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Varför Arenasamverkan?

• För individer med behov av stöd från flera myndigheter samtidigt.

• Syftet med Arenasamverkan är att öka samverkan mellan olika 
myndigheter samt att öka möjligheterna för individen att arbeta eller 
studera, få förbättrad hälsa, nå ökad delaktighet i samhället och få 
rätt försörjning.

• Öka kunskap om och förtroende för varandra i samverkan.



Hur gör vi då?

• De lokala Arenagrupperna (det finns 4 i GGVV) träffas flera gånger per 
termin för att diskutera kring individer som är i behov av stöd från två 
eller flera parter. 

• Samtycke krävs från individen.

• Frågeställning och datum för återkoppling beslutas tillsammans med 
individen – se samtycke.

• Alla som sitter med i Arenagruppen har tystnadsplikt.



Vilka deltar?

• Samverkan berör alla verksamheter som ger stöd i arbetslivsinriktad 
rehabilitering

• Utsedda representanter från vårdcentralen, psykiatriska kliniken, flera 
kommunala verksamheter, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
deltar 

• Kollega från ovanstående parter kan också delta och dra sitt ärende –
denne person deltar dock enbart under sitt ärende – avviker sedan



Ansvar?

• Alla representanter i Arenagruppen

- Sprida information och nyheter om Arenasamverkan i sin verksamhet i lämpligt 
återkommande forum på sin arbetsplats 

- Stötta kollegor i att påminna/ta upp ärenden i Arenagruppen

• Sammankallande (som varje kommun utser) 

- Tar emot remisser/samtycke från Arenagruppens representanter                                                            
- Kopierar och skickar per post ut remisser/samtycke, kallelse om var och när nästa möte är 
samt ev info från Finsam till övriga i Arenagruppen i god tid före nästa Arenamöte                                          

• Statistikansvarig                                                                                     

- För statistik under mötet via esmaker enkät – både individnivå och hur gruppen anser att 
dagens möte har förlöpt

• Ersättare                                                                                                                    

- Utsedd ersättare som är insatt i Arenasamverkans arbete – processer och arbetssätt



Mötets innehåll? 

• I Arenagruppen diskuterar man

- Allmänna frågor som berör samverkan - öka kunskapen om och 
förståelsen för varandras verksamheter och dess förutsättningar

- Individärenden - komma fram till vilken eller vilka myndigheter som 
bör delta i planeringen tillsammans med individen närmaste tiden



Mötets innehåll?

• Individärenden som tas upp i Arenasamverkan ska normalt beröra 
minst två av organisationerna 

• Uppföljning – sker mellan de parter som man kommit överens om och 
som driver ärendet vidare. Under Arenamötet stämmer man enbart 
av att processen är igång

• Ingen dokumentation sker under mötet – utan varje part 
dokumenterar i sitt system vid behov efter mötet



Ärendets gång
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Tänka på

• Samtycke från individen krävs – informera tydligt om vad Arenasamverkan är! Skicka 
även med broschyren om Arenasamverkan.

• Diskutera tillsammans med individen frågeställning, samt boka in tid för återkoppling.

• Blankett för samtycke från individen finns på samordningsförbundets hemsida

• Tänk på att man inte alltid behöver skriva så mycket bakgrundsinfo – det viktiga är 
personuppgifter samt frågeställning – resten kan tas på mötet

• Gärna ”nya” ärenden - innan de kör fast. Arenagruppen är en kunskaps- och 
erfarenhetsbank som ska användas!

• Tänk på att följa lathunden som finns kring personer med skyddade personuppgifter –
lathunden finns på förbundets hemsida

• Viktigast av allt! – den handläggare som har remitterat in personen återkopplar snarast 
till individen det gäller om vad man har kommit fram till.



Aktuell information

• Förbundet ansvarar för att hålla information om Arenasamverkan 
uppdaterad på sin hemsida 

• www.finsamjonkopingslan.se/finnveden under rubriken Aktiviteter.

• Varje organisation ansvarar för att meddela förändringar av 
kontaktuppgifter till förbundet och övriga berörda organisationer.

http://www.finsamjonkopingslan.se/finnveden


Styrgrupp

• Ansvariga för Arenasamverkan är Styrgrupp Arena i GGVV 
• Charlotte Engström Andersson– Arbetsförmedlingen

• Gunilla Westerlund (ersättare Faton Lajqi) – Försäkringskassan

• Ann Lundin och Caroline Grahn – Regionen Jönköpings län

• Susanna Olsén  Gislaved Kommun

• Jakob Björk (ersättare Elisabeth Andersson), Gnosjö Kommun

• Michael Anderberg, Vaggeryd Kommun

• Charlotte Knutsson (ersättare Fredrik Wallström) Värnamo Kommun

• Peter Hedfors och Liselott Edvinsson, Finnvedens Samordningsförbund


