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Besök Höglandets samordningsförbund

"Samverkan för allas delaktighet i samhället"
Finansiell samverkan inom rehabilitering

Om
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka
finansiellt inom rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett
samordningsförbund som kan driva och finansiera verksamhet och insatser
inom rehabiliteringsområdet.
Höglandets samordningsförbund bildades 2011. Förbundets uppgift är i första
hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem
möjlighet att försörja sig själva.
Varför
Personer med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och
arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter. Det
finns en risk att hamna i en gråzon eller i en rundgång när stöd och insatser
krävs från flera olika aktörer.
När myndigheter samverkar och samordnar insatser och kunnande kan de
samlade resurserna användas på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt för
individen.
Vem
Insatserna inom samordningsförbundet riktar sig till personer i förvärvsaktiv
ålder (vanligen 20-64 år) som på grund av medicinska, psykiska, sociala
och/eller arbetsmarknadsrelaterade problem är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser från minst två av aktörerna inom samordningsförbundet.
Mål
Samordningsförbundet ska stödja samverkan och kan ge stöd till insatser som
utförs av huvudmännen och som hjälper personer i yrkesverksam ålder att få,
eller förbättra, förmågan att arbeta/studera.
Förbundet driver ingen egen verksamhet utan står för en finansiell samordning
inom rehabiliteringsområdet. Lagstiftningen förkortas ibland Finsam.

Verksamheter inom Höglandets samordningsförbund
Supported Employment – fortsättning
Huvudmålet är att stödja personer som har svårigheter att etablera sig och
upprätthålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden på grund av
funktionshinder, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. Handläggarna
arbetar enligt metoden Supported Employment – SE.
I första hand läggs fokus på unga (19 – 29 år) som har eller riskerar att få
aktivitetsersättning. Samordningsförbundet ger möjligheter till finansiering av
ca 1,5 tjänst i varje kommun.
Uppdrag samverkan
Uppdraget är att vara ansvarig och drivande i samverkansarbetet mellan
myndigheterna inklusive vården inom kommunområdet.
Samordningsförbundet ger möjligheter till delfinansiering av en tjänst som
samverkanskoordinator i varje kommun under tre år till och med 31 juli 2019.
IT-spåret
IT-spåret är en utbildning på Campus I12 i Eksjö, där unga personer från hela
Jönköpings län, med Aspergers syndrom/ASD (Autism Spectrum Disorder), får
individanpassad utbildning inom IT-området. IT-spåret har 15 platser och
löpande antagning och avslutning.
Utbildningen syftar till att dessa personer ska bryta sin isolering och gå från
sysslolöshet till arbete eller passande sysselsättning utifrån förmåga och
kompetens. Kommunal utveckling är värd för programmet. Höglandets
samordningsförbund är huvudfinansiär.
Psykiatriveckan
Höglandets samordningsförbund är en av flera aktörer som tillsammans med
Höglandssjukhuset anordnar den årliga psykiatriveckan under vecka 46. Under
veckan har både professionella och allmänheten möjlighet att ta del av
spännande förläsningar och personliga berättelser. Ibland erbjuds även
teaterpjäser.

Vill du veta mer om Höglandets samordningsförbund?
All information kring förbundet, vilka som är ägare, styrelsemedlemmar, deltagare i beredningsgruppen, årsredovisningar,
verksamhetsplaner, budget och aktuella projekt hittar du här:

www.finsamjonkopingslan.se
Idéer kring myndighetssamverkan
Myndigheter och vården strävar efter att vara så effektiva som
möjligt i sitt arbete. Ibland kan någon i eller utanför organisationerna
se hur arbetet kring rehabilitering skulle kunna fungera ännu bättre.
Hör av dig med dina idéer!
Kontakt
Britt-Marie Vidhall, förbundschef
Telefon:
076-723 31 17
E-post:
hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se
Postadress: c/o Vidhall, Vildrosvägen 27, 574 50 Ekenässjön

”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en
ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt
underhållas. (Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)
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