
  

 

 

 

 

 

Samverkan för allas delaktighet i samhället 

Finansiell samverkan inom rehabilitering   
För dig som bor eller arbetar i  

Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås eller Vetlanda 

  



 
 

 
 

Finansiell samordning 

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regionen att samverka finansiellt 

inom rehabilitering. Lagstiftningen förkortas ibland Finsam.  

Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund som kan driva och finansiera 

verksamhet och insatser inom rehabilitering. Syftet är att deltagarna uppnår eller förbättrar 

sin förmåga att utföra förvärvsarbete eller studier. 

Höglandets samordningsförbund bildades 2011. Förbundets uppgift är i första hand att verka 

för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem självständighet och möjlighet 

att försörja sig själva. 

Målgrupp 

Insatserna inom samordningsförbundet riktar sig till personer i förvärvsaktiv ålder, vanligen 

20 - 65 år, som på grund av medicinska, psykiska, sociala eller arbetsmarknadsrelaterade 

svårigheter är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två av aktörerna 

inom samordningsförbundet. 

Samverkan 

När myndigheter samverkar och samordnar insatser och kunnande kan de samlade 

resurserna användas på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt för individen. 

Personer med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och 

arbetsmarknadsrelaterade svårigheter har ofta flera olika samhällskontakter. Samverkan kan 

underlätta att individen får rätt stöd och insatser från olika aktörer.  

Samordningsförbundets roll 
Förbundet driver ingen egen verksamhet utan står för en finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet.  

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 eller studera. 

Utbildning och inspiration 

Samordningsförbundet anordnar gemensamma kunskapssatsningar inom området 

rehabilitering, exempelvis föreläsningsdagar och frukostmöten. För parterna att träffas 

skapar också goda förutsättningar för samverkan och förståelse för varandras uppdrag. 

  



 
 

 
 

Verksamhet finansierad av Höglandets samordningsförbund 

I samordningsförbundens uppdrag finns både individinriktade och strukturövergripande 

insatser.  

Uppdrag samverkan  

Uppdrag samverkan är ett lokalt forum för att bygga upp och utveckla gemensamma 

samverkansstrukturer. Höglandets samordningsförbund finansierar en halvtidstjänst 

samverkanskoordinator i varje kommunområde att arbeta med uppdraget. 

Samverkanskoordinatorerna är anställda i respektive kommun men arbetar för alla fyra 

parter. I tjänsten ingår även att arbeta med informations- och utbildningsträffar. Det ingår 

inga individärenden i tjänsten.  

SE-Höglandet  

Insatsen bygger på metoden Suppertod Employment, SE. Huvudmålet med SE 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. I 

första hand läggs fokus på unga, 19 – 29 år, som har eller riskerar att få aktivitetsersättning. 

Samordningsförbundet ger möjligheter till finansiering av SE-coacher i varje kommun. I 

verksamheten ingår även att ge stöd till arbetsgivare både före och efter anställning. 

IT-spåret 

IT-spåret är en utbildning för unga personer som bor i Jönköpings län, har Aspergers 

syndrom eller annan högfunktionell autismspektrumdiagnos (ASD) och som har ett särskilt 

IT-intresse. IT-spåret har 15 platser och löpande antagning och avslutning. Utbildningen drivs 

av Ädelfors folkhögskola och samfinansieras av Region Jönköpings län samt länets tre 

samordningsförbund.  

Välfärdsguiden 

Välfärdssystemet är utvecklat för att ge det stöd individen behöver, men informationen 

kommer från många olika håll och kan ibland upplevas svår att hitta. Välfärdsguiden samlar 

information om välfärdsystemet för att göra det lättare att hitta rätt insatser utifrån behov 

och lokala förutsättningar. 

Psykiatriveckan  

Varje år under v. 46 anordnas Psykiatriveckan. I samverkan mellan psykiatriska klinikerna i 

Region Jönköpings län, Höglandets kommuner, patient- och brukarorganisationer och 

studieförbund får både professionella och allmänheten möjlighet att ta del av aktuella 

föreläsningar och personliga berättelser.  

 



 
 

 
 

 

 

 

www.finsamjonkopingslan.se 

Tillsammans med Södra Vätterbygdens och Finnvedens samordningsförbund har Höglandets 

samordningsförbund en hemsida där all information om förbundet, medlemsparter, styrelse-

medlemmar, deltagare i beredningsgruppen, årsredovisningar, verksamhetsplaner, budget 

samt aktuella projekt och verksamheter finns samlad. 

 

Idéer kring samverkan 

Medlemmarna i samordningsförbundet 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. Du är varmt välkommen att höra av dig med frågor, 

förslag eller idéer! 

 

Kontakt 

Kajsa Hallmans, förbundschef 
 
Telefon: 076-723 31 17 
E-post: hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se  
 
Postadress: Kaserngatan 16, 575 35 Eksjö 
 
 
”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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