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Syfte

 Syftet med denna kartläggning är att beskriva vilka samverkansarenor som 

finns och används, formella och informella, mellan parterna i Finnvedens 

Samordningsförbund - Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner samt 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Jönköpings län och då ffa

Rehabkoordinatorerna



Metod

Ett kortare frågeformulär mailades ut till

 Styrgrupp Arena

 Beredningsgruppen 

 Handläggare i Arenagrupperna i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner 

- Erbjudande om fysisk träff för att gå igenom frågorna

- Kartläggningen på remiss – för att se så att jag uppfattat korrekt



Gislaveds Kommun - Arbetsmarknadsenheten

Samverkan som fungerar bra

 Arenasamverkan 

 Samverkan med IFO och AF fungerar bra, men samverkan och processer kan alltid 
bli bättre

Utvecklingspotential

 Man saknar lokal överenskommelse kring integration som tidigare funnits

 Samverkan mellan IFO och KAA handläggare kan bli bättre 

 Önskemål om att SYV regelbundet finns på plats på NC

 Inom organisationen behöver man förtydliga processer, ansvarsfördelning och 
remissintag för att arbetet ska flyta bättre

Målgrupper att utveckla samverkan kring

 Ungdomar, bla de inom KAA

 Personer med bristfällig svenska

 Personer med diffus värkproblematik

 Arbeta med bla hälsoinsatser, lågtröskelaktivitet, kulturkompetens



Gislaveds kommun – Försörjningsstöd

Samverkan som fungerar bra

 SIP möten med tydlig struktur om vem som gör vad 

 Arenasamverkan 

Utvecklingspotential/ Målgrupper att utveckla samverkan kring

 Behov av samordning kring ärende med unga personer med 

funktionsnedsättningar  

 Utökad samverkan mellan gymnasieskolan, IFO och AF kring elever med behov 

av extra insatser



Gnosjö kommun – Arbetsmarknadsenheten och Vuxengruppen

Samverkan som fungerar bra

 SE nätverk, Arenasamverkan, Styrgrupp för AME, remissmöten, samverkan 

med AF och FK, näringslivet, internt mellan AME och Vuxengruppen

 Som en liten kommun så har man fördelar vad gäller samverkan, det blir 

kortare vägar mellan parterna

Utvecklingspotential

 Personalomsättning försvårar samverkan

 Samverkansgrupper prioriteras inte av alla aktörer

Målgrupper att utveckla samverkan kring

 Individer med lägre utbildningsnivå. Det behövs ta ett helhetsgrepp, en bättre 

samverkan med AF gällande yrkesutbildningar som möter näringslivets behov



Värnamo Kommun – Värnamo Arbetsmarknadscenter

Samverkan som fungerar bra

 Arenasamverkan 

Utvecklingspotential

 Processer kring samverkan mellan VAC, Vuxensektionen och AF kan bli 

betydligt bättre

Målgrupper att utveckla samverkan kring

- Nyanlända/etableringen

- Individer med missbruk



Värnamo Kommun – JobbCenter Unga

Samverkan som fungerar bra

 Remissmöten och det utökade remissmötet 

Utvecklingspotential

 Ett utökat samarbete utifrån kommunala aktivitetsansvaret med 

gymnasieskolan 

Målgrupper att utveckla samverkan kring

 Fånga upp ungdomar som har behov i en tidigare fas



Värnamo Kommun – Vuxensektionen

Samverkan som fungerar bra

 Arenasamverkan 

Utvecklingspotential

 Samverkan fungerar ganska bra, men överlag kan det förbättras och utvecklas

 Fortsätta att sprida information om Arenasamverkan till bla nyanställda



Arbetsförmedlingen Gislaved

Samverkan som fungerar bra

 Arenasamverkan 

 IFO och AMO

Utvecklingspotential

 Samverkan är ett levande arbete, måste hela tiden underhållas

Målgrupper att utveckla samverkan kring

 Det finns behov av att utveckla samarbetet kring de som är inskrivna på AF 

men där man är osäker på vilken arbetskapacitet personen har



Arbetsförmedlingen Värnamo/Gnosjö

Samverkan som fungerar bra

 Remissmöten som hålls varje vecka 

 Arenasamverkan

Utvecklingspotential

 Viljan att samverka finns men i vissa fall kan våra regelverk krocka och det 

kan bli svårt att hitta lösningen för individen

Målgrupper att utveckla samverkan kring

 I dagsläget finns en god samverkan kring de flesta grupper 



Försäkringskassan

Samverkan som fungerar bra

 Arenasamverkan – både i Arenagrupperna och Styrgrupp Arena

 Samarbetet AF/FK 

 Kontakten med Rehabkoordinatorerna 

Utvecklingspotential/Målgrupper att utveckla samverkan kring

 Arbetet kring Rätt stöd, rätt försörjning hos kommunerna kan bli betydligt 

bättre. Här behövs struktur och tydlig ansvarsfördelning



Region Jönköpings län, Rehabkoordinatorer

Samverkan som fungerar bra

 Arenasamverkan fungerar bra i alla kommuner

 Kontakten med FK 

Utvecklingspotential

 Önskemål om ett utökat samarbete med AF och handläggare på 
IFO/Vuxensektionen

 Dialogen tidigt i sjukfallet mellan myndigheter kan bli bättre 

 Det finns behov av lägre trösklar in i olika program/arbetsträning/sysselsättningar 

 Viktigt att man i kommunerna börjar att arbeta mer efter modellen Rätt stöd, rätt 
försörjning

 Det finns ett behov av kontakt och dialog mellan FK och läkargruppen

Målgrupper att utveckla samverkan kring

 De personer som står allra längst från arbetsmarknaden, och uppbär 
försörjningsstöd samt personer som är arbetslösa och som inte klarar av att delta i 
AFs program men som inte uppfyller kraven för sjukskrivning



Sammanfattande reflektioner

• Hjärta och engagemang

• Individen i fokus och vilja till att samverka

• Personalomsättning påverkar, tidspress

• Mer brist i intern samverkan än extern många gånger

• Arenasamverkan

• Skolan

• Nätverka över kommungränserna

• Framåt – kartläggning ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete



Liselott Edvinsson

Processutvecklare

Finnvedens Samordningsförbund

Liselott.edvinsson@gislaved.se

0371 -82731
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