Fakta om Finsam och
samordningsförbunden
Finsam är finansiell samverkan mellan
fyra olika huvudmän inom rehabiliteringsområdet: Region/landsting,
kommuner, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen.

Samordningsförbunden samordnar och
stödjer gemensamma insatser och kompetensutveckling. Samordningsförbunden
styrs av lagen om finansiell samordning
(2003:1210).
Varje förbund har en styrelse där parterna
(AF, FK, kommuner, region) utser varsin
ledamot och ersättare.
I Sverige finns cirka 80 samordningsförbund varav tre finns i Jönköpings län:
Höglandets samordningsförbund,
Samordningsförbundet Södra
Vätterbygden samt Finnvedens Samordningsförbund. Samtliga kommuner i länet
är med i något av förbunden.
En gemensam hemsida för länets förbund
finns på www.finsamjonkopingslan.se

Förbundets vision
Delaktighet som ger bättre
upplevd hälsa,
ökad arbetsförmåga
och högre grad av
egenförsörjning

Produkt- och
serviceinformation

En hållbar
SAMVERKAN
Med individen i
centrum
Peter Hedfors,
Förbundschef
072-741 58 00
finsam@gnosjo.se
Liselott Edvinsson,
Processutvecklare
0371-82731
liselott.edvinsson@gislaved.se

Vårt uppdrag är att
samordna
arbetslivsinriktad
rehabilitering av
människor från
utanförskap till
självförsörjning

Arenasamverkan/Forskningsprojekt

Mitt Val

Arenasamverkan innebär att handläggare/
motsvarande från kommun, AF, FK
och vården möts regelbundet till samråd kring
gemensamma individer. Syftet med Arenasamverkan är att öka samverkan mellan olika
myndigheter samt att öka möjligheter för
individen att arbeta eller studera, få förbättrad
hälsa, nå ökad delaktighet i samhället och få
rätt försörjning.

Projekt Mitt Val kommer under 2019-2021
erbjuda långtidssjukskrivna i Gislaved,
Gnosjö och Värnamo att delta i
kursverksamhet med 6-8 deltagare i varje
grupp. Kursens syfte är att hitta strategier
att komma vidare från en lång
sjukskrivning.
Deltagarna gör under kursens gång sin egen
planering och val för nästa steg i sin
arbetslivsinriktade rehabilitering med stöd
av handläggarna. Gruppen träffas under fyra
veckor tillsammans med handläggare från
AF och FK.

Under 2018/2019 görs en följestudie om
Arenasamverkan och dess påverkan på
individens situation.
Stöd till arbete - SE/IPS coach
Ett projekt som syftar till att förstärka våra
organisationers användning av arbetsrehabiliteringsmetoden Supported Employment.
Metoden syftar till att tillvarata resurser och
hitta hållbara lösningar för personer med
arbetshinder som vill arbeta. Från 2017 finansierar förbundet också den validerade versionen av SE som heter IPS, Individual Placement
and Support, som riktar sig särskilt till
personer med psykisk funktionsnedsättning.
Projekt Samverkan i GGV(V)
Syftet med projektet är att förbättra den lokala
samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering. En processutvecklare har anställts för
projekttiden 2018-2020.
Arbetsuppgifterna är bl a att kartlägga och få
en övergripande samsyn över samverkansprocesser och stödja parterna i att utveckla
och sätta igång nya processer.

Vad är Finnvedens
Samordningsförbund?
Finnvedens Samordningsförbund består av
följande medlemmar:








Gislaveds kommun
Gnosjö kommun
Värnamo kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Region Jönköpings län

Samordningsförbundet ska stödja gemensamma
rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder
som syftar till att individer uppnår eller förbättrar
sin förmåga att utöva förvärvsarbete eller att
studera. Medlen söks av den eller de huvudmän
som vill genomföra dessa nya insatser.
Finsam ger möjlighet till kompletterande insatser
utöver de ordinarie uppgifter som myndigheterna
ansvarar för.
Målgrupp

Den övergripande målgruppen är
personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) som är i
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och
som uppbär offentlig försörjning.

Nya Vägar
Projekt Nya Vägar kommer under 20192021 erbjuda individer som är allra längst
från arbetsmarknaden insatser för att närma
sig den. Aktiviteter som erbjuds är inom
områdena – Aktiv Hälsa, Ny Kraft och
Kreativt Skapande. Det är på arbetsmarknadsenheterna i Gislaved och Gnosjö
som projektet bedrivs. Målet är att komma
igång och uppleva bibehållen eller
förbättrad hälsa och vardagsstruktur. Detta
för att i nästa steg bättre kunna tillgodogöra
sig arbetsmarknadsenheternas övriga
aktiviteter och annan arbetslivsinriktad
rehabilitering. Man kan vara inskriven i
projektet tre månader, dock med möjlighet
till förlängning.
IT-spåret i Eksjö
Unga med Aspergers syndrom/ASD och
stort IT-intresse erbjuds special-anpassad
yrkesutbildning och stöd till arbete. Det
gäller boende i hela länet.

