
Arbetsgrupp Rätt stöd rätt försörjning i länet  

2023-02-08, kl. 9.00-11.30 

Hybridmöte: digitalt Teams 

 

Medverkande  

Magdalena Persson Socialsekreterare och samverkanskoordinator Nässjö kommun 

Pernilla Conradsson Arbetsterapeut AME och samverkanskoordinator Tranås kommun 

Eva Hertzman  Samverkanskoodinator Aneby kommun 

Kajsa Hallmans Förbundschef Höglandets Samordningsförbund 

Anette Svenningsson Arbetsförmedlingen 

Ivanka Madunic Vujic Socialsekreterare rehab Jönköpings kommun 

Annika Synnes Lindberg Samverkanskoordinator Vetlanda kommun 

Ida Petersson  Samverkanskoordinator Sävsjö kommun 

Ann-Britt Ekvall Processledare sjukskrivningar och rehabilitering tillbaka till arbete, 
Region Jönköpings län 

Annasofia Westin Samverkanskoordinator Eksjö kommun 

Marcus Görs  Socialsekreterare Nässjö kommun 

Sandra Ekeberg Gosse Rehabkoordinator och processledare sjukskrivningar och rehabilitering 
tillbaka till arbete, Region Jönköpings län 

Christin Powell Enhetschef AMA, Jönköpings kommun 

Anna Gradeen  Vaggeryd 

 

Förhinder 

Anna Söderlund Socialsekreterare och verksamhetsutvecklare, Tranås kommun 

Emmelie Gidius Persson  Försäkringskassan, Höglandet 

Åsa Smedberg  Försäkringskassan, Jönköping 

Viktoria Önneby  Verksamhetsutvecklare Finnvedens Samordningsförbund 

Sara Edmark  Socialsekreterare Aneby kommun 

Astrid Nordvall Persson  Rehabkoordinator Region Jönköpings län 

Gunilla Westerlund  Försäkringskassan, GGVV 

Timmy Johansson Verksamhetsutvecklare Jönköpings kommun 

Mia Alfredsson Verksamhetsutvecklare, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

Petra Lindemann Enhetschef, Sävsjö kommun 

 

Önskar minnesanteckningar 
Ulrika Runemar Utredare SKR Utbildning och arbetsmarknad  

Karin Frödeberg Kommunal utveckling 



 

Minnesanteckningar 

Pernilla (Tranås) deltar i SKR referensgrupp som består av 9 personer. Gruppen har i uppdrag att 

samla ihop goda exempel och göra gemensam kartläggning utifrån vad som redan görs. Tre tillfällen 

våren 2023 och därefter fortsatt planering. Nästa referensgruppsmöte är 22 mars. 

Eventuellt aktivitetskrav vid försörjningsstöd utreds vilket också kan få konsekvenser för målgruppen 

samt förhållningssätt utifrån rätt stöd rätt försörjning. 

Lokala förutsättningar kommer kräva anpassningar i processen för personer med försörjningsstöd 

som uppger ohälsa som aktivitetshinder. 

Genomgång av utskickat material 

Kajsa gör föreslagna ändringar i dokumentet och skickar ut på nytt. Gruppen är överens om att 

• ha en tydligare ingress och lyfta upp målgruppen till inledningen 

• förtydliga syftet med fokus på rehabiliteringsprocessen för målgruppen 

• Plocka bort målen  

• Nämn 5 R i samband med framgångsrik samverkan. 

• ta bort gamla processkartan 

• låta lokala exempel finnas med som inspiration.  

Jönköpings kommun visar en modell för rehabiliteringsprocessen som tydliggör parternas olika 

insatser och ansvar samt möjliggör för individen att själv följa processen. Christin skickar modellen 

som arbetsmaterial och bilaga till arbetsgruppens dokument. Modellen definierar vad som görs av 

vem och när vilket samt kan visas för individen vilket var två av frågorna som kvarstod efter 

föregående arbetsgruppsmöte. 

Dialog om terminologi och om kommunerna kan erbjuda kommunbaserad arbetslivsinriktad 

rehabilitering eller om det bör kallas aktiv rehabilitering till skillnad från hälso- och sjukvårdens 

medicinska rehabilitering och Arbetsförmedlingens arbetslivsinriktade rehabilitering.  

Anette förtydligar att Arbetsförmedlingens insatser är frivilliga. Om personen inte vill eller uppger att 

hen inte kan medverka så har AF inget incitament att jobba med personen. 

Arbetsmarknadsmotiverade insatser till deltagare. De som inte svarar eller kommer till insatser utan 

giltigt förhinder skrivs ut. Arbetsförmedlingen kräver inga sjukintyg utan det är individens sätt att 

styrka hälsotillstånd som arbetshinder. 

Gällande statistik så baseras den på antal sjukpenningdagar. Individer i målgruppen kommer därför 

inte med i någon statistik oavsett om de är sjukskrivna eller inte.  

Nästa möte 

Fredag 21 april kl. 13.00-15.00, digitalt i Teams. 

Gruppen är överens om att det är ett viktigt arbete utifrån parternas gemensamma ansvar gentemot 

målgruppen. Det är därför önskvärt att samtliga samordningsförbund deltar så att processen 

förankras i alla länsdelar.  


