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Verksamhetsplan och budget för år 2017 och plan för 2018 och 2019 för 

Samordningsförbundet i Sundsvall 

 

Verksamhetsplanen för 2017 grundar sig på de diskussioner och förslag som arbetas fram i 

styrelsen och chefsgruppen samt vid ägarsamrådet. Den anger inriktning och målen för 

Samordningsförbundet i Sundsvall under nästakommande år.  

Antagen av styrelsen för samordningsförbundet den 2016-11-25 

 

1. Samordningsförbundet i Sundsvall 
 

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning i kraft. Dess syfte är att stödja 

samverkan mellan samverkansparterna och finansiera insatser som ligger inom de 

samverkande parternas samlade ansvarsområde. 

  

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger myndigheterna en 

unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för de personer som har behov 

av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där 

myndigheter och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens 

behov och de lokala förutsättningarna. 

 

Samordningsförbund finns över hela Sverige. Samordningsförbundet i Sundsvall bildades i 

december 2004 och är en egen juridisk person med huvudmännen Sundsvalls kommun, 

Landstinget Västernorrland, Försäkringskassan Lokalt försäkringscenter Sundsvall och 

Arbetsmarknadsområdet Sundsvall. 

Förbundets finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska må bättre och öka sin 

förmåga till förvärvsarbete och/eller studier. 

En förbundsordning har antagits av huvudmännen. 

 

2. Samordningsförbundets organisation 
 

Förbundets arbete leds av en styrelse. Varje förbundsmedlem utser en styrelseledamot och en 

ersättare. Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen ska 

sammanträda minst 4 gånger per år. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell 

samordning och i förbundsordningen. 

 

Samordningsförbundet har enligt förbundsordningen och lagen om finansiell samordning till 

uppgift att:  

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.  

2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.  

3. Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde.  

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

5. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.  

6. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna. 

 

Samordningsförbundet har en verkställande tjänsteman på heltid vars arbetsuppgifter är att 

leda arbetet inom förbundet utifrån styrelsens anvisningar. Verkställande tjänstemannen är 

anställd av Sundsvalls kommun och tjänsten köps därifrån av förbundet. 
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På tjänstemannanivå finns en s.k. chefsgrupp som består av chefer på mellannivå hos de 

samverkande parterna. Gruppen är ett viktigt forum dialog kring behov av gemensamma 

insatser mellan de olika organisationerna. Chefsgruppens viktigaste uppgift gentemot 

samordningsförbundet är att vara en remissinstans för de projekt/verksamheter som kan 

komma att finansieras av förbundet. Chefsgruppens utgör ett viktigt bollplank för 

verkställande tjänstemannen samt är legitimitetsskapare för de projekt/verksamheter som 

finansieras av förbundet. Chefsgruppens uppgift är även att vara en länk mellan 

Samordningsförbundet och den egna organisationen samt att bidra till samverkan mellan 

parterna ökar. 

 

Förbundet har för 2017 en gällande upphandling av ekonomiadministrativa tjänster med 

Sundsvalls kommun, service och teknikförvaltningen.  

 

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

förbundet följt dess ändamål, föreskrifter, uppgifter och ekonomi/årsredovisning. 

 
 

3. Ekonomi 
 

Finansieringen av samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från 

medlemmarna till samordningsförbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, 

alltså även Arbetsförmedlingens del. Sundsvalls kommunstår för en fjärdedel och Landstinget 

Västernorrland står för en fjärdedel av tilldelade medel. 

  

Statens finansiering av den finansiella samordningen 2016 fördelas enligt en modell med 

fördelningsnycklar baserat på försörjningsmåttet och befolkningstalet. Även storlek på det 

egna kapitalet vid slutet av året kan påverka tilldelningen.  

För 2017 har Försäkringskassan i november beslutat en tilldelning på 2 988 886 kronor till 

förbundet i Sundsvall, detta är en ökning med 3 % jämfört med 2016. Sundsvalls kommun 

och Landsting Västernorrland har beslutat att tilldela medel som matchar detta belopp, vilket 

gör att Samordningsförbundets samlade intäkter 2017 uppgår till 5 977 772 kronor. 

 

Det egna kapitalet vid årets slut beräknas uppgå till cirka 1 000 000 kronor, vilket tillsammans 

med medlemmarnas driftsbidrag gör att samordningsförbundet har cirka 7 000 000 kr vid 

ingången av 2017. 

 

3:1. Uppskattade kostnader 2017 

 
Övervägande del av verksamhetens kostnader avser finansiering av insatser i form av projekt 

eller insatser som drivs av samordningsförbundets medlemmar. Beslutade insatser inför 2017 

är: Psykiatrisamverkan, 1 890 000 kr. Arbetsmarknadstorget, 1 730 000 kr. Hälsopiloten 

872 000 kr och Arbetskonsulent till Unga med AE, 572 000 kr. Styrelsen har även avsatt 

697 000 kr till nya prioriterade insatser under 2017. De administrativa kostnaderna inklusive 

arvoden till styrelseledamöter uppgår 845 000 kr. 

Detta innebär att Samordningsförbundet under 2017 kommer att behöva använda knappt 

700 000 kr av det beräknade överskjutande kapital som förs över från 2016 års verksamhet. 

Detta innebär att överskottet sjunker till 360 000 kr under 2017. Samordningsförbundet ser 

behov av att ha cirka 6 % av driftsbidraget i eget kapital som en buffert. 
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3:2 Samordningsförbundet finansiella mål för 2017 är 

  
– Att frångå kravet på att lägga en budget i balans. Detta för att minska det egna kapitalet till 

6 % av driftsbidraget under 2017 och från och med 2018 åter lägga en budget i balans 

– Att förbundet ska bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning.  

 

4. Målgrupper för insatser 
 

De samverkansinsatser som samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare i 

Sundsvalls kommun och är i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) med behov av samordnad 

rehabilitering. Inriktningen är att insatserna ska vara till nytta för de personer som har en 

komplex problematik och/eller vara förebyggande för att möta problem innan de har blivit för 

stora och svåra. Följande grupp har styrelsen i samordningsförbundet beslutat ska särskilt 

prioriteras: 

 

 Unga vuxna 18-35 år 

 

5. Förbundets övergripande mål, syfte och centrala begrepp 
 

Förbundets övergripande mål är att inom Sundvalls kommuns geografiska område svara för 

finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan kommunen, landstinget, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i syfte att uppnå en effektiv resursanvändning. 

 

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. 
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6. Finansiering av och stöd till samordnade rehabiliteringsinsatser och 

projekt 2017. 
 

Arbetsmarknadstorget  

Arbetsmarknadstorget i Sundsvall är ett samverkansprojekt mellan Sundsvalls kommun 

(Socialtjänsten och förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration), 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget Västernorrland. 

På Arbetsmarknadstorget arbetar berörda myndigheter tillsammans med den sökande med en 

gemensam plan för att komma vidare mot arbete eller studier. 

 

Arbetsmarknadstorget jobbar med: 

Personer mellan 16-24 år som uppbär någon form av försörjningsstöd, aktivitetsstöd, 

utvecklingsersättning, sjukpenning eller arbetslöshetsersättning. 

Personer mellan 19-29 år som uppbär aktivitetsersättning. 

Personer mellan 25-64 år som uppbär försörjningsstöd och/eller aktivitetsstöd. 

 

För att bli aktuell på Arbetsmarknadstorget måste man ha kontakt med minst två samverkande 

myndigheter. Tycker du att det verkar intressant så prata med din handläggare på någon av de 

samverkande myndigheterna. (Socialtjänsten ekonomiskt stöd Unga, Favi Ungdomscentrum, 

Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen) 

 

Psykiatrisamverkan 

Försäkringskassan i Sundsvall och Psykiatriska kliniken i Sundsvall upplever var och en att 

något behöver göras och vill tillsammans arbeta för att stärka och förbättra sitt samarbete. 

Nya arbetssätt och vägar till samarbete behöver prövas. 

Projektet går ut på att samarbetet mellan Försäkringskassan i Sundsvall och Psykiatriska 

kliniken i Sundsvall förstärks och att insatser genomförs som förbättrar samarbetet och leder 

till en bättre samordning av insatser för de patienter som sjukskrivs från psykiatrin. Detta ska i 

sin tur leda till bättre förutsättningar för att sjukfall förkortas och att de sjukskrivna kommer 

närmare arbetsmarknaden. 

 

 

Hälsopiloten 

Många av de personer som vi möter i vår verksamhet har arbetsbegränsningar på grund av 

fysisk eller psykisk ohälsa. Denna ohälsa kan i många fall kopplas till stress, kondition och 

sömn. De flesta som vi arbetar med har som målsättning att så snabbt som möjligt utöka sin 

arbetstid till heltid för att på så sätt påbörja sin KomIJobb anställning eller annan insats. När 

fokus för deltagaren är att arbeta heltid omgående kan det i vissa fall blir svårare att ta ansvar 

för och förändra sitt hälsotillstånd. I vissa fall till och med försämra hälsan. Detta i sin tur 

omöjliggör att arbeta heltid. 

För att stötta dessa personer arbetar vi i dagsläget med enskilda samtal på arbetsplatsen 

tillsammans med arbetskonsulent, arbetscoach, arbetsterapeut och psykolog. Stödinsatser sker 

i form av hjälp med struktur, planering, strategier och hjälpmedel. Interventioner sker på 

individbasis och ej som enskilt sammanhängande fokus. Efter den ”förberedande praktiken” 

är det ett antal personer som inte kan komma vidare mot en anställning eller studier på grund 

av att basbehoven inte är täckta. De finns även personer som omgående skickas tillbaka till 

remittent då de inte klarar av en förberedande praktik. 
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Behovet av stöd för att arbeta med sin hälsa är idag större än vad vår expertis på området 

hinner hantera i de enskilda samtalen och med hemuppgifter. Då personer vi jobbar med ofta 

har nedsatt initiativförmåga minskar effektiviteten med de verktyg som vi i dagsläget 

använder oss av. Deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ges inte möjlighet att ta del av 

kommunens företagshälsovård. 

 

 

Arbetskonsulent till Unga med AE 

Sundsvalls kommun och Försäkringskassan samverkar kring en arbetskonsulenttjänst på 

Arbetsmarknadstorget som enbart ska arbeta med personer som kommer från 

Försäkringskassan och uppbär aktivitetsersättning. 

Planeringen är att arbetskonsulten tillsammans med ordinarie handläggare utreder som första 

steg om det finns utvecklingsbar arbetsförmåga och gör en skriftligt dokumenterad 

bedömning, om behovet av följande insatser, t ex praktik. 

Arbetskonsulenten kan även initiera personen för stöd hos andra resurser knutna till torget 

mm, t ex arbetsterapeut och psykolog.  

  

 

7. Planerade insatser 2017.( Ej beslutade) 

 
Unga med ätstörningar 

Patienter med ätstörningsproblematik har blivit en stor grupp patienter inom psykiatrin och är 

en resurskrävande grupp med krav på olika vård- och rehabiliteringsinsatser. Det kommer att 

vara nödvändigt att arbeta fram behandlings- och samarbetsmodeller som kan vara 

användbara inom olika vårdnivåer, både inom öppen- och slutenvård. Patienter med 

ätstörningsdiagnoser har idag vårdkontakt inom flera olika specialiteter och vårdnivåer. 

Basansvaret för att utreda, diagnosticera och behandla personer med ätstörningar finns inom 

barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och inom de vuxenpsykiatriska klinikerna, både 

öppen och slutenvård, inom Sundsvalls psykiatri. 

 

 

Kommunprojekt för minskade sjukskrivningar inom Sundsvalls kommun 

Diskussioner har fört mellan Sundsvalls kommun och Försäkringskassan om och hur 

Samordningsförbundet skulle kunna stötta arbetet med att minska sjukskrivningstalen för 

personal inom Sundsvalls kommun. Likanade verksamhet bedrivs inom ramen 

Samordningsförbundet i Örnsköldsvik  

 

 

8 Förslag till verksamhetens övergripande mål 2017 

  
Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att 

samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra förbättrad 

hälsa och förmåga till förvärvsarbete och/eller studera hos medborgare i Sundsvalls kommun 

 

8.1 Övergripande mål för verksamheten 

 
 Stödja och utveckla den strukturella samverkan mellan samverkanspartnerna. 
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 Genomföra aktiviteter för att sprida kunskap om samordningsförbundets syfte, 

verksamhet och resultat hos huvudmännen. 

 Deltagande i regionala och nationellt nätverk för samordningsförbund. 

 Samordningsförbundet möjliggör ny utveckling inom samverkansområdet 

rehabilitering 

 

 

8.2 Mål för strukturpåverkande insatser 
 

 Samordningsförbundet ska inte överta finansieringen av redan befintlig verksamhet. 

 Personal och chefer upplever att Samordningsförbundet bidrar till bättre samverkan.  

 Samordningsförbundet bidrar till att erfarenheter tillvaratas på ett systematiskt sätt.  

 Under året ska ett ägarsamråd genomföras med förbundets huvudmän. 

 

 

8.3 Mål för projekt/verksamheter finansierade av Samordningsförbundet 

 
 Målet för allt individbaserat 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.   

 85 % av deltagarna skall ha upplevt att insatsen har hållit god kvalité 

 Över 75 % av alla avslutade projektdeltagare ska uppleva god effekt av insatser.  

 En jämn könsfördelning eftersträvas bland deltagarna i de projekt som 

finansieras av samordningsförbundet 

 

9. Uppföljning och utvärdering 

  

Samordningsförbundet har, som en av sina uppgifter reglerad i lagstiftningen, att svara för 

uppföljning och utvärdering. Målen mäts och följs upp av varje enskilt projekt/verksamhet via 

egen uppföljning och/eller via registrering i systemet för uppföljning av samverkansinsatser 

(SUS). 

 

Uppföljning 

 
Uppföljning av samverkansaktiviteter sker via SUS som är ett system för resultatuppföljning 

av samverkan inom rehabiliteringsområdet. På uppdrag av regeringen har 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen utformat ett system som gör det 

möjligt för samverkansparter att gemensamt följa upp rehabiliteringsverksamhet. I SUS följs 

bl.a. hur individer förändrar sin förmåga till egen försörjning och hur de upplever att 

aktiviteten har påverkat livssituationen. Uppföljning ska ske, via SUS, av varje 

projekt/aktivitet. 

Förbundet kommer under 2017 att försätta det arbete som påbörjades 2016 med genomgång 

av de ekonomiska redovisningar som kommer från de finansierade projekt till 

Samordningsförbundet för att säkerställa att medlen använts endast till de kostnader som finns 

reglerat i avtalet mellan förbundet och projekten. 



Samordningsförbundet  
i Sundsvall  
          12 

 

 

 

9 

 

 

 

Styrelsen ska 2 ggr under året följa upp de av Samordningsförbundet medfinansierade 

projekten genom att få skriftliga/muntliga redovisningar från projekten. 

 

Utvärdering 

 
Av de projekt samordningsförbundet avser att finansiera under 2017 kommer utvärdering att 

ske via Netigate (Arbetsmarknadstorget). Vi kommer att fortsätta tillsammans med övriga 

samordningsförbund i länet att utveckla kontakterna med Mittuniversitet som ett komplement 

till redan befintlig utvärdering. 

 

10. Kommunikation och information 

  
Samordningsförbundet ska vara ett välkänt begrepp och en självklar kontakt, inom sitt 

område, i alla de ingående myndigheterna. Styrelsen, verkställande tjänsteman och 

chefsgrupp har alla ett ansvar för att bidra till att information avseende förbundet sprids på 

alla nivåer. Det ställs också krav på kontinuerlig information och kommunikation där 

personliga kontakter såväl som förbundets hemsida, www.samordningsförbundet.se spelar en 

viktig roll. Hemsidan utvecklas och det kommer en ny version av den från 1 december 2016. 

Det blir en gemensam hemsida för alla förbund i Västernorrland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samordningsförbundet.se/
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11. Budget 2017 med plan för 2018-2019 

 

Intäkter    2017 2018 2019 

 

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen  2 989 3 078 3 171 

Landstinget    1 494,5 1 539 1 585,5 

Kommunen    1 494,5 1 539 1 585,5 

 

Summa intäkter   5 978 6 156  6 342 

 

 

Kostnader 

 

Styrelsen         60      65      70 

Administration      785    800    815 

Hälsopiloten, beslutat 160603     872        0                    0 

Arbetskonsulent till Unga med AE, beslutat 160603       572    589                    0 

Psykiatri samverkan, beslutat 161125  1 890             1 890                    0 

Arbetsmarknadstorget, beslutat 161125  1 730             1 730                    0 

Nya aktiviteter/projekt      697             1 082             5 457 

 

 

Summa kostnader   6 606 6 156 6 342 

 

Budgeterat resultat    -628            0   0 

        

Anspråkstagande av eget kapital      628            0   0 
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12.Förslag till detaljerad budget 2017 
 

Intäkter 

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen  2 989                       

Sundsvalls kommun   1 494,5    

Landstinget Västernorrland  1 494,5 

Summa intäkter   5 978 

 

Kostnader 

 

Styrelsen 

Styrelsearvoden        55       

Extern representation           5 

Summa styrelse        60 

 

Administration 

Hyra inventarier och maskiner         0 

Förbrukningsmaterial          1 

Kontorsmaterial          2 

Fast telefoni           3 

Mobiltelefoni          3 

Porto           3 

Redovisningstjänster        25 

IT-tjänster/datadrift          8 

Konsulter(verkställande)      660 

Övriga främmande tjänster        12 

Utbildning/konferens        60 

Övriga personalkostnader          5 

Ränteintäkter           0 

Övriga finansiella kostnader         3 

Summa administration      785 

 

Projekt enligt avtal för 2017 

Hälsopiloten, beslutat 160603     872 

Arbetskonsulent till Unga med AE, beslutat 160603       572 

Psykiatri samverkan, beslutat 161125  1 890 

Arbetsmarknadstorget, beslutat 161125  1 730 

Nya satsningar 2017.      697 

 

Summa projekt   5 761 

   

Summa kostnader   6 606 

 

Anspråkstagande av eget kapital     628 

  



Samordningsförbundet  
i Sundsvall  
          12 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13. Resultat och balansbudget 
 

Balansbudget 

 Prognos 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2018 

Anläggningstillgångar - - - - 

Omsättningstillgångar 1 288 660        660        660 

Summa tillgångar 1 288        660        660        660 

Balanserat eget kapital 644  988 360 360 

Årets resultat + 344 -628 0 0 

Summa eget kapital 988  360        360        360 
Summa avsättningar - - - - 

Långfristiga skulder - - - - 

Kortfristiga skulder 300 300 300 300 

Summa skulder 300 300 300 300 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 288 660 660 660 

Ansvarsförbindelser: Inga Inga Inga Inga 

 

 

 

 

Resultatbudget 

 Prognos 

 2016 

Budget 

2017 

Plan  

2018 

Plan  

2019 

Verksamhetens intäkter 5 804 5 978 6 156 6 342 

Verksamhetens kostnader – 5 459 – 6 605 – 6 155 – 6 341 

Avskrivningar - - - - 

Verksamhetens nettokostnader + 345 - 627 +1 +1 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 

Finansiella kostnader   – 1  – 1 – 1 – 1 

Årets resultat +344 -628 0 0 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


