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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.  
 
Syftet med Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att ge 
lokala aktörer möjligheter att tillsammans på ett effektivt sätt använda resurser 
och samordna gemensamma insatser så att den enskilde ska förbättra sin förmåga 
att arbeta. Finansiell samordning ger således möjligheter att verka på en bredare 
arena som spänner över alla de fyra myndigheternas verksamhetsfält. Finansiell 
samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för, utan 
bidrar till att stödja och finansiera olika former av samverkan.  
 
Samordningsförbund Ånge bildades 2016-03-01. Förbundet är en egen juridisk 
person och ytterst ansvarig för verksamheten. Förbundet beslutar om 
verksamhetens mål och inriktning. 
 
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.  

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. 
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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. 

Chefsgruppen 
Chefsgruppen består av representanter som har en strategisk roll i respektive 
verksamhet. Gruppens uppdrag är att ha en beredande funktion av ärenden till styrelsen 
samt att vara ett stöd för förbundschefen. Representanter i chefsgruppen också har i 
uppdrag att inspirera till samverkan samt att skapa förutsättningar i de egna 
organisationerna så att de olika insatserna är möjliga att genomföra. Gruppen träffas 
regelbundet oftast en vecka innan det planerade styrelsemötet. 

LÅFA – teamet 
Gruppen består av handläggare som representerar samtliga medlemsorganisationer. 
LÅFA-teamet ska främja samverkan och möjliggöra samråd kring individer som är 
aktuella hos flera parter. Gruppen träffas regelbundet en gång i veckan i kommunens 
lokaler för djupare kartläggning av gemensamma klienter, samt för att samordna olika 
insatser för att påskynda individens återgång till arbetsmarknaden. Syfte med 
samarbete är att undvika rundgång och minimera dubbelarbete samt för individen 
antalet myndighetskontakter. 

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. 
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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. 

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.  

Övergripande mål 2016-2018 
1. Att stimulera till och utveckla samverkanskultur och helhetstänkande mellan 

förbundets medlemmar inom förbundets ansvarsområde.  
2. Att verka för att individer som är vid behov av samordnat stöd från två eller flera 

av de samverkande parterna. 
3. Att finansiera förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat. 
4. Att samordna och följa upp insatser inom den finansiella samordningen. 

Finansiella mål 
Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel 
kvar vid årets slut för eventuella oförutsedda kostnader. God ekonomisk hushållning 
innebär att förbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör 
motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om.  
Förbundet följer Nationella Rådets rekommendationer om att förbundets eget kapital 
inte ska överstiga 20 procent.  

Aktiviteter hösten 2016 
Under 2016 har följande insatser och aktiviteter prioriterats: 

• Identifiering av individer som inte omfattas av redan pågående projekt och som 
är i största behov av insatser. 

• Information om samordningsförbundets roll och uppdrag i kommunen. 

• Bildande av chefs- och handledarnätverken  
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Aktiviteter 2017 
Under 2017 har följande aktiviteter och insatser prioriteras: 

• Arbetet i både formella och informella nätverk mellan samverkande parterna. 

• Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. 

• Handledarnätverkets arbete med gemensamma analyser och kartläggningar i 
syfte att utveckla samverkansinsatser 

• Uppföljnings- och utvärderingsarbetet hos samverkande parter för gemensamma 
insatser 

• Omvärldsbevakning och nätverk med andra samordningsförbund för att utveckla 
samverkan regionallt inom Västernorrlands- och Jämtlands län, samt nationellt 
genom Nationella Nätverket för Samordningsförbunden (NNS) 

Aktiviteter 2018 
Samordningsförbundets övergripande uppdrag är att finansiera insatser så att resurserna 
inom rehabilitering används effektivare och så att enskilda personer förbättrar sin funktions 
och arbetsförmåga för att helt eller delvis kunna uppnå egen försörjning. Förbundets 
uppdrag är att utgå från individers behov vid planeringen av myndigheterans gemensamma 
insatser.  
Samordningsförbundet Ånge har ett lokalt perspektiv arbete med individinriktade och 
strukturövergripande insatser. 
Följande strukturövergripande insatser planeras under 2018: 

• Integrerad samverkan mellan myndigheter 
Fortsatt arbete med att stimulera hälsofrämjande och preventiva insatser som 
syftar till att motverka den psykiska ohälsan. 
 
Fortsatt samverkan kring tidig och samordnad rehabilitering mellan 
vårdcentralen och försäkringskassan i projektet ”För friskare och mer 
konkurrenskraftigt Ånge”.  
 
Fortsatt samordning av insatser inom ramen för LÅFA-teamets samverkan. 
Åstadkomma bättre samverkan, få bättre träffsäkerhet i åtgärderna och ökad 
effektivitet genom gemensam kartläggning Insatserna syftar till att ge ett tidigt 
och samlat bemötande med samordnade insatser genom gemensamma 
handlingsplaner.  
 

• Kompetensutveckling – utbildning - metodutveckling/  
Gemensamma metoder och gemensam värdegrund förenklar samarbetet mellan 
myndigheter. Inför 2018 finns önskemål om fler insatser såsom gemensamma 
inspirationsdagar, gemensam kompetensutvecklings och kunskapsspridning.  
 

Följande individinriktade insatser planeras under 2018: 

• Resursförstärkning till individen 
Förlängningen av insatsen ”Motivationskurs för nyanlända kvinnor”. Utveckla 
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metoder för att motivera nyanlända kvinnor att ta plats och ställa krav och för att 
få förståelse för att man kan påverka sin situation. Identifiera kvinnornas 
resurser och sätta upp konkreta, kortsiktiga och långsiktiga handlingsplaner. 
Stärka kvinnornas förmåga att kommunicera på svenska. 
 
Samordningsförbundet medfinansierar projektet ”Samlad kraft för Ånges 
framtid” som förlängdes till juni 2018. Projektet erbjuder individuellt stöd för 
ungdomar som varken arbetar eller studerar. Målet är att deltagare ska uppnå 
bättre hälsa, komma närmare arbetsmarknaden och få ökade möjligheter till 
självförsörjning.  
 
Samordningsförbundet kommer under 2018 ha medel för nya aktiviteter 
motsvarande 355 163 kronor.  

Uppföljning och utvärdering 
Uppföljningen kan ses som ett moment i förbundets interna kontroll. Den interna kontrollen 
hanterar oönskade händelser som kan påverka verksamheten och/eller ekonomin. 
Samordningsförbundet ska också svara för utvärdering av förbundets verksamheter. 
Utvärderingar ska fokusera på effekter för individer, organisation och samhälle. 
Alla insatser som finansieras av förbundet ska följas upp och resultat redovisas. 
Det nationella Systemet för Uppföljning i Samverkan (SUS) ska användas. Via SUS får de fyra 
parterna tillgång till statistik om de samverkansinsatser som förbunden finansierar. 
Uppgifter finns bland annat om antal aktiviteter, typ av åtgärder, antal personer, 
arbetshinder och huvudsaklig försörjning. Uppgifterna redovisas på både nationell och lokal 
nivå.  
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BUDGET 2018   

  
INTÄKTER  

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 530 000 

Ånge kommun 265 000 

Landstinget Västernorrland 265 000 

Parternas insats 1 060 000 

Eget kapital 464 539 

Summa intäkter 1 524 539 

KOSTNADER   

Kansli-/administrativa kostnader   

Arvoden styrelsen -10 000 

Förbundschef 0,5 årsarbete -361 376 

Sammanträdeskostnader -5 000 

Utbildning/konferens -30 000 

Resekostnader (resor och logi) -30 000 

Medlemsavgift NNS -2 500 

Revision -13 000 

Diverse kostnader -5 000 

Summa Kansli-/administrativa kostnader -456 876 

Insatser 
 

Motivationskurs för nyanlända kvinnor - fortsättning -100 000 

För ett friskare och mer konkurrens kraftigt Ånge - fortsättning -459 750 

YAM ( Youth Aware of Menthal Health) – utbildningsinsats för Ånges skolsköterskor -70 000 

Ej beslutade aktiviteter och insatser -257 913 

Summa insatser -737 686 

Summa totala kostnader -1 344 539 

Prognos eget kapital 180 000 

 


