
 

 

 

 

         

 

 

 

Lokal överenskommelse  

gällande rehabilitering 

 SAMVERK NÄSSJÖ 
 

 
Berörda parter: (Deltagande aktörer) 

- Nässjö kommun (Socialförvaltningen, Nässjö Lärcenter samt gymnasieverksamheten) 

- Försäkringskassan 

- Arbetsförmedlingen 

- Vårdcentralen Bra Liv, Nässjö och Bodafors 

- Vårdcentralen Nyhälsan, Nässjö och Forserum 

- Nässjö Läkarhus 

- Psykiatrimottagningen Nässjö 

Syfte: 
- att genom samverkan mellan aktörerna i Samverk Nässjö så effektivt som möjligt nyttja 

samhällets resurser till stöd för personer med behov av rehabiliteringsinsatser från olika 

aktörer 

- att ge förutsättningar för att starta, vidareutveckla och vidmakthålla välfungerande 

samverkansstrukturer 

Målgrupp: 
Personer i arbetsför ålder (16-65 år) med rehabiliteringsbehov, som bedöms ha behov av 

samordnade insatser från minst två av aktörerna. 

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 

 
  

 



 

Samverk Nässjö består av: 

 

Styrgrupp gällande rehabilitering 

- Mötesforum fyra gånger/år. En av dessa fyra gånger träffas styrgrupp och arbetsgrupp 
gemensamt. 

- Styrgruppen består av en representant från varje huvudman med beslutsmandat samt 
samverkanskoordinator. 

- Nässjö kommun (samverkanskoordinatorn) har ansvar att sammankalla, skriva protokoll samt 
revidera överenskommelsen. 
 

Styrgruppens uppdrag: 

- att möjliggöra arbetssätt och metoder för samverkan samt utifrån respektive organisation 
försöka underlätta och utveckla samverkan i Nässjö kommunområde 

- att utse representanter till arbetsgruppen 
 

Arbetsgrupp 

- utses av styrgruppen   

 

Arbetsgruppen uppdrag: 

- att träffas en gång/månad för kunskapsutbyte kring gemensamma frågor samt diskutera 
möjliga insatser för gemensamma individärenden 

- att skapa ett arbetssätt där individärenden anmäls till samverkanskoordinatorn ett visst antal 
dagar före varje möte 

- att identifiera såväl framgångsfaktorer som hinder mellan verksamheterna samt informera 
styrgruppen om dessa 

- att informera på respektive arbetsplats om de frågor och lösningar som arbetsgruppen lyft 
- att planera informationstillfällen för att öka kunskapen om varandras verksamheter kring den 

aktuella målgruppen 
- att ta fram och uppdatera handlingsplan för ovanstående 

 
  



 

Överenskommelsen gäller from 2022-08-01 tom 2025-07-31 och ska revideras senast 2025-07-31. 
 
Nässjö 2022-05-23 

 
 
________________________________  

Tf socialchef  

Nässjö kommun  

 

________________________________ 

Gymnasiechef 

Nässjö kommun 

 

________________________________ 

Utbildningschef 

Nässjö Lärcenter 

 

________________________________  

Sektionschef Nässjö  

Arbetsförmedlingen 

 

________________________________ 

Enhetschef 

Försäkringskassan  

 

________________________________  

Vårdenhetschef 

Psykiatriska kliniken Höglandet  

 

________________________________ 

Tf verksamhetschef 

Vårdcentralerna Bra Liv Nässjö/Bodafors  

 

________________________________  

Verksamhetschef  

Vårdcentralen Nyhälsan Nässjö/Forserum  

 

______________________________ 

VD 

Nässjö Läkarhus 


