
  
 

Kommunikationsplan gällande samverkan och effekter 
(förslag från AU 211025) 

Nuläge och bakgrund 

Samordningsförbundet i nuvarande form startades 2011 av medlemmarna Region Jönköpings 

län, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och 

Vaggeryd. 

Samordningsförbund ska stödja samordnade insatser för personer som behöver hjälp av flera 

av medlemmarna för att komma till arbete eller rätt försörjning. Detta gör förbundet genom att 

finansiera gemensamma insatser för individer i målgruppen och genom strukturinriktat arbete 

som gemensam kompetensutveckling och organisering av samverkansgrupper t ex Arena. 

Syfte och mål med kommunikationsplanen 

Vi vet att samverkan är väldigt viktig för att förbundets målgrupp ska få rätt stöd i rätt tid. 

För att förbundet ska vara en så aktiv och effektiv aktör som möjligt är det viktig att berörda 

beslutsfattare och medarbetare hos medlemmarna har god kunskap både om vad förbundet är 

och gör, och om de positiva effekterna av samverkan. 

Målgrupp 

Interna målgrupper: 

Medarbetare inom socialtjänst, arbetsmarknadsenheter och funktionshinder i kommunerna. 

Medarbetare inom vården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Medarbetare i Finsam-finansierade insatser. 

 

Externa målgrupper: 

Personer som insatserna i katalogen/Finsam finns till för  

Anhöriga/nätverk till dessa personer 

Brukarorganisationer. Ideella verksamheter som möter personer med komplexa behov  

Politiker och utvecklingsansvariga chefer inom välfärdsområdet 

Allmänheten via media 

Budskap i kommunikationen 

Gemensamt för alla målgrupper: 

Att och varför förbundet finns  

Vad vi gör tillsammans 

Vilka effekter samverkan leder till 

Var man hittar mer information om samverkan, insatser, förbundet och effekterna. 

 

Kommunikationsbehov 
 

• Interna målgrupperna 

 

Vad behöver målgruppen veta?  

Att, vad, effekter och var 

Särskilt Vad vi gör, alltså info om insatser, kompetensutveckling mm 

 



  
 

Vad vill vi att målgruppen ska göra?  

Ha känslan att samverkan är viktig och ger effekt 

Använda förbundets hemsida och/eller Insatskatalogen när man söker insatser, aktuell 

info och kontaktuppgifter 

Informera klienter/patienter/försäkrade/sökande om Insatskatalogen när de söker andra 

former av stöd än medarbetaren själv kan ge 

 

Varför?  

För att alla medarbetare ska känna till hemsidan och Insatskatalogen så bra att de 

använder dem och hjälper till att sprida informationen till personer med behov 

 

Vad vill vi målgruppen ska känna? 

Engagemang och kompetens 

Att hemsidan och katalogen är självklara verktyg när man hjälper personer att få rätt 

stöd 

Att katalogen är relevant, heltäckande och aktuell 

  

 

• Externa målgrupper: Personer med behov av stöd och deras anhöriga/nätverk, 

brukarorganisationer och ideella verksamheter 

 

Vad behöver målgruppen veta?  

Vad vi gör och var det finns mer information 

 

Vad vill vi att målgruppen ska göra?  

Använda Insatskatalogen när man söker insatser, aktuell info och kontaktuppgifter för 

sig själv eller närstående som behöver stöd 

 

Varför? 

För att var och en ska få bästa möjliga stöd till inkludering i samhället 

För att så många som möjligt ska bidra till samhällets utveckling 

För att samhällets resurser ska tas tillvara på bästa sätt 

 

Vad vill vi målgruppen ska känna? 

Tillhörighet, inkludering, egenmakt 

Att alla kan tillhöra och tillföra 

 

• Externa målgrupper: Politiker och utvecklingsansvariga chefer som inte ingår i 

beredningsgrupp eller styrelse 

 

Vad behöver målgruppen veta?  

Grundläggande information om Att, vad och var. Fördjupad information om effekter. 

 

Vad vill vi att målgruppen ska göra?  

Fortsätta finansiera och tala gott om förbundet, insatserna och samverkan generellt. 

Använda Insatskatalogen när man söker information om aktuella insatser och vid 

planering av utveckling och ny verksamhet. 

 

 



  
 

Varför: 

För att personer som behöver stöd ska få rätt stöd i rätt tid 

För att öka kunskapen om dagens insatser och viljan att initiera ny verksamhet som 

saknas idag 

 

Vad vill vi målgruppen ska känna? 

Att samverkan lönar sig ekonomiskt för samhället långsiktigt 

Att Finsam bidrar till utveckling av välfärdssamhället 

Att personer i utanförskap har inneboende resurser och vill tillhöra och tillföra bara de 

får rätt förutsättningar 

 

• Externa målgrupper: Allmänheten inkl media 

 

Vad behöver målgruppen veta?  

Grundläggande information om Att, vad, effekter och var. 

 

Vad vill vi att målgruppen ska göra?  

Använda förbundets hemsida och Insatskatalogen när man söker information om 

förbundet, aktuella insatser och effekter 

 

Tidplan 

Se nedan 

Aktiviteter och kanaler 

Kommentar: VU=verksamhetsutvecklaren, FC=förbundschef 

 

 

Målgrupp  Syfte   Kanal  När  Vem  Uppföljning 

Medarbetare Ökad kunskap 

om förbundet 

och finansierade 

verksamheter 

Samverkansutbildningen, 

Samverkans-koppen, 

frukostmöten mm Bildspel 

och film 

Pågår 

löpande 

VU och FC 

Alla bidrar 

inom sin 

organisation 

 

Medarbetare Introduktion, 

ökad kunskap 

Intro-plan för berörda 

nyanställda 

Löpande Alla ser över 

berörda planer 

 

Medarbetare Ökad kunskap 

och tillgänglighet 

Parternas intranät/Onenote/ 

Sharepoint 

Jan/febr: se 

över behov 

och möjlig-

heter 

Uppdateras 

löpande 

Beredningsgru

ppen 

 

Alla målgrupper Ökad kunskap 

och tillgänglighet 

Kommunernas och 

regionens hemsidor 

Uppdateras 

löpande 

Beredningsgru

ppen m stöd 

av VU 

 

Alla målgrupper Ökad kunskap 

och tillgänglighet 

Artiklar, insändare och 

annonser i dagstidn, radio 

och soc media? 

Annons 

insatskatalog 

Inbjudan 

media.  

Styrelsen? VU 

och FC. 

Insatserna 

 



  
 

Alla målgrupper Ökad kunskap 

och tillgänglighet 

Förbundets hemsida Uppdateras 

löpande 

VU (FC)  

Politiker och 

chefer inkl 

förbundets styrelse 

Ökad kunskap 

och tillgänglighet 

Årsredovisningen Mars varje 

år 

FC  

Politiker och 

chefer 

Ökad kunskap 

och tillgänglighet 

Info på berörd nämnd, 

regionfullmäktige, KF 

o.likn 

Löpande 

under året. 

Extra 

satsning 

våren 2023 

Styrelsen. FC 

och VU 

 

 

 

Kommentarer om kanalerna mm 

När det är lämpligt görs informationsinsatserna i samarbete med de andra förbunden i länet. 

Media bör bjudas in när något särskilt hänt eller händer i förbundet. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning vid beredningsgruppens möte i februari och styrelsens möte i mars varje år. 


