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Verksamhetsplan för 2016

Samordningsförbund förkortas vanligen Finsam.
Finsam är samverkan enligt lagen (2003: 121O)om finansiell samordning med syfte att
ge ytterligare möjligheter till samverkan inom rehabiliteringsområdet. Finansiell
samordning bedrivs av samordningsförbund och är en frivillig samverkan mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landsting och kommun. Ett
samordningsförbund är en gemensam men självständig beslutsfunktion med
förbundsstyrelse och likställs med en myndighet omfattas i tillämpliga delar av de lagar
och förordningar som gäller för en myndighet.
Den löpande utvecklingen av samordningsförbunden följer de råd och instruktioner som
ges ut av Nationella Rådet som består av representanter från Socialstyrelsen,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och SKL.

Samordningsförbundet i Sollefteå bildades den 1 december 2005. Parterna består av
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sollefteå kommun och Landstinget
Västernorrland med ett lagstiftat delägarskap på 25 % vardera.
Kommunen och Landstinget utser nya ledamöter med ledning från de allmänna valen
vart fjärde år.

Följande ledamöter ingår i förbundsstyrelsen från och med 2015-04-01 till och med
2019-03-31:

Ordinarie ledamöter:
Mikael Sjölund, Sollefteå kommun (ordf.)
Roland Hagström, Försäkringskassan
Linnea Stenklyft, Landstinget Västernorrland
Laila Öhrling, Arbetsförmedlingen

Ersättare:
Leif Eriksson, Sollefteå kommun
Torbjörn Hällström, Försäkringskassan
LeifPalmberg, Landstinget Västernorrland
Anna-Britta Antonsson, Arbetsförmedlingen

Sandra Molund, förbundschef ansvarar för förvaltning och processtöd i
samverkansinsatser.



Mål för verksamheten 2016

I Nationella Rådets riktlinjer oktober 2014, anges att både individinriktade och
strukturövergripande insatser ingår i förbundens uppdrag. Utgångspunkten är individens
behov och den samhälleliga nyttan. Samverkansinsatser kan finansieras som
tidsbegränsade projekt eller mer långsiktiga verksamheter. Dessa riktlinjer gäller fortsatt
for 2016.

Under 2016 är den prioriterade målgruppen for Samordningsforbundet i Sollefteå
människor 16-64 år med psykisk ohälsa. Förbundet har som mål att arbeta men ohälsa
genom förebyggande insatser men också genom att stärka befintliga
rehabiliteringsinsatser och möjliggöra for nya arenor inom rehabiliteringsområdet.

1 januari 2016 träder en överenskommelse mellan Arbetsformedlingen och Sollefteå
kommun i kraft. Överenskommelsen (DUA) är att arbeta i effektiv samverkan for att
stödja ungdomar 16-24 år ut i arbete eller studier.
Samordningsforbundet kommer att vara en aktiv part i att driva arbetet framåt och att
följa upp att överenskommelsen efterföljs. Genom denna samverkan är ungdomar 16-24
år också en prioriterad målgrupp for forbundet men inga ytterligare insatser sker då
överenskommelsen är övergripande och ska omfatta alla ur målgruppen oavsett
problematik.

Styrelsen lägger följande i ordningsföljd prioriterade insatsrnål:

• Individinriktade insatser
Individer med särskilda behov av stöd från samhället och där minst två av parternas
myndigheter är engagerade.

• Strukturövergripande insatser
Insatser som syftar till att stärka samverkan mellan parterna på strukturell nivå i syfte att
öka den samhälleliga nyttan och därigenom indirekt stödjer individer.

• Kompetensutveckling
Tillfålliga insatser som syftar till partsgemensam kompetensutveckling och med
inriktning mot strukturell samverkan.

Uppföljning av förbundets verksamhet
I varje verksamhet som forbundet medfinansierar inom strukturövergripande- och
individinriktade insatser, ska styrgrupp tillsättas och forbundets tjänsteman ingå.
Styrgruppen ansvarar for att rapportering till styrelsen görs i enlighet med de villkor
som ställs upp vid beslut om medfinansiering. I slutet av 2016 åtar sig ägaren till resp.
medfinansierat projekt/verksamhet att vid ett ordinarie sammanträde redovisa för
förbundsstyrelsen hur projektet fortlöpt under verksamhetsåret.
Man ansvarar också for den obligatoriska rapporteringen i SUS, "sektorsövergripande
system for uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet" som forbundet är ålagd att använda.



• Individinriktade insatser

"SamCoach"
Verksamhetsägare: Sollefteå Kommun
Medparter Försäkringskassan, Arbetsfårmedlingen och Landstinget Västernorrland

SamCoach är en välfungerande samverkansplattform där enskilda individer och
handläggare från alla fyra parterna får stöd. Basen i verksamheten består aven
beredningsgrupp där varje myndighet finns representerad och två
coacher/rehabiliteringskoordinatorer som bistår handläggarna får genomfårandet av
handlingsplan tillsammans med individ. Målgruppen är människor i arbetsfår ålder, 16-
64 år som har behov av stöd från två eller flera myndigheter. Särskilt fokus ligger under
2016 på människor som har uppburit försörjningsstöd under flera år och ungdomar med
aktivitetsersättning.
Styrelsen fortsätter att stödja verksamheten under 2016 får att säkerställa en viktig och
effektiv insats som alla parter efterfrågar. Implementering pågår och Sollefteå kommun
kommer att finansiera halva verksamheten under 2016.
Verksamheten är tillsvidare och ansökan avser 2016.

Medfinansiering har beviljats for 2016 med 740000 kronor.

"Österåsen Light"
Projektägare: Landstinget Västernorrland genom Österåsens Hälsohem
Medparter: Sollefteå kommun och Hälsocentralen

Österåsen Light är ett projekt med målet att stärka individer inom friskvård och hälsa.
Livsstilsskola med verktyg och motivation får att må bättre fysiskt och psykiskt. Man
kommer att genomfåra gruppverksamhet med tre grupper som träffas tio gånger/grupp
utifrån olika teman. Personerna rekryteras från Sollefteå kommun IFO och
personalavdelning och från Hälsocentralens koordinator.
Projektet pågår 2016-2017.

Medfinansiering har beviljats jör 2016 med 150 000 kronor.
För medfinansiering 2017 krävs ny ansökan.

"På väg tillbaka"
Projektägare: Landstinget Västernorrland genom Hälsocentralen
Medparter: Försäkringskassan och Sollefteå kommun

Gruppsamtal med kurator och KBT -terapeut utifrån relationsskapandemetodik.
Målgruppen får insatsen är sjukskrivna i rehabilitering, de som är i riskzonen får
sjukskrivning och personer som nyligen återgått i arbete efter sjukskrivning på grund av
utmattningssymtom. Gruppen kommer att fungera både förebyggande men också som
en aktiv insats och stöd får att vidmakthålla en positiv utveckling.
Projektet pågår 2016

Medfinansiering har beviljats med 47000 kronor



• Strukturövergripande insats

"Vägvisaren"
Projäktägare: Försäkringskassan
Medpart: Landstinget Västernorrland genom Hälsocentralen och Allmottagningen

Projektideen är en utveckling av tidigare medfinansierat projekt Vägvisaren.
Målet är att skapa en verksamhet som syftar till att stärka kontakterna och
kommunikationen mellan Försäkringskassan, Primärvården och Allrnottagningen i
Sollefteå. Man har i tidigare projektperiod arbetat fram en samverkansmetod mellan Fk
och HC och denna metod vill man fåra över till Allrnottagningen. Syftet med hela
samarbetet är att kunna sätta in tidiga rehabiliteringsinsatser, fårhindra/fårkorta
sjukskrivningar, öka kvaliten i de medicinska underlagen som ligger till grund får
bedömning till ersättning från FK.
Projektet pågår 2016-2017.

Medfinansiering beviljasjör 2016 med 500000 kronor.
För medfinansiering 2017 krävs ny ansökan

"Samverkan Sollefteå kommun och Försäkringskassan"
Projektägare: Försäkringskassan
Medpart: Sollefteå kommun

Projektet syftar till att utveckla samarbetet mellan Försäkringskassan och Sollefteå
kommun med fokus på förebyggande och tidiga insatser. Samarbetet skall inkludera
Företagshälsovård, HR avdelning, enhetschefer inom äldreomsorgen och
försäkringsmedicinskrådgivare och specialist hos Fk.
Det övergripande målet är att förebygga ohälsa och att korta sjukskrivningar.
Projektet pågår 2016-2017.

Medfinansiering 846500 kronor.
För medfinansiering 2017 krävs ny ansökan

"UTAS" ESF- projekt som drivs av Sollefteå kommun 2015-2017
UTAS-projektet har får 2016 ratt i uppdrag av Samordningsfårbundet att arbeta
uppsökande med "hemmasittande" ungdomar. Då dessa ungdomar inte tillhör någon
enskild myndighets ansvar så faller de mellan stolarna. Målet med insatsen är att hitta
arbetsformer får att finnas dessa ungdomar och även en modell får samverkan vidare
vid upprättad kontakt. Samordningsfårbundet kommer att finansiera denna insats med
överskottsmedel från SamCoach 2015 och summan fastställs vid årets fårsta
styrelsemöte 2016.



• Kompetensutveckling

Kompetensutveckling kommer främst att ske på efterfrågan av parterna.
Samordningsfårbundet kommer att fårsöka medverka vid kompetensutvecklande
insatser som berör handläggare på respektive myndighet. Insatser som kan öka
kunskapen hos handläggare får att få mer förståelse får den av fårbundet prioriterade
målgruppen. Exempel på en sådan satsning är exempelvis "Psykiatridagen 2016".
Man kommer under 2016 att utöka samverkan med de andra fårbunden i länet då det
gäller kompetensutveckling.

Under fårsta halvåret av 2016 kommer beredningsgrupperna i Sollefteå och Västra att
erbjudas ett gemensamt till fålle (lunch till lunch) får komptensutveckling och
gruppstärkande aktiviteter.

Sammantaget är verksamhetsbudgeten får 2016 i balans med ett litet överskott.
För 2016 har staten aviserat en ökad tilldelning av medel utifrån en ny
fördelningsmodell. ya fårdelningstalen bygger på folkmängd, försörjningsmåttet samt
det egna sparade kapitalet. För Sollefteå Samordningsförbund innebär ökningen att
Kommun och Landsting rar påslag med 186 450 kronor vardera utöver de tidigare
fastställda 600000 kr. Det har aviserats från parterna att man har får avsikt att höja
anslagen enligt äskandet men verksamhetsplanen kan komma att revideras om beslutet
utfaller annorlunda.

Det pågår fortsatta diskussioner centralt kring denna modell och fårändringar kan ske
under 2016. Man flaggar dock redan nu får en minskad tilldelning generellt får 2017 då
det bildas flera nya förbund under 2016 som skall vara med och dela på
samverkansmedlen. På förekommen anledning beslutas bara om medfinansiering får ett
år primärt, även får projekt som har får avsikt att pågå under längre tidsperiod.

Sollefteå den 26 november 2015
Styrelsen får Samordningsfårbundet i Sollefteå



RESULTATBUDGET Sollefteå 2016-2018
2015

Prognos Q2 2016 budget 2017 budget 2018 budget

Verksamhetens intäkter
r'

Driftbidrag från staten 1200000 kr 1572 900 kr 1572 900 kr 1572 900 kr
r'

Driftbidrag från kommun och Lands 1200 000 kr 1572 900 kr 1572 900 kr 1572 900 kr
r'

Öresutjämning
Summa driftsbidrag 2400000 3145800 3145800 3145800

Verksamhetens kostnader
Kostnader/utgifter/insatser

SamCoach
Psykiatridagarna
PRIMA xtra

- 1180000 kr -
kr

320000 kr
690000 kr -
71000 kr -

Vägvisaren
Samverkan Sollefteå kommun/Fk -
Österåsen Light
Påväg tillbaka
Beredningsgruppen
Nya projekt under året

Summa kostnader/utgifter
kr -

-2261000

Personalkostnader
50 Löner arbetad tid

Övriga verksamhetskostnader
Summa övriga verksamhetskostnader -147200

Övriga intäkter och kostnader

r'8900 Årets resultat -532200

BALANSBUDGET Sollefteå 2016-2018
r' •2010 Eget kapital (EK) -541412
r'2020 Årets resultat 532200

UB Eget kapital -9212

740000 kr
kr

500000 kr
846500 kr
150000 kr
47000 kr
50000 kr
75000 kr
-2408500

kr
- 2460 000 kr - 2460 000 kr

-2460000 -2460000

-682000 -644500 -655500

12300 36300 25300

-9212
-12300

-21512
-36300

-57812
-25300

-21512 -57812 -83112


