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Inledning 
Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i 
kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan, kommun/-er och landsting/region att samverka finansiellt inom 
välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett 
samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver 
samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov. Genom samverkan i ett 
samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och 
därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet.  
 
Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan 
myndigheterna att fungera över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i 
form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie samverkansverksamhet.  
 
Genom den finansiella samordningen ges möjligheter att verka på en bredare arena 
som spänner över alla de fyra myndigheternas verksamhetsfält. Det ger 
samordningsförbundet unika möjligheter att utveckla samverkan inom viktiga 
områden som det förebyggande arbetet, att medverka till ökade möjligheter till egen 
försörjning för individer i Ånge kommun och att bryta utanförskap.  
 
Samordningsförbund Ånge bildades 2016-03-01. Förbundet är en egen juridisk person.  
 

Samordningsförbund Ånge har följande medlemmar: 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Västernorrland och Ånge 

kommun. 

Syfte  
Förbundets ändamål är, enligt 4 § i förbundsordningen, att inom Ånge kommuns geografiska 
område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan kommunen, 
landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i syfte att uppnå en effektiv 
resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som 
syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 
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Uppgifter 
Förbundets uppgifter beskrivs i 6 § förbundsordningen: 

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna 

3. Finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.  

4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas. 

5. Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder. 

6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. 

Organisation 
 

Styrelse 
Samordningsförbundet leds av styrelsen som består av fyra medlemmar och fyra ersättare. 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Västernorrland och Ånge kommun har 
utsett vardera en ledamot och en ersättare. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt men 
ingen beslutsrätt.  

Förbundschef 
Förbundschefen är anställd av Ånge kommun och tjänsten köps av samordningsförbundet. 
Förbundschefen arbetar på uppdrag av styrelsen. Arbetsuppgifterna har fokus på att leda 
och samordna verksamheten, som att bereda ärenden till styrelsen och att verkställa olika 
beslut, att svara för den ekonomiska förvaltningen samt företräda förbundet på 
tjänstemannanivå. En viktig del handlar om att utveckla samarbetet mellan förbundets 
medlemmar och utföra omvärldsbevakning och -analys. Förbundschefen har också i uppdrag 
att ta initiativ till utveckling av verksamheten. Det kan innebära att vid behov initiera nya 
aktiviteter och/eller uppmärksamma styrelsen på nya behov som har betydelse för 
förbundets måluppfyllelse. 

 

Revisorer 
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 
revisor för varje förbundsmedlems räkning. Försäkringskassan utser statens revisor. 
Landstinget Västernorrland och Ånge kommun kan i särskild ordning träffa 
överenskommelse om att utse en gemensam revisor. 

  



Samordningsförbundet Ånge   

 

5 
 

Inriktning 2016 – 2018 
Samordningsförbundets verksamhet kan delas i följande huvuduppdrag: 

• Att stödja en förbättrad samverkan mellan myndigheter.   

• Att finansiera strukturinriktade och kompetensutvecklande insatser som underlättar 

samverkan mellan myndigheter  

• Att finansiera och stödja utveckling av individinriktade samverkansinsatser. 

Övergripande mål 
• Att verka för att individer som är vid behov av samordnat stöd från två eller flera av 

de samverkande parterna.  

• Att finansiera förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat. 

Målgrupper 
Samordningsförbundet vänder sig till individer mellan 16 och 64 år med behov av samordnat 

stöd. Samordningsförbundet Ånge har för avsikt att under perioden prioritera individer som 

befinner sig i långvarigt utanförskap; personer med försörjningsstöd, långtidsarbetslösa, 

långtidssjukskrivna och på så sett är långtidsberoende av olika samhällsstöden.  

Aktiviteter hösten 2016 
Under 2016 ska följande insatser och aktiviteter prioriteras: 

• Identifiera individer som idag inte omfattas av redan pågående projekt och som är i 

största behov av insatser. 

• Informera om det nya samordningsförbundets roll och uppdrag i kommunen. 

• Sammankalla chefs- och handledarnätverken för att påbörja förankringen av 

förbundets inriktning och mål hos samverkans aktörer för att redan till hösten få 

inspel och förslag till insatser. 

 

  


