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UPPDRAGSAVTAL 

 

 

Utveckling av Samverkansmodell år 2023-2024 
 

 

§ 1 PARTER  

Mellan Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (nedan kallad förbundet), Socialförvaltningen 

(Soc) och Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) i Jönköpings kommun har följande avtal tecknats 

angående medel till ”Utveckling av Samverkansmodell”. 

  

§ 2 UPPDRAGETS OMFATTNING OCH ART  

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till förbundet, dnr 2022:05 /1. 

Konkret består projektet i tre delar: 

A. Fortsatt läkarstöd vid resursinventering genom AMA utifrån den modell som arbetats fram i 

pilotprojektet Koll på förmåga – Stöd till förändring  

B. Implementering av den modell med nära samarbete socialtjänst – sjukvård med stöd av 

läkare med specialkunskap om försäkringsmedicin, som utvecklats i pilotprojektet 

C. Formalisering och spridning av denna modell.  

 

§ 3 MÅLGRUPP  
➢ personer mellan 20-60 år med långvarigt försörjningsstöd som har en oklar arbetsförmåga 

➢ de professioner som kommer i kontakt med ovanstående målgrupp 

 

§ 4 VERKSAMHETENS MÅL  
Det övergripande målet är att utveckla samverkan mellan olika professioner inom vården, 

Försäkringskassan, Socialtjänsten och Arbetsmarknadsavdelningen och med stöd av klargörande 

resursinventeringar minimera risken för inlåsningseffekter och underlätta för arbetslösa personer 

med försörjningsstöd och komplex problematik att nå egen försörjning.  

 

Delmål  

➢ Klargöra resurser och begränsningar för ca 55 personer/år samt rekommendera rätt insatser för 

att nå egen försörjning  

➢ Genomföra informationsutbyte och samverkan, utifrån varje persons behov av insatser, med 

vårdcentral, specialistpsykiatri och vid behov försäkringskassa  

➢ Att nå alla deltagare för uppföljning av rekommenderad planering och nuvarande försörjning ett 

år efter avslutat insats  

➢ Utveckla och pröva samverkansmodellen hösten 2022 med stöd av erfarenheter från 

pilotverksamhet.  

➢ Implementera samverkansmodell på 4 vårdcentraler och de allmänpsykiatriska mottagningarna 

inom specialistpsykiatrin under 2 år  
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➢ Deltagarna upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen.  

Mått: 75% svarar positivt på enkät vid avslut. 

➢ Teampersonalen och samverkande parter upplever att de samordnade insatserna har ett 

sektorsövergripande arbetssätt och synsätt. Mått 75% svarar positivt på enkät varje år. 

 

§ 5 PERSONAL OCH FÖRSÄKRINGAR 

Soc respektive AMA har arbetsgivaransvar för de anställda och ansvar för att de som 

anställs eller upphandlas har den kompetens och behörighet som behövs för att nå 

verksamhetens mål.  

 

Soc respektive AMA har arbetsmiljöansvar i sina lokaler och vid sina medarbetares arbete 

på annan plats, t ex i hemmet.  

 

Soc respektive AMA ansvarar för att deras anställda är försäkrade på arbetstid. De 

ansvarar också för att alla inskrivna deltagare i insatsen är försäkrade vad gäller olycksfall 

vid aktiviteter och resor till och från verksamheten, om de inte redan är försäkrade genom 

annan huvudman.  

 

§ 6 KOMMUNIKATION 
Avstämning ska ske regelbundet, genom att Soc, AMA och förbundet deltar i styrgruppens 

möten och genom separata möten då någon av parterna upplever behov av det. 

 

§ 7 UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING  

Antalet inskrivna män respektive kvinnor i Koll på förmåga registreras i uppföljningssystemet 

Uppföljning Finsam från 2023-01-01. Uppföljningsfrågor ställs till deltagarna vid avslut och till 

teampersonal och samverkansparter i december 2023 respektive 2024. 

 

I samband med hel- och delårsbokslut ska aktuella uppgifter inrapporteras till förbundet.  

Redovisning av uppgifter enligt deltagarenkäten sker då styrgruppen önskar det. 

 

§ 8 PERIOD  

Projektet genomförs hösten 2022 och helåren 2023-2024.  

 

§ 9 ERSÄTTNING  

Ersättning utgår till AMA för kostnader i enlighet med budgeten med totalt max 510.000kr 

under 2023 och 510.000kr under 2024.  

 

Förbundet utbetalar varannan månad i efterskott upplupna faktiska kostnader, mot faktura. 

Ersättningen är inte momspliktig. Fakturering ska ske med e-faktura. Särskild instruktion finns 

om e-fakturering inte är möjlig. 

 

§ 11 TVIST  

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom 

förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten 

avgöras i allmän domstol.  

 

§ 12 OMFÖRHANDLING  

Part kan begära omförhandling under avtalstiden om förutsättningarna för detta avtal väsentligt 

förändras. Sådan omförhandling aviseras minst en månad i förväg. Om överenskommelse ej nås 

vid förhandling äger parterna rätt att säga upp avtalet med tre månaders varsel. Uppsägningen av  

Comfact Signature Referensnummer: 61350SE



Samordningsförbundet Södra Vätterbygden   3 (3) 
 
 

 

 

 

 

avtalet ska ske skriftligt och uppsägningstiden räknas från den dag som motparten har mottagit 

uppsägningen.  

 

 

Digitalt signerat (datum se vid digitala signaturerna) 

Samordningsförbundet Södra AMA i Jönköpings kommun 

Vätterbygden   

Peter Hedfors  Rickard Boson 

Förbundschef  Arbetsmarknadschef 

 

   Socialförvaltningen i Jönköpings kommun 

   Ellen Klicar 

   Områdeschef 

Comfact Signature Referensnummer: 61350SE



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Peter Hedfors
TITEL, ORGANISATION: Förbundschef, Samordningsförbundet Södra Vä
DATUM & TID: 2023-01-13 14:06:35 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (samordning.sv@jonkoping.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 17b0aba6750948f2bc5a895df0ae915f

…

NAMN: Rickard Boson
TITEL, ORGANISATION: Arbetsmarknadschef, Jönköpings kommun
DATUM & TID: 2023-01-13 14:07:24 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (rickard.boson@jonkoping.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: c7134828f8034e72b36676188056fa0e

NAMN: Ellen Klicar
TITEL, ORGANISATION: Områdeschef IFO, Jönköpings kommun
DATUM & TID: 2023-01-23 09:40:16 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (ellen.klicar@jonkoping.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 1a985219c0f84aaab2f49ab9027b21e4

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-01-23 09:40:24 +01:00
Ref: 61350SE
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 61350SE

https://app.comfact.se/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://app.comfact.se/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Underskriftssida

		2023-01-23T08:40:25+0000
	Comfact AB




