
                     

 

 

     

Varför Arena-samverkan? 
Ibland behöver en individ stöd från flera myndigheter samtidigt. Då 

finns Arena-samverkan som en hjälp. 

 

Syftet med Arena-samverkan är att minska risken för rundgång och 

öka individens möjligheter att arbeta eller studera, få förbättrad hälsa, 

nå ökad delaktigheten i samhället och få rätt försörjning. 

 

För att samverkan ska fungera är det också viktigt att de anställda hos 

myndigheterna har god kunskap om och förtroende för varandra. 

 

Hur gör vi då? 
En överenskommelse har gjorts om fyrpartssamverkan i form av  

regelbundna samverkansmöten i lokala Arenagrupper. 

 

ORGANISATION 

Samverkan berör alla verksamheter som ger stöd i arbetslivsinriktad 

rehabilitering: alla vårdcentraler, psykiatriska kliniken, flera 

kommunala verksamheter, Försäkringskassan och Arbets-

förmedlingen.  

 

En lokal Arenagrupp finns i varje kommun i vårt område:  

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. 

 

LOKALA ARENAGRUPPEN 

Varje lokal Arenagrupp möts minst 4 gånger per termin.  

En rutin för remisser och samtycke från individen finns på 

samordningsförbundets hemsida. 

 

En sammankallande kallar i god tid övriga representanter och 

informerar i förväg om vilka individärenden som har remitterats.  

 

SAMVERKANS INNEHÅLL OCH MÅL 

Gruppen kan diskutera både allmänna frågor och individärenden. 

 

Målet med att ta upp allmänna frågor är att öka kunskapen om och 

förståelsen för varandras verksamheter och förutsättningar. 

 

Målet med att ta upp individärenden är att komma fram till vilken 

eller vilka myndigheter som bör delta i planeringen tillsammans med 

individen närmaste tiden. Målet nås genom att man stämmer av 

aktuell situation och aktuella regler och möjligheter. 

 

Individärenden som tas upp i Lokal Arenagrupp ska normalt beröra 

minst två av organisationerna. Skriftligt samtycke från individen 

behövs.    

 

GEMENSAM KOMPETENSUTVECKLING 

Samordningsförbundet anordnar gemensam kompetensutveckling. 

 

AKTUELL INFORMATION 

Förbundet ansvarar för att hålla information om Arenasamverkan 

uppdaterad på sin hemsida www.finsamjonkopingslan.se/finnveden 

under rubriken Aktiviteter. 

 

Varje organisation ansvarar för att meddela förändringar av 

kontaktuppgifter till förbundet och övriga berörda organisationer. 

 

UPPFÖLJNING 

Varje Arenagrupp ansvarar för att samla avidentifierad statistik vid 

sina möten, som redovisas 2 gånger per år via förbundet. Även annan 

uppföljning av arbetssätt, resultat mm kommer att ske. 

 

Ansvariga för samverkan är Styrgrupp Arena i GGVV. 

http://www.finsamjonkopingslan.se/finnveden


                     

 

 

     

                           
 

 
Finnvedens Samordningsförbund bildades 2011 av Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Region Jönköpings län och kommunerna Gislaved, Gnosjö 
och Värnamo. Förbundet arbetar med finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet (Finsam). 
 
Målet är att samhällets resurser ska användas på ett bättre sätt, genom att den 
enskilde ska få ett mer samordnat stöd att uppnå eller förbättra sin förmåga till 
arbete och slippa rundgång i systemen. Prioriterad målgrupp är unga vuxna med 
behov av samordnade insatser. 
 
Samordningsförbundet ger stöd till projekt och annan samverkan mellan berörda 
organisationer, bl a Arena-samverkan. 
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http://www.gislaved.se/index.html
http://www.gnosjo.se/2.165a3c2f5dac85e9f7fff47.html
http://www.vaggeryd.se/2.45091b8510dcc57a1808000104317.html

