
   Vetlanda 2022-12-09 

Lokal överenskommelse för 
SAMVERK VETLANDA 2023 - 2025 

Berörda parter:  

I Samverk Vetlanda ingår:  

- Vetlanda kommun: Socialförvaltningen-SO, Vård och Omsorgsförvaltningen- VO, 

Barn- och utbildningsförvaltningen, BU (berörda delar inom följande 

förvaltningar som arbetar med målgruppen) 

- Region Jönköpings län; Vårdcentralerna Bra Liv (Vetlanda och Landsbro) och 

Psykiatriska mottagningen Vetlanda 

- Privata vårdgivare: Vårdcentralen Aroma och Vitala Vårdcentral 

- Försäkringskassan 

- Arbetsförmedlingen 

 

Bakgrund: 

Under våren 2016 gjordes en kartläggning (projekt Fokus Integrerad Samverkan) kring 

hur samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Regionen och 

kommunerna på Höglandet fungerade gällande rehabilitering. I kartläggningen 

konstaterades att behovet av ökat samarbete mellan parterna finns och att alla är 

positiva till att utveckla samverkan. Utifrån detta tillsattes en Samverkanskoordinator på 

50% inom Vetlanda kommun, med finansiering från Höglandets Samordningsförbund. 

Detta för att koordinera myndighetssamverkan mellan parterna inom Vetlanda 

kommunområde. Denna överenskommelse ligger till grund för det arbetet.  

Syfte: 

Syftet är att genom samverkan mellan aktörerna i Samverk Vetlanda så effektivt som 

möjligt nyttja samhällets resurser till stöd för personer med behov av habilitering- och 

rehabiliteringsinsatser från olika aktörer. Forum för samverkan finns på strukturell nivå 

och ger tillfälle till kontinuerligt kunskapsutbyte och möjlighet att lyfta frågor som är 

aktuella för alla parter. Ambitionen är att snabbt och på bästa sättet identifiera 

samverkansbehov och samordna insatser kring individen. Denna överenskommelse ska 

ge förutsättningar för att starta och vidareutveckla samverkansmetoder och nätverk. 



   Vetlanda 2022-12-09 

Målgrupp: 

Personer i arbetsför ålder 16 - 65 år som bedöms ha behov av samordnade insatser från 
minst två av de berörda parterna.  

Anledningarna till behovet av samordnade insatser för en individ kan vara att minska 

risken för rundgång mellan berörda organisationer, ge möjligheter att hitta bättre 

former för habilitering och rehabilitering mot arbete/sysselsättning, studier och rätt 

försörjning. 

 

Samverk Vetlanda består av 4 delar: 

1. Styrgrupp – Samverk Vetlanda 
Mötesforum med ansvariga chefer (alt. ersättare med mandat att fatta beslut) från de 
berörda parterna, möte 3 gånger/år (förslagsvis; februari, maj och okt). Ansvarig för att 
kalla till möte och att skriva protokoll är parten Vetlanda kommun. Ansvarig för att följa 
upp arbetet i Samverk Vetlanda har styrgruppen. Detta görs genom upprättande av 
handlingsplan som sedan följs upp och revideras årligen. Styrgruppen utser 
representanter till arbetsgruppen.  
 
 

2. Arbetsgrupp – Samverk Vetlanda 
Mötesforum med representanter av medarbetare från alla parter. Arbetsgruppen 
arbetar på uppdrag av styrgruppen och träffas minst 4 gånger/år. Uppdraget styrs av 
handlingsplanen.  
Arbetsgruppen är även ett forum för kontinuerligt kunskapsutbyte och för att lyfta 
frågor som är aktuella för alla parter. Exempel på uppdrag till arbetsgruppen är: 
arrangera samverkansträffar, arbeta fram gemensamma dokument och sprida 
information.  
 
 

3. Samverkansträffar 

Medarbetare från alla parter som berörs av målgruppen i Samverk Vetlanda bjuds in. 
Som en viktig del i Samverk Vetlandas arbete arrangeras samverkansträffar. Detta ger 
medarbetare från berörda parter som arbetar med målgruppen en arena att träffas. 
Medarbetare får kännedom om varandra, kan utbyta kunskap om varandras 
verksamheter, samt ta del av gemensam information om aktuella teman genom 
föredrag och grupparbete.  
 
 

4. Individsamverkan 
Alla medarbetare som i sin yrkesutövning identifierar samverkansbehov hos en individ 
ska informera individen om möjligheten till samverkansmöte. Personal behöver ta reda 
på vilka andra parter som är aktuella i ärendet och ha samverkan kring individen. Detta 
kan vara ett möte i form av en Samordnad Individuell Planering (SIP) eller ett annat 
samverkansmöte. Det viktiga är att parterna samverkar kring och med individen för att 
samordna och tillgodose stödinsatser individen är i behov av.  
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Handlingsplan 

En handlingsplan ska ligga till grund för arbetet i Samverk Vetlanda och vara kopplad till 

den lokala överenskommelsen. I handlingsplanen specificeras mål och aktiviteter för att 

verkställa arbetet som beslutats i styrgruppen. Handlingsplanen är ett dokument som 

kontinuerligt arbetas med och följs upp och revideras årligen i styrgruppen.  

 

Övrigt 
Inom Vetlanda kommun finns även ett pågående samarbete mellan kommun och Region 

Jönköpings Län samt privata vårdgivare gällande riskbruk, missbruk och beroende. För 

att effektivisera samarbetar vi i dessa grupper när det förekommer beröringspunkter. 

Detta kan t.ex. gälla mötestider och gemensamma aktiviteter i handlingsplanerna.  

 

Arbetet som är kopplat till handlingsplanen rapporteras till styrgruppen via 

samverkanskoordinator och inbjudna representanter som arbetar med aktiviteten.  

 
Överenskommelsen gäller för perioden 2022-10-31 till 2025-12-31. Ny 
överenskommelse fattas beslut om senast december 2025.  
 

Vetlanda december 2022, beslutad av: 
 

   

Arbetsförmedlingen, lokal arbetsmarknad   

 

Försäkringskassan, Enhetschef   

 

Vetlanda Kommun, Socialchef   

 

Vetlanda kommun, Skolchef   

 

Vetlanda Kommun, Vård- och omsorgschef  

 

Vårdcentralen Aroma, Verksamhetschef   

 

Vårdcentralerna Bra Liv, Vetlanda och Landsbro, Verksamhetschef 

 

Vitala vårdcentral, Verksamhetschef 

 

Psykiatriska mottagningen, Vetlanda, Vårdenhetschef 

   

 

 

   

 


