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Inledning
Stefan Gustavsson hälsade alla välkomna.
Information om samordningsförbunden
Boo Hedbrant informerade om bakgrunden till lagstiftningen om Finsam, finansiell
samordning av rehabilitering, aktuell lagstiftning, uppdrag och verksamhet nationellt.

Boo Hedbrant informerade om Höglandets Samordningsförbunds ekonomi, organisation och
verksamhet. Bildspelet läggs på hemsidan.
Peter Hedfors informerade om Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och Finnvedens
samordningsförbund. Bildspelet läggs på hemsidan.
Projekt Integrerad Samverkan
Pernilla Conradsson Ström informerade om projekt Integrerad Samverkan som finansierats
av Höglandets samordningsförbund under 2015-2016. Målgrupp är personer med komplex
problematik med behov av flera insatser. Syftet är att få aktörerna i respektive
kommunområde att arbeta närmare, smartare och effektivare.
Hon började i augusti 2015 med kartläggning av existerande samverkansarenor. 21
fokusgrupper med medarbetare och chefer genomfördes.
Mål att se vilka system som finns, om de är kända och om de används.
Formella forum som finns är bl a Samverk, Samordnad individuell plan SIP, Gemensam
kartläggning (FK/AF), avstämningsmöten och kontaktmöten (FK), SE-projektet och lokala
överenskommelser mellan olika aktörer. Informella forum är t ex nätverk och trepartsmöten.
Kommunerna vill samverka om pers m långvarigt försörjningsstöd, SGI-problematik mm
Vården nämner ”om och om igen patienter”. Psyk säger 80% av patienterna medan
primärvården bedömer att 20% av patienterna tillhör målgruppen men de tar 80% av tiden.
Försäkringskassan nämner sjuka som är eller riskerar att bli arbetslösa.
Arbetsförmedlingen nämner långtidsarbetslösa, ofta med komplex problematik.
Andra fokus som redovisas är kontaktvägar till varandra och förväntningar.
Gemensamma möjliga utvecklingsområden är bl a arenor för formella samverkansmöten,
samverkan på chefsnivå, enklare kontaktvägar, ökad kunskap om varandra, bra introduktion
av nyanställda, trygghet att gå utanför ramarna, metoder inom försörjningsstöd och AME,
och utveckling av samarbetet med arbetsgivare.
Önskat läge är bl a enkla snabba kontaktvägar, rätt insats i rätt tid av rätt aktör, varaktiga
lösningar och möjlighet att arbeta 100% av sin förmåga.
Den konkreta fortsättningen efter projektet diskuteras nu i beredningsgruppen i Höglandets
SF. Resultatet presenteras för alla huvudmän under våren.
Bildspelet läggs på hemsidan.
Samtal om utvecklingen av samordningsförbunden i länet.
Stefan G konstaterade att det idag har blivit tydligt att huvudmännen får rejäl utväxling av
medel som sätts in i Finsam. Men kan vi förvalta medlen på ännu bättre sätt?

Röster som hördes under diskussionen:
- Det är viktigt att få till fungerande formella samverkansformer, särskilt där det saknas, så
individerna inte hamnar mellan stolarna.
- Vi får inte vara för omhändertagande. En kravställning behövs också på individerna.
Målsättning för varje individs utveckling och aktiv uppföljning är viktiga.
- Fortsätt fokusera på och uppmuntra självförsörjning. Det är grund-incitamentet
- Om önskat läge är svårt att nå så behöver underlag tas fram till politikerna för att möjlighet
ska ges att jobba i den riktningen som behövs.
- Utvärderingar är viktiga att få. Särskilt intressant är att se samhällsekonomiska effekterna.
- Bjud in tjänsteman/förbundschef att informera i KF. Sådan information ger bra grepp om
vilka effekter Finsam ger.
- Regionen ser samordningsförbunden som viktiga. En lösning för fortsatt finansiering av ITspåret och Grön rehab är särskilt viktiga.
- Gruppen nyanlända ökar kraftigt. Många är på väg in till AF. Där finns stora problem med
psykisk ohälsa, vilket kommer att påverka alla våra verksamheter. Det är bra att fokus på
denna grupp ökar även i Finsam.
Nytt ägarmöte 2016
Nytt ägarmöte för länets samordningsförbund blir preliminärt den 24 feb. kl 13-16 2017.
Värnamo kommun erbjuder sig att ansvara för ägarmötet, som hålls i Vrigstad som vanligt.
Mötets avslutande
Stefan Gustavsson tackade deltagarna för ett bra möte och önskade alla en trevlig helg.
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