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Långsiktig integrerad verksamhet – LIV  

1. Samordningsförbundets uppdrag 
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.  

Uppdraget regleras i ”Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser”.  

I samordningsförbundens uppdrag finns både individinriktade och strukturövergripande 

insatser. I samband med de årliga medlemssamråden har medlemmarna uttryckt att det är 

önskvärt med långsiktiga verksamheter och inte enbart projektbaserade.  

Styrelsen för Höglandets samordningsförbund har beslutat att successivt införa detta 

förhållningssätt i en modell som kallas Långsiktig Integrerad Verksamhet (LIV) med start 2020. 

Samordningsförbundet bildades 2011-04-01 och består av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, 

Sävsjö, Tranås och Vetlanda samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region 

Jönköpings län. 

2. Samordningsförbundets vision 
Samverkan för allas delaktighet i samhället  

3. Samordningsförbundets målgrupp och syfte 

Samordningsförbundets huvudsakliga målgrupp för den finansiella samordningen är personer 

mellan 18 och 64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två parter 

och som uppbär eller riskerar att få offentlig försörjning.  

Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv användning av de 

gemensamma resurserna. Förbundets resurser ska användas för insatser som syftar till att den 

enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete/studier. 

Styrelsen har tagit beslut om att inrikta sitt arbete främst på unga personer mellan  

18 och 29 år.  

4. Bakgrund till LIV 
Sedan starten har Höglandets samordningsförbund fördelat budgeten i olika projekt. Dels 

individbaserade och dels strukturbaserade projekt. I olika utvärderingar har projekten ansetts 

vara och fungera bra. En gemensam önskan från förbundets parter finns om att ersätta 

projektformen med en mer långsiktig finansiering av välfungerande partsöverskridande 

verksamheter. 
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5. Pågående/avslutade verksamheter som kan ingå i LIV 

5.1 Uppdrag Samverkan 

Projekt Uppdrag Samverkan pågick mellan 2016-08-01 – 2019-07-31. Under våren 2019 

genomfördes en extern utvärdering som bland annat kom fram till att samverkan mellan 

parterna har ökat och utvecklats under projekttiden. De menar också att väl fungerande 

samverkan mellan parterna och kunskap om varandras uppdrag ger kommuninvånare bättre 

möjligheter till en god rehabilitering in på arbetsmarknaden. För att samverkan ska kunna 

fungera över tid behövs en ”spindel i nätet” och det har Samverkanskoordinatorerna varit under 

projekttiden. De har dessutom varit drivande i olika utvecklings- och utbildningsfrågor som 

berör alla parter i samordningsförbundet. Både utvärderarna och Samverkansutredningens 

betänkande påminner om att ”Samverkan inte är ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet 

tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt 

underhållas.” (SOU 2000:114). 

Styrelsen för Höglandets samordningsförbund har tagit beslut om att fortsätta att delfinansiera 

en strukturinriktad verksamhet gällande samverkans/utvecklings/utbildningsfrågor mellan 

parterna. 

5.2 Inspirationsdag 

Styrelsen bedömer att det finns ett årligt behov av inspiration- och utbildning för personalen 

som arbetar med rehabilitering av individer till arbete/studier.  

5.3 Supported Employment – fortsättning 

Detta projekt pågår till 2020-12-31 och alla parter är överens om att detta är en mycket viktig 

verksamhet som bör fortsätta även när projekttiden tar slut.  

Styrelsen anser att detta är ett välfungerande projekt som bör fortsätta även efter projekttidens 

slut med delfinansiering från Höglandets samordningsförbund. 

5.4 IT-spåret 

Beslut om finansiering finns till 2022-12-31.  
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6.0 Kriterier för att ingå i LIV 
För att en verksamhet ska ingå i LIV krävs: 

• Verksamhetsbeskrivning som anger följande:  

o Mål 

o Målgrupp 

o Innehåll  

o Hur uppföljning sker 

7.0 Ekonomi 
När LIV är fullt genomfört disponeras 60 – 70 % av samordningsförbundets budget till detta. 

Övrig budget fördelas till eventuella pilotprojekt eller kortare insatser samt administration. 

Ersättningen från förbundet till parten som anställer de som arbetar i verksamheterna inom LIV 

sker enligt en mall baserad på beslut i styrelsen efter förslag från beredningsgruppen.  

Varje halvår rekvirerar enhetschefen medel från Höglandets samordningsförbund och intygar 

samtidigt att arbetet bedrivs enligt verksamhetsbeskrivningen. 

Så länge verksamheten är välfungerande och uppfyller de resultatkrav som finns  

medges finansieringen årligen utifrån den ekonomi som parterna ger förutsättning för i 

förbundets budget. De ekonomiska ramarna för varje ingående verksamhet regleras i 

uppdragsavtal. 

 

 

 

 


