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Bilaga 1 

 

 

Lokal överenskommelse 

Gällande samverkan runt personer med behov av 

insatser från flera aktörer 

Samverkan i Tranås 

 

 

 

 

 

 

Berörda parter: 

- Tranås kommun (HR Arbetsmarknad, Gymnasiet samt Socialtjänsten) 

- Vårdcentralen Bra Liv 

- Vårdcentralen Läkarhuset 

- Psykiatrimottagningen Tranås 

- Arbetsförmedlingen 

- Försäkringskassan 

 

  

Beslutad av: Styrgruppen Lokal samverkansgrupp (LSG) 
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Målgrupp 
Personer i arbetsför ålder 16-65 år med en komplex problematik som bedöms ha behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de berörda parterna.  
Anledningarna till behovet av samordnade rehabiliteringsinsatser för en individ kan vara att minska 
risken för rundgång mellan berörda organisationer, ge möjligheter att hitta bättre former för 
arbetslivsinriktad arbetsrehabilitering eller att minska risken för större ohälsa. 
 
 
Syfte 
Syftet är att genom samverkan mellan parterna effektivt nyttja samhällets resurser. Vår ambition är 
att snabbt och på bästa sätt samordna våra insatser. Denna överenskommelse ska ge förutsättningar 
för ett verktyg där ordinarie eller befintliga samverkansmetoder och nätverk saknas eller är oklara. 
 
 
Målsättning 

- Att öka den enskildes delaktighet och motivation för ökad hälsa och försörjningsförmåga. 
- Att ge den enskilde stöd att nå rätt försörjning utifrån sin egen förmåga. 

 
 
Styrgrupp (LSG) Samverkan i Tranås 
Styrgruppen består av ansvariga chefer (alt ersättare med mandat att fatta beslut) från de berörda 
parterna samt samverkanskoordinatorn. Mötesforum 4 gånger/år.  
Uppdraget är att möjliggöra arbetssätt och metoder för samverkan samt att utifrån sin organisation 
försöka underlätta och utveckla samverkan i Tranås. Styrgruppen är ansvarig för att årligen följa upp 
arbetet inom Samverk Tranås samt att verkställa lokal handlingsplan för samverkan (se bilaga 1). 
Ansvarig för att sammankalla, skriva protokoll och hålla med lokal är parten Tranås kommun.  
 
 
Arbetsgruppen Samverkan i Tranås 
Arbetsgruppens representanter utses av styrgruppen och sammankallande av arbetsgruppen är 
samverkanskoordinator på Tranås kommun. Arbetsgruppen träffas kontinuerligt och uppdraget är 
kunskapsutbyte samt att möjliggöra samverkan på handläggarnivå. Arbetsgruppen har uppdraget och 

ansvaret att bibehålla, utveckla och effektivisera fungerande samverkansstrukturer mellan 
lokala aktörer. Arbetsgruppen ska identifiera och kartlägga eventuella samverkanshinder och 
göra dem kända. Representanter i arbetsgruppen förmedlar information om 
samverkansarbetet vidare till kollegor i respektive verksamhet. Dialog mellan styrgrupp och 
arbetsgrupp ska finnas kontinuerligt samt via ett gemensamt mötesforum per år (förslagsvis andra 
mötet).  
   
 
Samverk Tranås- mötesforum utifrån individ 
Samverkansforum (Teamträff och Samverksmöte) gällande individer med behov av insatser från 
minst tre utav de berörda parterna. Teamträff kan genomföras utan klient, vid Samverksmöte deltar 
alltid klienten. Se bilaga för beskrivning av metod Samverk Tranås. 
 
Bilaga 1 Lokal handlingsplan för samverkan 
Bilaga 2 metod Samverk Tranås 
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Tranås 2021-01-01 signerad av: 
 
Arbetsförmedlingen Tranås, sektionschef 
Försäkringskassan, enhetschef 
Tranås kommun, förvaltningschef HR Arbetsmarknadsförvaltningen 
Tranås kommun, skolchef 
Tranås kommun, sektionschef Individ & familjeomsorg 
Vårdcentralen Bra Liv, vårdenhetschef 
Region Jönköpings län, enhetschef psykiatriska mottagningen 
Läkarhuset, verksamhetsansvarig 
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