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Handlingsplan för SAMVERK Aneby 2020 

 

 

 

 

Mål Aktivitet Hur Ansvarig När 

1. Personal ska ha 
god kännedom 
hur samverkan 
fungerar och vilka 
system samverkan 
bygger på samt ha 
god kunskap och 
kännedom om 
varandras 
verksamheter. 

a. Lokal 
samverkansdag 

a. Arbetsgruppen 
planerar och 
inbjuder till lokal 
samverkansdag för 
kommunområdet. 

a. Arbetsgruppen a. 2 ggr per termin 

 b. Samtliga aktörer 
ansvarar för att 
den egna 
organisationen har 
kännedom om 
samverkansarbetet
. 

b. Styrgrupp och 
arbetsgrupp 
sprider 
information vidare 
inom sin 
organisation. 

b. Samtliga aktörer b. Kontinuerligt 

 c. Sammanställa 
vilka samverkans 
forum som finns 
idag inom 
kommunområdet. 

c. Representanter i 
arbetsgruppen 
lämnar in underlag 
till 
samverkanskoordi
nator för 
sammanställning. 

c. Arbetsgruppen 
och 
samverkanskoordin
ator. 
 

d. Uppdateras 2 
ggr per år. 

 d. Information på 
hemsida/intranät 

d. Information om 
SAMVERK 
Anebys arbete och 
aktuella dokument 
läggs ut på 
kommunens 
hemsida/intranät 
samt hemsidan för 
Höglandets 
samordnings-
förbund. 

d. Samverkans-
koordinator 

d. Uppdateras 2 
ggr per år. 

 e. Samordnings- 
förbundets 
Inspirationsdag 

e. Chefer, 
medarbetare från 
alla aktörer ges 
möjlighet att delta 
vid Samordnings-
förbundets 
Inspirationsdag 
som arrangeras en 
gång per år. 

e. Chefer inom alla 
verksamheter som 
arbetar med 
målgruppen. 

e. Årligen. 
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Mål Aktivitet Hur Ansvarig När 

2. Stabila 
samverkanssystem 
skapas som håller 
på olika nivåer 
oberoende av 
regel-, 
organisations- 
och/eller 
personalförändrin
gar. 

a. Styrgruppen, 
bestående av 
representanter på 
ledningsnivå från 
respektive aktör, 
arbetar på 
lednings- och 
stukturnivå. 

a. Alla aktörer 
deltar i 
styrgruppens 
arbete. Aneby 
kommun 
sammankallar till 
möte. 

a. Alla aktörer. a. 3-4 ggr/år 

 b. Arbetsgruppen 
arbetar med 
planering av 
aktiviteter och 
arbete med övriga 
samverkansfrågor 
på grupp och 
strukturnivå. 

b. Alla aktörer 
utser 
representant/er 
till en 
arbetsgrupp. 

b. Styrgruppens 
medlemmar. 

b. 4 ggr per 
termin 

 c. Samverkan runt 
individärenden 
finns sedan länge 
mellan kommunen 
och 
arbetsförmedlinge
n för de individer 
där arbete är 
målet. Under 
hösten 2020 
utökas samverkan 
med en grupp som 
behandlar 
individer där målet 
inte behöver vara 
arbete. 
Huvudaktörer är 
Aneby kommun 
och Aneby 
vårdcentral. Andra 
aktörer kan 
adjungeras vid 
behov. 

c. Medarbetare 
från resp. 
organisation 
träffas för att 
diskutera och 
planlägga insatser 
för gemensamma 
individärenden.  
Rutiner för 
respektive grupp 
utarbetas under 
hösten. 

c. Medverkande 
medarbetare och 
samverkans-
koordinator. 

c. 2-4 ggr per 
termin. 
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Mål Aktivitet Hur Ansvarig När 

3. Samverkan 
mellan aktörerna 
ska utökas så att 
det kommer 
individer med 
rehabiliterings-
behov tillgodo. 

a. 
Matchningsgrupp 
och Rehabgrupp.  

a. 
Matchningsgrupp
kompletteras med 
en Rehabgrupp 
som arbetar med 
samverkan för 
individer där 
målet inte 
behöver vara 
arbete. 
De gemensamma 
insatserna ska vara 
effektiva och ska 
fokusera på Rätt 
stöd, i rätt tid, av 
rätt aktör. 

a.  
Medverkande 
medarbetare och 
samverkanskoordinat
or. 

a. 
Hösten 2020 

4. ”Baseline” för 
uppföljning 

a. Under 2020 ska 
en baseline för 
uppföljning 
arbetas fram.  

a. Metod för 
uppföljning skall 
beslutas om för 
SAMVERK 
Aneby. 

a. Styrgruppen och 
samverkans-
koordinator. 

a. Klart nov 2020 

 


