DIN IDÉ KAN GÖRA
SKILLNAD FÖR EN
ANNAN MÄNNISKA

Medborgare med rehabiliteringsbehov, ofta med
psykosociala eller hälsoproblem, hamnar lätt i passiv väntan
mellan skilda system eller har alltför många kontakter
med olika myndighetspersoner.

Det här är tyvärr inget ovanligt fenomen. Många medborgare faller mellan stolarna, och runt
om står frustrerade handläggare. Arbetslivsinriktad rehabilitering kräver ofta kompetens från
flera myndigheter, men problemet är att myndigheter har olika mål, arbetssätt och resurser.
Utan samordning blir insatserna helt enkelt ineffektiva. Det behövs lokala, koordinerade lösningar.
Du och dina kollegor har säkerligen bra idéer om insatser som skulle kunna hjälpa
enskilda medborgare, om bara möjligheterna fanns. Nu finns de.
För att samordna myndigheternas insatser och effektivisera resursanvändningen har Helsingborgs stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne bildat ett finansiellt
samordningsförbund: Finsam i Helsingborg. Förbundet finansierar insatser som två eller flera
myndigheter ansöker om att samarbeta kring.
Insatserna ska avse medborgare i Helsingborg som behöver stöd från flera myndigheter för att
förbättra sin förmåga att bli självförsörjande. Om myndigheterna samverkar kan medborgaren
komma snabbare tillbaka till arbetsmarknaden.
Individen i centrum
Syftet med Finsam är att utveckla nya former för möten och arbetssätt mellan myndigheterna
– utifrån den enskilda individens behov. Helhetssyn är ett centralt begrepp eftersom insatserna
avser längre processer och inte lösryckta åtgärder eller korta projekt.
Effektiv resursanvändning
Den finansiella samordningen är ett komplement till myndigheternas ordinarie verksamhet.
Finsams parter har en gemensam budget och pengarna ska fördelas utifrån individers behov av
rehabilitering. Genom samverkan används resurserna på ett mer effektivt sätt, både vad gäller
individer, verksamheter och samhällsekonomi.

VÄLKOMMEN MED DIN IDÉ
Det är du som arbetar med medborgarna som ser behoven. Om du har ett uppslag om en
samverkansinsats som berör flera myndigheter än din egen så har du en idé som passar
Finsams verksamhet. Så här blir din idé en fungerande process.

Samverkan är en ständigt levande process som måste
erövras, etableras och underhållas varje dag.

Uppföljning och utvärdering
Processarbetet följs upp löpande av styrgruppen och presenteras en gång
per år för berednings- och utvecklingsgruppen, chefsnätverket och styrelsen.

Idé om samverkansinsats
Presentera idén för din chef. Om
din chef anser att insatsen passar er
myndighet tar hon eller han kontakt
med förbudschefen. Förbundschefen
diskuterar idén med andra berörda
myndigheter.

Beslut om samverkansinsats
Förbundschefen samlar de berörda
myndigheterna, som bildar en arbetsgrupp.
Arbetsgruppen tar fram en processplan och
en processansökan. Ansökan diskuteras av
berednings- och utvecklingsgruppen och chefsnätverket informeras. Därefter fattar Finsams
styrelse beslut om finansieringen.

1. Deltagaruppföljning sker i SUS (sektorsövergripande uppföljningssystem).
2. Processledaren skriver en kortfattad årsrapport.
3. En extern utvärderare utvärderar processen.

Implementering
Målsättningen med en Finsam-process är att implementera
den i ordinarie verksamhet. Ansvaret för detta ligger hos
chefsnätverket.

Jag sitter här med 20 ungdomar och
kan inte göra något mer för dem.
Vad kan vi göra tillsammans?

Processen startar
När en process ska starta utses en styrgrupp. Tjänsten
som processledare utannonseras internt hos alla fyra
myndigheterna. Styrgruppen utser processledare.

Styrelsen är högsta beslutande och förvaltande organ och består av politiker från Helsingborg stad och Region Skåne
samt chefstjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ansvarig för den operativa verksamheten är en
förbundschef.
Chefsnätverket består av ansvariga chefer från de fyra samverkansparterna. Berednings- och utvecklingsgruppen utgörs
av mellanchefer och är beredningsgrupp till styrelsen vid bedömning av ansökningar. Styrgrupper bildas för att stödja det
löpande arbetet med processerna.

Ett salutogent synsätt med fokus på faktorer som utgår från det friska och bevarar hälsa.
Förebyggande arbete som fångar upp individer i ett mycket tidigt skede.
Individbaserat metodarbete där den enskilde individens behov är i centrum.
Långsiktiga och hållbara insatser som utvecklar metoder, kompetenser och verksamheter.
Alla insatser syftar till att stärka stödet till den enskilde medborgaren, skapa ett effektivare
samverkansarbete mellan myndigheter och utveckla det gemensamma välfärdsarbetet.
Verksamheten regleras av Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Samverkan för arbetslivsinriktad rehabilitering
Om du vill veta mer gå in på www.finsamhelsingborg.se eller ring förbundschef Karin Herron Sjöholm, 0732 – 315 217.
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