
 
 

 

Överenskommelse om Arena-samverkan 
 

Härmed överenskoms om fortsatt Arena-samverkan i området Jönköping-Habo-Mullsjö under 

perioden juli 2018 t o m juni 2020. Alla undertecknade huvudmän är överens om att fortsatt 

fyrpartssamverkan behövs. 

 

ORGANISATION 

Denna form av samverkan utgår från Region Jönköpings läns organisation med 

rehabkoordinator på vårdcentraler och psykiatrins öppenvårds-mottagningar. Aktuell lista på 

berörda enheter och kontaktpersoner bifogas avtalet.  

 

KONTAKTPERSONER 

Varje berörd organisation utser en kontaktperson för var och en av enheterna.  

 

Kontaktpersonerna bidrar med kunskap i allmänna frågor om sin organisations 

ansvarsområde. De ger även hjälp att få direktkontakt med sin organisations ansvariga i 

individärenden när samråd behövs.  

 

MÖTEN  

Varje grupp med kontaktpersoner möts minst en gång per år.  

 

Rutiner för och innehållet i dessa och eventuella återkommande möten, samtycke, statistik 

mm finns reglerade i separat rutin, som ska följas. 

 

Alla kontaktpersoner bör av sin chef ges möjlighet att delta i det årliga mötet och i 

kompetensutveckling som anordnas särskilt för kontaktpersonerna.  

 

AKTUELL KONTAKTLISTA 

Förbundet ansvarar för att uppdatera listan med kontaktpersoner på sin hemsida. Listan mailas 

ut till alla kontaktpersoner på listan ca 4 gånger per år.  

 

Varje huvudman ansvarar för att snarast meddela förändringar till förbundet och berörda 

kontaktpersoner. 

 

UTVÄRDERING 

Denna fyrpartssamverkan utvärderas under våren 2020, innan beslut tas om förlängning eller 

förändring av överenskommelsen. Ansvarig för utvärderingen är Samordningsförbundet 

Södra Vätterbygden.  
 

 

Undertecknat via mail dag som följer nedan 

 

2018-06-04 

Lena Sjögren, områdeschef 

Försäkringskassan  

 

 

2018-06-04 

Andreas Appelberg, sektionschef 

Arbetsförmedlingen 

 

 



 
 

 

2018-05-28 

Stein Erik Norderhaug, områdeschef 

Jönköpings kommun 

 

2018-05-23 

Birgitta Berglund Ågren, IFO-chef  

Habo kommun 

 

2018-05-24 

Helena Stenow, IFO-chef  

Mullsjö kommun 

 

2018-05-24 

Gunilla Magnusson, verksamhetschef 

Bankeryds vårdcentral 

 

2018-06-04 

Valentina Moldovan, verksamhetschef 

Gränna vårdcentral 

 

2018-06-02 

Josette Troon, verksamhetschef  

Habo Vårdcentral 

 

2018-06-04 

Ann Vikström, verksamhetschef  

Hälsans vårdcentral 1 

 

2018-06-11 

Marie Sigfridsson, verksamhetschef 

Hälsans vårdcentral 2 

 

2018-05-24 

Peter Fransson, verksamhetschef 

Kungshälsans vårdcentral 

 

2018-06-14 

Vanja Arrias, verksamhetschef 

vårdcentralen Lokstallarna Bräcke Diakoni 

 

2018-06-04 

Tore Jansohn, verksamhetschef 

vårdcentralerna Läkarhuset 

 

2018-05-24 

Lise-Lotthe Hedström, verksamhetschef 

Mullsjö vårdcentral 

 

 

2018-06-04 

Ann-Margret Floengård, verksamhetschef 

Norrahammars vårdcentral 

 

2018-06-04 

Anette Sparf, verksamhetschef 

Rosenhälsan och Tenhults vårdcentral 

 

2018-06-04 

Morgan Frick, verksamhetschef 

Rosenlunds vårdcentral 

 

2018-06-04 

Christina Uppenberg, verksamhetschef 

Råslätts vårdcentral 

 

2018-07-16 

Shahim Miakhil, verksamhetschef  

Wasa vårdcentral 

 

2018-05-23  

Mats Siljehult, verksamhetschef 

vårdcentralen Wetterhälsan 

 

2018-06-04  

Miriam Carlsson, verksamhetschef 

Öxnehaga vårdcentral 

 

2018-06-04  

Peter Svärd, verksamhetschef  

Psykiatriska mottagningen team 1-4 


