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1. Inledning 
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I januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning i kraft. Syftet är att ge förbundsmedlemmarnas 

aktörer bättre möjligheter att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv 

resursanvändning för att öka den enskildes funktions och arbetsförmåga. 

 

Samordningsförbundet i Sundsvall bildades i december 2004 i enlighet med lagen SFS 2003:1210 om 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Förbundet är en fristående juridisk person som är 

bildat av Sundsvall kommun, Landstinget Västernorrland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

 

Förbundets ändamål är att inom Sundsvalls kommuns geografiska område svara för en finansiell 

samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Sundsvalls kommun, Landstinget Västernorrland, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med syfte att underlätta och uppnå en effektiv 

resursanvändning. De samordnande resurserna ska användas för samordnande bedömningar och 

insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 

 

2.  Övergripande mål, syfte och centrala begrepp 

 

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets 

resurser används på ett bättre sätt och till större nytta för den enskilde invånaren i Sundsvalls kommun. 

 

Syftet med finansiell samordning är att 

 den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete 

 underlätta en effektiv resursanvändning 

 

Centrala begrepp är rehabilitering och samordning. 

 

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social, psykologisk och 

arbetslivsinriktad karaktär som syftar till att individen ska återfå sin funktionsförmåga och kunna leva 

ett normalt liv. 

 

Samordningen ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att 

återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Genom att samla den kompetens som 

finns inom området underlättas för individen att själv ta ett ansvar för att återställa eller återfå sin 

arbetsförmåga. Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens reguljära 

uppdrag. 

 

Huvuddelen av de aktiviteter som ska finansieras ska avse insatser till individer. Men även 

utvecklingsinsatser kan finansieras, som t ex utbildningar och konferenser för anställda och 

förtroendevalda. 

 

3. Synsätt 

 

De insatser förbundet beslutar om ska utgå från följande: 

 Arbetslinjen är mycket viktig och skall vara tydlig i de insatser som finansieras via förbundet 

 Alla individer har en önskan att leva i ett socialt sammanhang och samtidigt själv ha möjlighet 

att ta avgörande beslut avseende sin livssituation 

 Enskilda individer vill undvika ett bidragsberoende 

 Rehabiliteringsaktörernas insatser ska syfta till att stärka den enskildes förmåga utan att frånta 

individen det egna ansvaret 

 Sociala, ekonomiska och individuella hinder som påverkar enskilda individers förmåga 

negativt är delvis möjliga att överbrygga 
 

4. Samordningsförbundets uppgifter 
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Samordningsförbundet har till uppgift att: 

 

 besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

 stödja samverkan mellan samverkansparterna 

 finansiera sådana insatser som avses i 2 § lagen om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde 

 besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas 

 svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, samt 

      upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

Samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta 

åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster 

avsedda för enskilda. 

 

5. Organisation 

 

Förbundets arbete leds av en styrelse. Varje förbundsmedlem utser vardera 1 (en) styrelseledamot och 

1 (en) ersättare. Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen ska 

sammanträda minst 4ggr per år.  

 

Samordningsförbundet har en verkställande tjänsteman vars arbetsuppgifter är att leda arbetet inom 

förbundet utifrån styrelsens anvisningar. Verkställande tjänstemannen är anställd av Sundsvalls 

kommun men tjänsten på 60 % köps av förbundet.  

 

En sekreterare köps in av Sundsvalls kommun på 50 %. 

 

Förbundet köper ekonomiadministrativa tjänster av landstinget (Gagna Ekonomi) 

 

Revision görs årligen av huvudmännen utsedda revisorer. Granskningen består av om förbundet följt 

dess ändamål, föreskrifter, uppgifter och ekonomi/årsredovisning. 

 

För att förankra samverkan hos Samordningsförbundets parter finns en lokal chefsgrupp knuten till 

förbundet med följande uppdrag: 

 

 vara en länk mellan Samordningsförbundet och den egna organisationen 

 bidra till samverkan mellan parterna 

 identifiera behov av samordnade insatser 

 initiera insatser hos Samordningsförbundets styrelse 

 

 

 

 

 

6. Ekonomi 

 

De fyra parterna i förbundet finansierar gemensamt och årligen förbundets verksamhet genom anslag. 

Försäkringskassan svarar både för sin och Arbetsförmedlingens insats (50 %), Landstinget 

Västernorrland står för 25 % och Sundsvalls kommun för 25 %. Anslaget till Förbundet var 2009 är 2 
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Mkr. Styrelsen har för 2010 ansökt om utökat anslag hos förbundsmedlemmarna men i skrivande 

stund vet vi inte om vi får gehör för detta. Styrelsen har för avsikt att även för 2011 ansöka om utökat 

anslag om vi får ett nekande svar på 2010 års ansökan. 

Med anledning av att förbundet har ett tidigare överskott av eget kapital, tänker förbundet inte uppfylla 

kravet på en ekonomi i balans. 

 

7. Målgrupp 

 

Målgruppen är unga vuxna personer mellan 18-35 år med psykisk ohälsa och komplexa behov som 

kräver utökad samverkan. Personerna ska vara aktuell hos minst två av de samverkande 

myndigheterna. Det kan bli aktuellt att revidera målgruppen under verksamhetsåret. 

 

8. Mål för 2010 

 

Målet för allt arbete som bedrivs i de av Samordningsförbundet medfinansierande projekten är att 

minst 50 % av de individer som ingår i projekten skall öka sin förmåga till förvärvsarbete eller studier.   

Förbundet planerar att koncentrera sina insatser under 2010 på följande områden: 

 

 Fortsatt stöd till metod & matchningsprojektet 

 Fortsatt stöd till Ungdomshälsan 

 Fortsatt stöd till Koordinator i Rehabkedjan 

 Finansiering eller delfinansiering av verksamheter som riktar sig direkt till angiven målgrupp 

 Fortsatt utveckling av effektiva administrativa och ekonomiska rutiner 

 Uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet och gjorda insatser 

 Fortsätta diskussionerna med Ånge kommun om ett eventuellt inträde i vårt 

samordningsförbund 

 Utbildning till anställda och/eller förtroendevalda   

 

 

 
9. Uppföljning/utvärdering 

 

Utvärdering av de av Samordningsförbundet medfinansierade projekten skall göras årligen. 

Styrelsen ska 2 ggr under året följa upp de projekt som medfinansieras. Samordningsförbundets 

ekonomiska ställning ska redovisas varje kvartal. 

 

10. Budget  
 
De ekonomiska förutsättningarna för Samordningsförbundet i sundsvalls kommun är reglerad i lag om 

”Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet” (2003:1210).  

Enligt lagstiftningen får Försäkringskassan disponera medel för sjukpenning till finansiell samordning 

(bestäms av regeringen och är för närvarande fem procent). 

Denna del omfattar 50 % av samordningsförbundets medel och utgör statens andel som ska finansiera 

Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens deltagande. Sundsvalls kommun och Landstinget 

västernorrland står för 25 % vardera. 

 

 
10:1 Budget 
 

Budget förslag Samordningsförbundet i Sundsvall 
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Intäkter     2010                         2011 2012 

        

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen  1 000                        1 500 1 500 

Sundsvalls kommun    500                           750 750 

Landstinget Västernorrland   500                           750 750 

        

Summa intäkter    2 000                        3 000 3 000 

        

Kostnader       

        

Styrelsen     30                             35 40 

        

Administration    600                           650 700 

        

        

Förslag på verksamheter som Samordningsförbundet    

stödjer/finansierar under 2010-2012 utifrån avtal    

        

Ungdomshälsan                        1 000                                1 000                    1 000    

Metod och matchnings projektet                           300                           300                                               300          

Koordinator i Rehabkedjan                         560                               -                                                                    -                                  

Nya ansökningar                          110 1 615 1 560 

     

       

        

        

Summa kostnader    2 600 3 600 3 600 

        

Budgeterat resultat    -600 -600 -600 

        

Anspråkstagande av eget kapital  600 600 600 

        

 

 

 

 

 
10:2 Detaljerad budget 2010 

 

Intäkter     

     

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 1 000 

Sundsvalls kommun   500 
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Landstinget Västernorrland  500 

Summa intäkter    2 000 

    

Kostnader     

    

Styrelsen     

Styrelsearvoden    25 

Extern representation   5 

Summa styrelsen  30  

     

Administration    

Lokalhyra    30 

Hyra inventarier och maskiner   40 

Förbrukningsmaterial    5 

Kontorsmaterial  6  

Fast telefoni   8 

Mobiltelefon   6 

Porto   6  

Revisionsarvode   9 

Redovisningstjänster    27 

It-tjänster/datadrift   26 

Konsulter (verkställande+ administratör)   400 

Konsulter till revisorerna   0 

Övr främmande tjänster 0  

Utbildning/konferens  30   

Övriga personalkostnader  5 

Ränteintäkter    -3 

Övr finansiella kostnader  5 

Summa administration   600  

   

Projekt Metod och matchning, enligt avtal 300  

Ungdomshälsan, enligt avtal                                           1 000  

Koordinator Rehabkedjan, enligt avtal                                                 560 

Nya projekt/utbildningssatsningar under 2010  110 

      

Summa kostnader  2 600 

Budgeterat resultat   -600 

Anspråkstagande av eget kapital    600 

    

10:3 Resultat och balansbudget 

 

Balansbudget 

 Prognos 

2009 

Budget 

2010 

Plan 

2011 

Plan 

2012 

Anläggningstillgångar - - - - 

Omsättningstillgångar 2 270 1 670 1 070 470 

Summa tillgångar 2 270 1 670 1 070 470 

Balanserat eget kapital 2 122  1 970 1 370 770 

Årets resultat – 152 -600 -600 -600 
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Summa eget kapital 1 970 1 370 770 170 

Summa avsättningar - - - - 

Långfristiga skulder - - - - 

Kortfristiga skulder 300 300 300 300 

Summa skulder 300 300 300 300 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 270 1 670 1 070 470 

Ansvarsförbindelser: Inga Inga Inga Inga 

 

 

 

 

Resultatbudget 

 Prognos 

 2009 

Budget 

2010 

Plan  

2011 

Plan  

2012 

Verksamhetens intäkter 2 000 2 000 3 000 3 000 

Verksamhetens kostnader 2 150 -2 598 -3 598 -3 597 

Avskrivningar - - - - 

Verksamhetens nettokostnader -150 -598 -598 -597 

Finansiella intäkter 3 3 3 2 

Finansiella kostnader  -5 -5 -5 -5 

Årets resultat -152 -600 -600 -500 

 

 

 

 


