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MÅLGRUPP 

Arenasamverkan berör personer i arbetsför ålder som bedöms ha behov av 

samordnade insatser från minst två av de berörda parterna. 

 

Anledningar till behovet av samordnade insatser för en individ kan till exempel 

vara att minska risken för långvarig psykisk ohälsa, att hitta bättre former för 

arbetslivsinriktad rehabilitering, ge stöd att hitta rätt försörjning eller på annat 

sätt minska risken för rundgång mellan berörda organisationer. 
 

ORGANISATION 

Arenasamverkan utgår från Region Jönköpings läns organisation med 

rehabkoordinator på vårdcentraler och psykiatrins öppenvårds-mottagningar.  

 

KONTAKTPERSONER 

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

Kontaktpersonens namn, telefonnummer och mailadress meddelas 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden på mail 

samordning.sv@jonkoping.se.  

 

Förbundet ansvarar för att hålla Arenalistan med enheter och kontaktpersoner 

uppdaterad på hemsidan www.finsamjonkopingslan.se (mapp Aktiviteter, 

sidrubrik Arenasamverkan). Alla kontaktpersoner får inloggningsuppgifter för 

att nå sidan med kontaktuppgifterna. Arenalistan mailas också ut ca 4 ggr per år. 

 

Kontaktpersonerna uppdrag är att bidra med kunskap i allmänna frågor om sin 

organisations ansvarsområde. De ska även ge hjälp att få direktkontakt med sin 

organisations ansvariga i individärenden när samråd behövs.  

 

MÖTEN inkl syfte med samråden 

Varje grupp med kontaktpersoner möts minst en gång per år, om möjligt i 

januari eller februari. Kontaktpersonen från AF ansvarar för det årliga mötet i 

början av 2019 och försöker samla de Arenagrupper under början av hösten 

2018, som inte mötts tidigare under året.  
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Vid det årliga mötet ges information om dagsläget i respektive organisation och 

diskuteras det fortsatta samarbetet i gruppen. Syftet är att öka kunskapen om och 

förtroende för varandra och att underlätta nya kontakter vid behov. 

 

Hela gruppen eller några av kontaktpersonerna kan bestämma sig för att träffas 

oftare än en gång per år (här kallat återkommande). Sådana återkommande 

möten kan ske även om alla fyra kontaktpersoner inte har möjlighet att delta vid 

varje tillfälle. Det viktiga är att komma överens om vilka som kan komma när. 

 

När mötestider det kommande året bestäms överenskoms vem i gruppen som 

ska vara sammankallande till respektive möte. Möten bokas samtidigt för hela 

året. Om något möte visar sig bli onödigt så ställs det in. 

 

Återkommande möten kan innehålla dels allmänna frågor, dels individärenden. 

Syftet med att ta upp allmänna frågor ska vara att öka kunskapen om och 

förståelsen för varandras uppdrag, organisationer och arbetssätt. 

 

Syftet med att ta upp individärenden ska vara att komma fram till vem eller vilka 

som ska arbeta vidare med individen närmaste tiden för att stödja denne att 

slippa rundgång, öka arbetsförmågan och få rätt ersättning. Samrådet kan både 

innebära informationsutbyte om regler mm som berör individens situation och 

sammanfattning av myndigheternas kunskap om individen, men inte planering. 

Planeringen ska göras vid annat möte, tillsammans med individen. 

 

SAMTYCKE OCH KALLELSE 

Skriftligt samtycke från individen behövs innan en individs situation får anmälas 

till samråd. En särskild blankett för samtycke, kombinerad med frågeställning i 

ärendet, finns på förbundets hemsida www.finsamjonkopingslan.se. Det är 

viktigt att syftet anges, så att alla förstår vilka organisationer som i första hand 

berörs. 

 

Den sammankallande ansvarar för att alla i gruppen känner till planerade tider 

och informerar alla omedelbart om mötestid behöver ändras. Alla behöver veta 

när anmälan av nya ärenden behöver ske.  

 

Även andra viktiga berörda samarbetsparter kan inbjudas till möten. Vid samråd 

om individärenden deltar särskilt inbjudna bara i samråd som berör den 

specifike individen. 

 

Den som vill remittera ett ärende meddelar fullständigt personnummer och 

frågeställningar man önskar diskutera till övriga i gruppen per telefon minst en 
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vecka innan planerat möte. Personuppgifter får inte mailas. Skriftliga 

samtyckena tas med vid mötet. 

 

KONTAKTPERSONENS ANSVAR 

Kontaktpersonen är den egna organisationens ansikte ut mot övriga 

organisationer i Arenasamverkan. 

 

I detta ansvar ingår följande 

- Delta i det årliga mötet  

- Medverka till att mötet blir så intressant som möjligt för alla inbjudna 

- Återrapportera till sin organisation information som framkommit 

- Delta i samlingar som anordnas för kontaktpersonerna 

 

Mellan mötena ingår att 

- Bidra med kunskap i allmänna frågor om sin organisations 

ansvarsområde, om frågor ställs av andra kontaktpersoner  

- Snabbt förmedla direktkontakt med sin organisations ansvariga i 

individärenden när samråd behövs. Samtycke krävs för detta.  

 

Om gruppen kommer överens om återkommande möten så ingår även följande: 

 

- Kontrollera hos kollegorna i egna organisationen om allmänna frågor eller 

individärende finns, som man vill att kontaktpersonen ska ta upp.  

 

- Meddela dessa allmänna frågor och individärenden till övriga i gruppen 

per telefon senast 1 vecka innan planerat möte. Om det är viktigt att 

särskild organisation deltar i samrådet så behöver det framgå. 

 

- Kontrollera om individärende som anmälts från annan organisation är 

aktuellt i den egna organisationen. I så fall samråder kontaktpersonen med 

aktuell handläggare om vad som är viktigt att tänka på inför mötet. 

 

- Ta med sig aktuell information om sin organisation 

 

- Återrapportera till sin organisation och berörda handläggare om samråd  

 

- Dela med sig av goda exempel på resultat av samråd 

 

STATISTIK 

Kontaktpersonen från AF ansvarar för att någon i gruppen förmedlar gruppens 

statistikuppgifter till förbundet, om möjligt vid respektive möte. Inrapportering 



 
 

sker under denna period i EsMaker. Uppföljning görs av förbundet i december 

och juni.  

 

GEMENSAM KOMPETENSUTVECKLING 

Samordningsförbundet bjuder in kontaktpersoner och berörda chefer till 

gemensamma samlingar om Arenasamverkan. 

 

Förbundet inbjuder även till frukostmöten och annan gemensam 

kompetensutveckling. 

 

AKTUELL ARENALISTA 

Förbundet ansvarar för att uppdatera Arenalistan med kontaktpersoner på sin 

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

 

Varje huvudman ansvarar för att meddela förändringar till förbundet och berörda 

kontaktpersoner. 

 

MER INFORMATION 

Aktuella blanketter och annan information om Arenasamverkan finns på 

förbundets hemsida. Frågor besvaras av förbundschef Peter Hedfors,  

072-741 58 00 eller via mail samordning.sv@jonkoping.se eller 

processutvecklare Mia Alfredsson, 0393-67 80 57, 

maria.alfredsson@vaggeryd.se. 

 

 

 

Beredningsgruppen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

mailto:samordning.sv@jonkoping.se
mailto:maria.alfredsson@vaggeryd.se

