
     
 
Kommunikationsplan för Samordningsförbunden i Kronoberg 
Syfte 

Syftet med kommunikationsplanen är att underlätta informationsspridningen och öka kunskapen om förbundens uppdrag samt 
samverkansstrukturer och insatser inom förbunden. Den ska ge stöd till de samverkande medlemsparterna inom förbunden. 
Kommunikationsplanen ska också bidra till att öka användningen av de insatser som förbunden finansierar och erbjuder.  

Målgrupper 

* Tjänstemän verksamma inom medlemsparterna 

Förtroendevalda  

Media 

Nationella nätverk målgruppen som berörs av målgruppen för finansiell samordning   

Intresseföreningar 

Medborgare i Kronobergslän som tillhör målgruppen för finansiell samordning. 

* Varje medlemspart avgör själva vilka som är deras specifika målgrupper i deras verksamhet för kommunikationsplanen, dessa beskrivs i aktivitetsplanen för 
respektive medlemspart 

Kommunikationskanaler 

• Nyhetsbrev 
• Hemsidorna, www.sfvarend.se www.sunnerbosf.se www.sammans.se  
• Möten  
• Intranät hos förbundens medlemsparter 
• Sociala medier, Facebook, Instagram, LinkedIn  
• Trycksaker och film 
• Lokal respektive regional media 

 

http://www.sfvarend.se/
http://www.sunnerbosf.se/
http://www.sammans.se/


     
 
Aktivitetsplan 

Målgrupp Vad/Mål Hur När Ansvarig 
Tjänstemän 
verksamma inom 
medlemsparterna 

Öka kännedomen och 
kunskapen om 
samordningsförbunden. 
Känna till förbundens insatser 
och målgrupper. 

Möten  
 
Nyhetsbrev 
 
Hemsidor 
 
Sociala medier 

Enligt verksamhetsplan 
 
Regelbundet 
 
Uppdateras regelbundet 
 
Vid nyheter och 
händelser 

Förbundens kansli 
ansvarar för att 
information tas fram. 
  
Medlemsparternas 
medverkande 
representant i 
beredning/utvecklings-
grupp tar relevant 
informationen till sig 
och för den vidare. 

Förtroendevalda  Känna till att förbundet finns, 
dess arbete, insatser och 
målgrupper. Öka insikten 
angående betydelsen av 
samverkan för förbundets 
målgrupper.  

Möten 
 
Nyhetsbrev 
 
Hemsidor 
 
 
Sociala medier 
 
 

Enligt verksamhetsplan 
 
Regelbundet 
 
Uppdateras regelbundet 
 
 
Vid nyheter och 
händelser 

Förbundens kansli 
ansvarar för att 
information tas fram. 
  
Medlemsparternas 
medverkande 
representant i styrelse 
tar relevant 
informationen till sig 
och för den vidare. 

Media Medier i Kronobergs län ska 
ha kännedom om att 
myndigheter samarbetar i 
olika samverkansformer och 
insatser. 

Skicka 
pressmeddelande, 
delta i passande 
reportage för att 
nå ut med ny 
information till 
media. 
 
 

Vid behov Kansliets medarbetare 
inom Sunnerbo 
samordninsgförbund 
och 
Samordningsförbundet  
Värend 



     
 
Målgrupp Vad/Mål Hur När Ansvarig 
Nationella nätverk 
målgruppen som 
berörs av målgruppen 
för finansiell 
samordning 

Känna till att förbundet finns 
och om dess arbete.  
Veta betydelsen av förbundens 
arbete för den egna 
organisationen, regionen och 
invånare i Kronoberg. 

Delta i nätverk så 
som Nationella 
Nätverket för 
Samordnings-
förbund (NNS) 
och Nationella 
rådet. 

Regelbundet Förbundschef och 
presidie 

Intresseföreningar Öka kännedomen och 
kunskapen om 
samordningsförbunden. 
Känna till förbundens insatser 
och målgrupper. 

Möten 
 
Nyhetsbrev 
 
Hemsidor 
 
Sociala medier 

Vid behov 
 
Regelbundet 
 
Uppdateras regelbundet 
 
Vid nyheter och 
händelser 

Förbundens kansli 
ansvarar för att 
information tas fram 
och delges till berörda 
intresseföreningar 
  

Medborgare i 
Kronobergslän som 
tillhör målgruppen för 
finansiell samordning. 

Känna till att förbundet finns 
och dess arbete och veta 
betydelsen av förbundets 
arbete för arbetsmarknaden. 

Nyhetsbrev 
 
Hemsidor 
 
Sociala medier 
 
 
Pressmeddelande 

Regelbundet 
 
Uppdateras regelbundet 
 
Vid nyheter och 
händelser 
 
Vid behov 

 

 

Uppföljning 

Uppföljning av kommunikationsplanen sker årligen i samband med årsredovisningen. 

Beslut 

Kommunikationsplanen är fastställd av Samordningsförbundet Värend den 2022-06-17 och av Sunnerbo Samordningsförbund 
den XXXXX 



     
 

    Aktivitetsplan, Alvesta 

Målgrupp Vad/Mål Hur När Ansvarig 

Förtroendevalda Ökad medvetenhet om 
förbundet  

Förbundschef 
inbjuds  

Månadsbreven 
sprids politiskt  

Regelbundet  

Samordnas med övrig 
information från FAL 

Deltagare i 
utvecklingsgruppen 

Politisk aktiv i 
förbundet  

Medborgarna  Vad kan förbundet erbjuda? Sociala 
medier/artikel på 
hemsidan  

När aktuell information 
finns 

 

Tjänsteperson Öka kunskapen om förbundet 
och dess möjlighet att erbjuda 
insats/processer/pilotprojekt 

Månadsbrev, 
information APT, 
information om att 
medel finns  

Regelbundet Tjänsteperson som 
representerar 
kommunen in i 
förbundet  

 

  



     
 

   Aktivitetsplan, Lessebo 

Målgrupp Vad/Mål Hur När Ansvarig 

Förtroendevalda 
(kommunstyrelsen) 

 

Tjänstemän inom 
kommunen och 
Socialförvaltningen 

 

 

 

Medarbetare inom 
kommunen/förvaltningen 

Ökad kunskap om 
förbundet 

 

Öka kännedomen och 
kunskapen om 
samordningsförbunden. 
Känna till förbundens 
insatser samt möjligheten 
att ansöka om pilotprojekt. 

Föredragning vid ett 
sammanträde. 

 

Bjuda in samordnare 
frånsamordningsförbundet 
till Socialförvaltningens 
ledningsgrupp. 

 

 

Sprida månadsbrevet och 
återkommande lyfta på 
medarbetarmöten 

 

Under våren 
2022 

 

 

 

 

 

 

Regelbundet 

Xhevat Latifi 

Olof Björkmarker 

 

 

 

 

 

 
Ansvariga chefer 

Kommuninvånare Informera om att vi är med 
i samordningsförbundet 
och syftet 
(medborgarnyttan) för 
kommuninvånarna 

Inlägg hemsidan och 
sociala medier 

Regelbundet Lessebo kommun 
Samordningsförbundet 
Värend 
 
Xhevat Latifi 
Olof Björkmarker 

 

  



     
 

    Aktivitetsplan, Ljungby 

Målgrupp Vad/Mål Hur När Ansvarig 

     

     

     

 

    Aktivitetsplan, Markaryd 

Målgrupp Vad/Mål Hur När Ansvarig 

     

     

     

 

    Aktivitetsplan, Älmhult 

Målgrupp Vad/Mål Hur När Ansvarig 

     

     

     

  



     
 

    Aktivitetsplan, Tingsryd 

Målgrupp Vad/Mål Hur När Ansvarig 

Förtroendevalda 
(kommunstyrelsen) 

Ökad kunskap om förbundet Föredragning vid ett 
sammanträde 
(samordnas med 
information från 
avdelningen arbete 
och lärande). 
Förbundschef i 
samordningsförbundet 
bjuds in tillsammans 
med tjänstepersoner 
från arbete och 
lärande. 

Våren 2022 
Sen vartannat åt 

Magnus Carlberg 
Louise Holm 

Kommuninvånare Informera om att vi är med i 
samordningsförbundet och 
syftet (medborgarnyttan) för 
kommuninvånarna  

Inlägg hemsidan och 
sociala medier 

Våren 2022 Kommunikation 
Tingsryds kommun 
Samordningsförbundet 
Värend 
Louise Holm 

Tjänstepersoner i 
kommunen 

Öka medvetenheten om 
förbundet och dess insatser 
samt möjligheten att ansöka 
om pilotprojekt. 

Sprida månadsbrevet 
och återkommande 
lyfta på 
medarbetarmöten 

Regelbundet Louise Holm 

 

  



     
 

   Aktivitetsplan, Uppvidinge 

Målgrupp Vad/Mål Hur När Ansvarig 

Förtroendevalda 
(kommunstyrelsen 
samt socialnämnden) 

Ökad kunskap om förbundet Föredragning vid ett 
sammanträde. 
Förbundschef i 
samordningsförbundet 
bjuds in tillsammans 
med tjänstepersoner 
från Individ- och 
familjeomsorgen. 

Hösten 2022 
Sedan minst 
vartannat år i 
respektive nämnd 

Kommun- respektive 
socialchef 

Kommuninvånare Informera om att vi är med i 
samordningsförbundet och 
syftet (medborgarnyttan) för 
kommuninvånarna  

Inlägg hemsidan och 
sociala medier 

Hösten 2022 Informationssekreterare 
Uppvidinge kommun 
Samordningsförbundet 
Värend 
IFO-chef 

Tjänstepersoner i 
kommunen 

Öka medvetenheten om 
förbundet och dess insatser 
samt möjligheten att ansöka 
om pilotprojekt. 

Sprida månadsbrevet 
och återkommande 
lyfta på 
medarbetarmöten 

Regelbundet IFO-chef 

 

  



     
 

    Aktivitetsplan, Växjö 

Målgrupp Vad/Mål Hur När Ansvarig 

Ledamöter inom 
nämnden för arbete 
och välfärd   

Veta betydelsen av 
förbundens arbete för den 
egna organisationen, regionen 
och invånare i Kronoberg. 

Fördjupad information och 
kunskap för beslut.  

Nämndsammanträde  Sker under höst och i 
samband med budget 
och verksamhetsplan 
för nämndens olika 
verksamhetsområden 
beslutas.  

Martin Edberg  

Iréne Bladh  

Charlotta Brag  

Karolina Rydh  

Emma Krantz  
Medarbetare inom 
förvaltningen arbete 
och välfärd. 

- Avdelning 
Vuxna 

- Avdelning 
Arbete & 
lärande 

- Avdelnings 
Barn och familj 

- Avdelning stöd 
och utveckling  

 

Känna till att förbundet finns 
och om dess arbete.  
Veta betydelsen av 
förbundens arbete för den 
egna organisationen, regionen 
och invånare i Kronoberg. 

Vissa enheter behöver en 
fördjupad information. 

Löpande information 
under året genom 
respektive 
avdelnings 
Teamskanal. 

Löpande Charlotta Brag  

Karolina Rydh 

Ledningsgrupp 
förvaltningen arbete 
och välfärd 

Veta betydelsen av 
förbundens arbete för den 
egna organisationen, regionen 
och invånare i Kronoberg. 

 

Våren 2022 Våren 2022. Därefter 1–
2 gånger per år samt 
vid behov.  

Charlotta Brag  

Karolina Rydh 

Emma Krantz 



     
 
 

   Aktivitetsplan, Region Kronoberg 

Målgrupp Vad/Mål Hur När Ansvarig 

Medarbetare Kännedom om 
förbundet och dess 
arbete, vilka 
målgrupper som 
inkluderas. 

Kännedom om de 
insatser och 
utbildningar som 
genomförs. 

 

Information på 
APT. 

Sprida 
informationsmail 
från förbundet.  

Löpande Avdelningschefer 

Specifikt 
rehabkoordinatorer 
inom RgK 

Kännedom om 
förbundet och dess 
arbete, vilka 
målgrupper som 
inkluderas. 

Kännedom om de 
insatser och 
utbildningar som 
genomförs. 

 

Information på 
gemensamt möte 
med 
rehabkoordinatorer  

1 gång/år Processledare 
försäkringsmedicin/verksamhetschef 

 



     
 

   Aktivitetsplan, Arbetsförmedlingen 

Målgrupp Vad/Mål Hur När Ansvarig 

Sektionschefer som 
samverkar med 
kommunerna 

Ha kännedom om insatser 
och målgrupper. Veta var jag 
hittar information. 

Sektionschefsmöte 
Insatskatalogen/Share 
point 

Under våren 2022 Anna Badh 
Annica Gustafson 
Linda Fager 
Ann-sofie Jönsson 
informera  

Arbetsförmedlare som 
arbetar med 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering, 
förstärkta samarbetet 
med FK samt 
yrkesprofessionerna  

Hålla sig uppdaterad om 
aktuella insatser och 
kontaktvägar. Veta var jag 
hittar information. 

APT (sektion 4 & 5) 
Insatskatalogen/Share 
point 

Under våren 2022 
Under våren 2022 

Anna Badh 
Annica Gustafson 
Linda Fager 
Ann-sofie Jönsson 
informera? 

Kontaktpersoner till 
kommunerna 

Ha kännedom om insatser 
och målgrupper. Veta var jag 
hittar information. 

Möte/forum för 
kontaktpersoner 
Insatskatalogen/Share 
point 

Under våren 2022 
 
Under våren 2022 

Anna Badh 
Annica Gustafson 
Linda Fager 
Ann-sofie Jönsson 
informera? 

 

  



     
 

   Aktivitetsplan, Försäkringskassan 

Målgrupp Vad/Mål Hur När Ansvarig 

Alla utredare FV/SF Känna till att förbunden finns. 
De olika inriktningarna och 
insatserna. De utbildningar 
som erbjuds. Varför 
samordningsförbund?  

Ett digitalt/fysiskt 
möte. 

April 2022 Mira Weilander, Jenny 
Bild, Katarina Olander 

Övriga kontoret Känna till om förbunden. Öppet hus variant April 2022 Mira Weilander, Jenny 
Bild, Katarina Olander  

 


