
Vill du veta mer?  

Du är varmt välkommen att kontakta oss: 

Samverkansteam Finnveden i Gnosjö 

Amela Imsirovic, Försäkringskassan 

010-118 26 17, amela.imsirovic@forsakringskassan.se 

Larisa Sitarevic, Region Jönköpings Län 

010-244 97 74, larisa.sitarevic@rjl.se 

Ylva Jonsson, Arbetsmarknadsenheten Gnosjö  

0370-33 12 90, ylva.jonsson@gnosjo.se 

Henrik Söder, Ekonomiskt Bistånd Gnosjö 

0370-33 13 14 , henrik.soder@gnosjo.se 
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Samverkansteam 

       Finnveden 

Remittent 

https://www.finsamjonkopingslan.se/finnveden


Samverkansteam Finnveden är ett samarbete mellan  

kommun, Försäkringskassan, Region Jönköpings län samt  

Arbetsförmedlingen, finansierat av Finnvedens  

Samordningsförbund. 

Samverkansteamet ska arbeta mot att kunna erbjuda ett effektivt, 

individanpassat och nära stöd till personer som står långt ifrån   

arbetsmarknaden och som är motiverade till förändring. 

  

Syftet med Samverkansteamet är bland annat: 

 förkorta/förebygga sjukskrivning.  

 förkorta tiden med offentlig försörjning.  

 förebygga passivitet.  

 efter genomförda insatser ska personerna ha närmat sig  

arbete eller studier. 

 

I Samverkansteamet ingår representanter för  

Försäkringskassan, Region Jönköpings län samt kommunen 

Målgruppen som kan vara aktuell för medverkan i samverkan: 

 18-64 år, prioriterad grupp 18-29 år. 

 Individen är i behov av samordnade insatser för att 

närma sig arbete/studier. 

 Behov av minst två myndigheters samverkan kring individen 

då problembilden är komplex och inte kan lösas inom  

ordinarie myndighetssamverkan. 

 Långtidsarbetslös, långtidssjukskriven, uppbär  

aktivitetsersättning, lång tid i bidragsberoende eller i ett  

tidigare skede identifierat behov av rehabilitering i  

samverkan. 

 Andra möjliga insatser inom den ordinarie verksamheten har 

prövats 

 Individen ska bedömas kunna komma ut i arbetslivet.  

 Individen ska vara delaktig och aktiv i sin egen process. 

Individer som inte är aktuella för samverkansteamet är: 

 Individer där det finns risker medicinskt eller socialt att  

påbörja arbetsförberedande/arbetslivsinriktade insatser. 

 Individer med hel sjukersättning. 

 Individer med aktivt missbruk. 

 

Så gör du: 

Tillsammans med individen fyller ni i remissen inklusive samtycke 

och skickar den sedan till din representant i Samverkansteamet. 

Remissen hittar du på FINSAMs hemsida, under rubriken 

”Samverkansteam Finnveden” 

Vem din representant är, kontaktuppgifter samt adress till  

hemsidan hittar du på sista sidan. 


