.  
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Samverkan internt i kommunen mellan olika förvaltningar  

• Kommunala aktivitetsansvaret, KAA med KomBack, Njudungsgymnasiet och Vetlanda 

Lärcentrum 

• BU SO samverkan skola/soc Styrgrupp och referensgrupp. Övergripande samverkansfrågor. 
Särskild handlingsplan finns. 

• SO VO samverkan. Styrgrupp och arbetsgrupp finns. Handlingsplan finns.  

 


