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Projekt Samverkan i GGVV 
Processutvecklare i GGV(V) 
 

Huvuduppdrag 

 Att bidra till att samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering för 

förbundets målgrupper utvecklas så positivt som möjligt inom GGVV-

området, särskilt i Gnosjö, Gislaved och Värnamo.  

 

Vad gäller Vaggeryd gäller ansvaret sådan samverkan som berör hela GGVV-

området, t ex ARENA-samverkan. Då sker arbetet även i samråd med anställda i 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.  

 

Arbetet sker med stor närvaro i berörda verksamheter. 

 

Inom huvuduppdraget ryms bl a följande arbetsuppgifter. Tydligare 

arbetsfördelning mellan förbundschef och processledare överenskoms allt 

eftersom, i samråd med beredningsgruppen. 

 

Projekt och processer 

 Kartläggning av nuvarande samverkansprocesser kring förbundets 

målgrupper inklusive brister, samt idéer till förbättring. 

 Ansvara för eller stödja kartläggning av förbundets målgrupper och behov av 

förbättrad samordning för grupperna.  

 Stöd till insatser/projekt som finansieras av förbundsmedel att arbeta 

effektivt och nå bättre måluppfyllelse.  

 Ge stöd till huvudmännen att planera nya gemensamma verksamheter utifrån 

kartläggningarna, inklusive stöd att formulera ansökningar om bidrag från 

förbundet. 

 

Kompetensutveckling 

 Fånga upp behov av gemensam kompetensutveckling 

 Planera, genomföra och utvärdera seminarier och andra former av gemensam 

kompetensutveckling för berörd personal hos huvudmännen, t ex Arena-

samling varje år och frukostmöten.  

 

Samarbete och utveckling 

 Bistå anställda i våra organisationer att hitta rätt kontaktvägar till varandra. 

 Ta fram användbara case och använda dessa vid möten med verksamheter för 

att utveckla samverkan och förtroendet för varandra. 

 Delta i styrgrupper för verksamheter som finansieras av förbundet. 

 Delta i Styrgrupp Arena i GGVV. 

 Träffa Lokala Arenagrupperna minst en gång varje termin.  

 Ge Lokala Arenagrupperna stöd i form av kallelse, dokumentation, 

introduktion av nya representanter eller annat då behov finns av det. 

 Delta i möten med Lokala Arbetsmarknadsgruppen i Värnamo, Styrgrupp 

AME i Gnosjö, Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor i Gislaved och 

andra viktiga samrådsgrupper som berör förbundets målgrupp. 
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 Ta fram och analysera SUS-statistik, försörjningsmått, arbetslöshetsstatistik 

mm ur förbundets perspektiv. 

 Ta andra initiativ som bedöms viktiga för utveckling av goda processer i 

förbundet och berörda verksamheter. 

 Samla in och sammanställa information om ”buggar” t ex i form av 

anmälningar i systemet Lex Heller. 

 

Beredningsgruppen 

 Sekreterare. 

 

Information 
 Informera huvudmän, andra förbund och intresserade om förbundets 

verksamhet och de processer som pågår. 

 

Organisation 
 Styrelsen beviljade 171003 medel enligt bilagt förslag till budget: 

706.000kr 2018, 761.876kr 2019, 728.181kr 2020 

 Tjänsten är heltid med start så snart som möjligt 

 Rekrytering sker av gemensam arbetsgrupp utsedd 170915. Extern 

annonsering via AF och internt i kommunerna. 

 Anställning sker hos Värnamo kommun (VAC) eller Gislaveds kommun 

(AMO) beroende på vad som bedöms mest lämpligt.  

 

 Samtliga kostnader för anställning, kontor, resor, dator, mobil mm bekostas 

av förbundet.  

 

 Om behovet av stöd i Vaggeryd blir mer än marginellt får ett avtal om 

delfinansiering diskuteras med SF Södra Vätterbygden. Så länge det handlar 

om samverkan i hela området GGVV så berör arbetsuppgifterna övriga 

parter i förbundet tillräckligt för att kostnaden ska stanna på vårt förbund.  

 

 Utvärdering behöver ske innan beslut tas om ev fortsättning. 

 Volymmätning i SUS. 

 

 Mobilt arbetssätt med mycket närvaro i berörda verksamheter. Arbetstid 

utgående från kansliet i Jönköping max 1 dag/vecka. 

 

 Arbetsledare är lokalt ansvarig chef i nära samarbete med förbundschef.  

Kontorsplats (ej eget kontor) behövs nära lokalt ansvarig chef.  

 

 Löpande avstämning av arbetet görs i beredningsgruppen. Ingen extra 

styrgrupp. 

 

 
(Uppdaterad 2017-11) 


