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Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, 

Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2016 fortsätta utveckla 

samverkan genom finansiering av  

 

 Integrerad samverkan  

 Kompletterande arbetsmarknad och praktikstöd  

 

 

Under 2016 kommer förbundet ha ett fortsatt fokus på långsiktighet och på att 

utveckla en mer integrerad samverkan.  

 

 

Förslaget till budget för år 2016 omfattar 5840 tkr. Av dessa medel är 5240 tkr 2016 

års bidrag till förbundet från medlemmarna. Bidragets storlek styrs av en ny 

fördelningsmodell av statens anslag till finansiell samordning som tagits fram av 

försäkringskassan. För 2016 har staten också ökat sitt anslag till förbunden med 59 

mkr för att möjliggöra för nya förbund att bildas. Ett särskilt fokus ska också sättas på 

långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning.  

 

Samordningsförbundet förslås besluta 

 

Att anta föreliggande verksamhetsplan och budget för år 2016 
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Verksamhetsplan och budget  

år 2016 

Samordningsförbundet 

Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, 

Säffle, Årjäng  

 

 

 

 
Antagen av Samordningsförbundet  

Datum:20151113 
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INLEDNING 

Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra 

Götalands Regionen bildade Samordningsförbundet den 1 april 2005 i enlighet med 

lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.  

Från 1 januari 2012 har förbundet utökas med Säffle och Årjängs kommuner samt 

Landstinget i Värmland. 

Förbundets namn är därefter Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, 

Säffle, Årjäng (BÅD-ESÅ) 

 

SYFTET 

Syftet med insatserna är att uppnå en effektivare resursanvändning och att utveckla en 

myndighetsgemensam organisering kring behov som saknar en tydlig huvudman. I 

samordningsförbundet kan formella förutsättningar skapas för prioritering av 

samordnade insatser över sektorsgränserna.  

 

Målgrupper är personer som är i behov av samordnad rehabilitering, dessa personer 

återfinns idag hos de olika aktörerna inom finansiell samordning. Ett omfattande 

samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Finansiell 

samordning ersätter inte detta arbete utan skall istället stödja, fördjupa och utveckla 

befintligt samarbete. 

 

VISION  

Samordningsförbundet vill att individens behov av rehabiliterings ska styra det 

myndighetsgemensamma arbetet. Det betyder att rehabiliteringsinsatser för individen 

ska upplevas som en sammanhållen helhet där gränser mellan verksamheter ”suddas 

ut”. Stöd och insatser hänger ihop i en helhet oavsett vem som är ansvarig eller 

utförare av insatsen. En väl utvecklad kompetens ska finnas både inom rehabilitering 

och kring förmågan att samverka.  

 

Under 2009 har en gemensam värderingsgrund för samverkan processats fram.  

Den gemensamma värderingen är att insatser i samverkan ska ha individens behov, 

förmåga och egna delaktighet som utgångspunkt och att man från myndigheterna tar 

ett gemensamt ansvar för att individen och samhället ska dra nytta av arbetet.  

 

Under utvecklingsdagar 2013 pratade vi om värdighet, trygghet, tillit och respekt till 

de människor som offentliga verksamheter har att möta men också värdighet i mötet 

mellan alla de som arbetar i samhällets olika trygghetssystem.  

 

Värdighet i mötet. 

 

 

2014 år utvecklingsdagar handlade om hur vi kan arbeta för att integrera samverkan i 

ordinarie arbete.  
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MÅLGRUPP  

Samordningsförbundets målgrupp är: 

 

Personer i yrkesverksam ålder som har möjlighet att nå ett yrkesliv och som är 

i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från två eller flera myndigheter 

för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 

 

Prioriterade inom gruppen är yngre personer, över 18 år, 

 med psykisk ohälsa och/eller svårbedömd värkproblematik. 

 som behöver utökat stöd för att komma in på arbetsmarknaden eller 

påbörja utbildning än vad en myndighet själv kan åstadkomma. 

 

Samordningsförbundet har medvetet valt en bred målgrupp. 

 

INRIKTNING 2016 

Samordningsförbundets uppdrag är att finansiera insatser som kompletterar ordinarie 

verksamheters insatser för personer i behov av insatser från flera myndigheter.  

 

Verksamhetsåret 2016 kommer präglas av ett ökat fokus på långsiktighet och 

utveckling mot en mer ”integrerad” samverkan. Integrerad samverkan kommer ur de 

engelska begreppen "integrated care" och "integrated working" och fångas i tre enkla 

delar: 

1. En uttalad samordningsstrategi 

2. Ett fördjupat tillstånd i samverkan, både kulturellt och 

strukturellt 

3. Organisering som utgår från individens behov 

 

Organisering för samverkan 

Förbundet ser det som angeläget att utveckla den struktur för samverkan som 

finns mot mer integrering. Det är viktigt att dialogen mellan myndigheterna 

utvecklas och att onödiga parallella organiseringar undviks.  

 

Chefer i linjen finns med i en beredningsgrupp till samordningsförbundet. Deras 

uppgift är att ta vara på medarbetarnas kunskap och med hjälp av gemensamma 

kunskaper hitta nya strategier och aktiviteter till välgrundade och välförankrade 

långsiktiga insatser där Samordningsförbundet kan vara en medfinansiär. Chefernas 

engagemang och intresse av samverkan är direkt avgörande för hur väl 

Samordningsförbundet kommer lyckas med sin uppgift att finansiera bra insatser för 

medborgaren. 

 

Förslag och idéer till samverkan måste utgå från individens behov och fångas bäst upp 

av dem som möter våra medborgare i sitt dagliga arbete. Handläggare och vårdgivare 
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möts kring individer på olika sätt. Dessa möten måste ständigt utvecklas så att de är 

respektfulla och tillitsskapande till både medborgaren och till varandras kompetens. 

Det är viktigt att utveckla ”samverkanskompetens” och hitta myndighetsgemensamma 

metoder. 

 

Insatser 

Hela tiden sker förändringar i de ordinarie insatser som myndigheterna har. En 

ny regering kommer innebära förändrade möjligheter till insatser för personer 

som står långt ifrån ett inträde på arbetsmarknaden. I budgetpropositionen 

nämns särskilt insatser för långtidssjukskrivna och unga med aktivitets-

ersättning.  

Samordningsförbundet får avväga sina begränsade medel så att de kompletterar 

samverkan i ordinarie former. Att bygga på och stötta det fördjupade och 

förstärkta arbetssätt parterna redan gör inom tex  ”gemensam kartläggning” 

mellan Af och Fk eller ”prio” där kommunen och vården är initiativtagare är 

angeläget. Insatser som kan förstärka samverkan och som kan öka individens 

motivations och självförtroende är viktiga byggstenar. En satsning i Bengtsfors 

i ”En väg in för Vuxna” kommer förstärka det arbetet. 

 

Under 2016 kommer förbundet fortsätt utvecklingen av hur man kan arbeta 

mer integrerat kring personer som har försörjningsstöd, är sjuka och saknar en 

sjukpenninggrundadeinkomst. Vi kommer arbeta med och lokalt förankra 

arbetet enligt en modell framtagen i Halmstad. För att ytterligare förstärka 

arbete med att hjälpa människor att hitta fram till sin förmåga och vad man 

faktisk kan göra, trots funktionshinder eller sjukdom, vill förbundet stödja 

kommunerna i arbetet med metoder för arbetsförmågebedömning.  

 

Förbundet kommer också tillsammans med Åmåls kommun och Västra 

Götalandsregionen fortsätta medverka till utvecklingen av en integrerad 

mottagning inom socialmedicin och ungdomshälsa. Mottagningen kommer 

involvera ordinarie personal inom psykiatri, vårdcentraler, socialtjänst, 

skolhälsovård.  

 

Under 2014/2015 har förbundet utöver sin långsiktiga satsning på Individ 

Samverkan medverkat till förstärkningar främst kring insatser för unga 

personer 16-29 år. Det arbetet kommer till viss del integreras och i några fall 

eventuellt få nytt stöd av regeringens satsning kring unga som varken arbetar 

eller studerar (DUA). Unga med funktionsnedsättning erbjuds i första hand 

insatsen Individ Samverkan och kommer även under 2016 ha möjligheter till 

det. 

 

Kommunplacerade nysvenskar kommer vara en självklar del av de som erbjuds 

att delta i alla insatser. Kunskaper om hur samhället är organiserat och hur man 

kan orientera sig i den är ibland bristfällig. Det får som konsekvens att man har 

svårigheter att förstå både vilka möjligheter men också vilka skyldigheter som 

finns i att vara medborgare i landet Sverige. Särskilt kvinnor med liten eller 
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ingen skolbakgrund har svårigheter att lära sig svenska. Ibland har de också en 

sviktande hälsa. Den kan vara förvärvad redan från hemland eller uppstått i 

Sverige. De riskerar ett permanent beroende av offentlig försörjning. 

Förbundet kommer stödja en utveckling av hjälp till självhjälp där bla 

studiebesök till andra kvinnogrupper som hittat kunskaper i sin vardag som 

man utvecklat till en yrkesroll kan fungera som lärande exempel. 

 

På många arbetsplatser både offentliga och privata finns många arbetsuppgifter 

som ingen hinner göra eller som man gör på bekostnad av annat arbete och 

som i första hand inte kräver en specialiserad yrkeskompetens. För många av 

förbundets målgrupper behövs anpassade arbetsuppgifter. Frågan är om det är 

möjligt att matcha ihop detta. Förbundet kommer fortsätta stödja arbetet med 

hitta komplementära arbeten och anpassade arbeten.  

 

Samordningsförbundet kommer, i de sammanhang där det gagnar förbundet, samverka 

med andra samordningsförbund eller verksamheter utanför förbundets geografiska 

område. Det kan t.ex. handla om gemensamma utvärderingar av liknade verksamhet, 

gemensamma utbildningar m.m. 
 

FINANSIELLA MÅL 

 

För att säkerställa att förbundet har en likviditet bör ”eget kapital” omfatta minst 10 % 

av budgeterade medel. God ekonomisk hushållning återfinns i att 

Samordningsförbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör 

motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om.  

 

Risk och säkerhets analys 
Verksamhetschefernas intresse och engagemang för samverkan är direkt avgörande för 

hur väl samordningsförbundet kommer lyckas med att finansiera insatser för 

medborgare som ”faller mellan stolarna”. Det kan handla om det personliga 

engagemanget och den tillit som kan byggas upp mellan företrädare för olika 

organisationer. Samverkan kräver närvaro. Det kan också handla om hur 

organisationen ger legitimitet och belönar samverkansaktiviteter.  

En risk i de stora organisationsförändringar som pågår är att samverkansuppdraget får 

mindre utrymme. En risk är att revirgränser och snävare uppdrag minskar utrymmet att 

”ge och ta” i samverkan. En risk är att ”tvåparts” samverkan byggs upp som tar över 

”fyrparts” samverkan. Om alla fyra parter medverkar ökar möjligheten att möta 

individens behov. 

 

Den säkerhet som finns är att samordningsförbundet erbjuder en legitimitet och en 

struktur för samverkan. Legitimiteten uppnås i att parterna finns i en gemensam 

styrelse på ett lokalt plan, att det skapas gemensamma mål och att man finansierar 

samverkansaktiviteter. Strukturen skapas av styrelsen, beredningsgrupp och 

handläggare där de olika verksamheterna möts för att skapa samordning, samverkan 

och samarbete. 
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FÖRBUNDETS MÅL 

Förbundet har som mål  

 att ha dialog kring värderingsgrunden för samverkan och att bidra till 

att samverkanskunskap sprids 

 att genom förbundet ge samverkan en struktur och legitimitet 

 att eftersträva ett 100% deltagande i alla samverkansnivåer då ett aktivt 

deltagande och närvaro är förutsättningen för samverkan. 

 att starta upp utvecklingsinsatser i alla kommunerna och där så är 

lämpligt, bryta upp gränserna mellan kommuner och myndigheter så att 

kompetens kan delas inom ramen för den finansiella samordningen. 

 

Verksamhetsuppdrag 

Samordningsförbundet styr sina insatser genom uppdrag till verksamheterna  

 

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.  

 

De insatser som förbundet finansierar ska leda till att  

 Verksamheterna utvecklar sin samverkan och därmed blir effektivare.  

 Verksamheterna samordnar sina insatser så att deltagaren får stöd utifrån sina 

behov och sin förmåga för att förbättra sin funktions och arbetsförmåga. 

 Förmågan till egen försörjning ökar 

 Deltagarens egen medverkan är en viktig utgångspunkt 

 

Målet för individer som deltar i verksamheter som finansieras av 

Samordningsförbundet är att de stegförflyttar sig mot en ökad arbetsförmåga 

eller når egen försörjning helt eller delvis efter avslutad insats  

 

INSATSER 2015 

Integrerad samverkan  

 

 Individ Samverkan i Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng  

I varje medlemskommun finns handläggare som samverkar kring individer. 

Deras uppgift är att aktivt erbjuda deltagare insatser i samverkan och att aktivt 

använda sina verktyg för att bistå deltagaren med det som finns inom 

respektive organisations verksamhetsfält. Genom ett samtycke som medger 

sekretesslättnad kan man se vilka myndigheter som är delaktiga och skapa 

möjligheter att tillsammans möta personen och göra gemensamma 

bedömningar av vilka insatser som kan behövas från ordinarie system. Till de 

deltagare som behöver det ska en ”koordinator/coach” med uppgift att jobba 

både individuellt men också med grupp kopplas.  

Aktiviteterna ska i första hand leda till att deltagaren klarar av att medverka i 

arbetsförmedlingens programutbud och särskilda insatser.  



Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng  D nr   

Ansvarig tjänsteman   

Ulrica Sandzén TU  

Adress Telefon   

C/o Bengtsfors kommun 

Box 14 
666 21 Bengtsfors 

+46531 – 526929 

0709 377 929 

 

 

8 (13) 

För Bengtsfors del finansieras samverkanscoach under 6 månader för att se om 

det efter detta kan växla in i ”En väg in för vuxna” 

Huvudman Bengtsfors: Ame, Åmål; Utvecklingscentrum, Dals- Ed;AME, 

Säffle AME, Årjäng IFO  

 

 En väg in för vuxna i Bengtsfors 

Bengtsfors har redan organiserat sitt arbete för unga arbetslösa i ett ”en väg in ” 

koncept som innefattar Arbetsförmedling, socialtjänst och kommunala 

vuxenutbildningen i första hand men även andra aktörer vid behov. Nu vill 

man starta ”En väg in för Vuxna” Det samarbete som redan finns i Individ 

samverkan kommer byggas in i detta. På sikt vill man också få med AF/FK´s 

fördjupade samarbete, Prio satsningen mm. En väg in för Vuxna kommer på 

sikt samlokalisera olika myndigheter och behöver i ett uppbyggnadsskede 

processledningsstöd. Huvudman AME Bengtsfors 

 

 Samprövning 

Samprövning handlar om att gemensamt bygga upp en arbetsprövningskunskap 

med arbetsmarknadsenheterna som bas. I första hand är det ett komptens och 

kvalitetsstöd. Samprövningsplatser kan erbjudas sjukskrivna, arbetslösa med 

oklar förmåga oavsett vilket offentlig ersättning som utgår. Huvudman Af 

rehab och UC Åmål  

 

 Integrerad mottagning Ungdoms och Vuxen centralen Åmål 

En integrerad mottagning för både socialmedicin och ungdomshälsa 

samlokaliseras var för sig med personal från psykiatri, vårdcentral , 

skolhälsovård, socialtjänst och ett nära samarbete med jobbcentrum (AF och 

Utvecklingscenter) Förbundet medfinansierar samordnare och gemensamma 

lokaler under 2015 och bidrar till utvärderingsstöd under 2016. Huvudman IFO 

i Åmål  

 

Samordningsförbundet förslås anslå 

     

- Individ Samverkan   2350 tkr 

- En väg in för Vuxna i Bengtsfors 550  

- Samprövning   350  

- Utan sjukpenninggrundande inkomst  40   

- Ungdoms och vuxen centralen i Åmål  60   

 

1. Kompletterande arbetsmarknad/Praktikstöd  

 

 Praktikcoach Dals-Ed Arbetar med huvudinriktning unga och kontakt med 

företag för att etablera fasta praktikplatser. Individuella handlingsplaner 

samtal, coachning stöd på praktikplatsen Huvudman AME 
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 Kompletterande arbetsmarknad Årjäng 

Af arbetar i hög grad med personer som ibland står mycket långt från ett 

reguljärt arbete. Arbetsförmågan begränsas av fysiska, psykiska, intellektuella 

eller socialmedicinska skäl. Inte sällan finns en kombination av flera av dem. 

Kraven på arbetsmarknaden ökar, man ska vara uthyrningsbar, självgående etc.  

För den som inte klarar dessa krav har Af resurser för att kompensera 

arbetsgivare med arbetshjälpmedel och lönestöd. 

Trots stöd har det blivit svårare att finna lämpliga platser. Anledningen antas 

vara att det krävs mer på de allra flesta typer av jobb. Det finns en vilja hos 

många arbetsgivare men det är svårt att avsätta tid från kollegor för att 

handleda/stödja den som inte klarar alla moment i ett arbete.  

Därför behövs en kartläggning av framtidens arbetsmarknad för personer med 

en begränsad arbetsförmåga. Huvudman AF /kommunen 

 

 Mötesplats UT-Forskningen Säffle  

Insatsen ska möta kvinnor som inte lär sig språket och har ingen eller mycket 

liten utbildning från sitt hemland och som inte kommer inte in i åtgärder mot 

arbete. Studiegången inom SFI blir mycket kort eftersom de inte klarar av att 

lära sig Svenska. I stort sett all integrering omöjliggörs utan ett fungerande 

vardagsspråk. En kartläggning finns för att se hur sfi-deltagare kan matchas 

mot en arbetsmarknad, men denna grupp finns inte med i detta eftersom de inte 

har någon utbildning att matchas med. 

Orsakerna till varför man inte lär sig språket kan variera. Analfabetism, kultur, 

ohälsa, eventuellt PTS, kan vara en del av bakomliggande orsaker, en känsla av 

att inte ha något att bidra med i ett svenskt samhälle. Gruppen är svår att hitta 

en arbetsplats för då dels språksvårigheter men också kultur med hemarbete 

som huvudsaklig sysselsättning och kort eller ingen utbildning. Huvudman 

AME Säffle  

 

 Mentorsutbildning Åmål  

Åmål kommer starta Workplace Åmål , ett introduktionsprogram för nya 

anlända, Programmet föreslås innehålla fyra spår: 

 

1) Intro på svensk arbetsplats  

2) Utbildningspaket avseende svensk arbetsrätt och svenskt arbetsliv 

3) Informationspaket avseende olika näringar och yrken inom Åmåls 

kommun 

4) Mentorskap, varje deltagare får en mentor som är anställd på Åmåls 

Kommun 

Huvudman Integration och Arbetsmarknad Åmål  

Samordningsförbundet föreslås anslå 

     

 Praktikstöd Dals-Ed   100 tkr 

 Kompletterande arbetsmarknad  90 tkr 

 Mötesplatsen Ut-Forskningen 350 tkr 

 Mentorskapsutbildning   250 tkr 
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2. Kunskap genom kartläggning, utvärdering och uppföljning. 
Under 2016 kan förbundet stödja behov av kartläggningar. Ett exempel kan vara tex 

vara sjukskrivna utan sjukpenninggrundande inkomst. ( se ovan) 

För övrigt kommer det riksgemensamma uppföljningsinstrument, SUS, användas. Det 

nya verktyget som indikator projektet tar fram ska succesivt användas där det är mest 

lämpligt och Jan Holmers verktyg ”Självvärdering för att verksamhetsutveckla. 

 

3. Utbildning/handledning 

Gemensamma metoder och gemensam värdegrund förenklar  samarbetet mellan 

myndigheter. Under 2016 kommer fortsatt kunskapsutveckling ske kring 

arbetsförmågebedömning. Olika former för kunskapsspridning som ”Samtal med 

soppa”, inspirationsdagar och gemensamma kunskapsspridningsdagar av insatser och 

projekt. 

 

Samordningsförbundet föreslås 

 

- Anslå 150 tkr till utbildning/handledning för 2015 

 

4. Samordningsförbundets styrelse, utveckling och administration  

I detta anslag ingår kostnader för löner, arvoden, revision, lokaler, resor, kurser, för 

samordningsförbundets ledamöter och förbundschef. Här finns också kostnader för 

kontorsmateriel, telefon, it-support, m.m.  Förbundet köper ekonomi och 

arvodeshantering av Västra Götalandsregionen 10 timmar i månaden. Gemensamt med 

övriga förbund i Västra Götalandsregionen finansierar man en gemensam informatör 

20% som hanterar en gemensam hemsida och en stödperson 80%  som stöder 

förbunden i att få en fungerande uppföljning via SUS.  

Förbundschef ansvarar för förbundets administration ca 50 % av sin arbetstid. I 

uppgiften ingår att ansvara för att förbundets system för intern styrning och kontroll 

upprätthålls, diariet, protokoll m.m. 

Övriga arbetsuppgifter för förbundschef ingår att vara processtödjare och ska 

ses som en del av de insatser som förbundet finansierar. Arbetet handlar om att 

utveckla ”samverkanskompetens” och hitta myndighetsgemensamma metoder.  
 

Samordningsförbundet föreslås  

 

- anslå 870 tkr till samordningsförbundets kostnader för styrelse, revision och 

administration  

- anslå 380 tkr för processledning och utveckling av samverkansinsatser. 

 

BUDGET  

Förutsättningar 

Treårsbudgeten utgår från det beslut om medelstilldelning som försäkrings-

kassan beslutade om 20151110 för 2016 och att huvudmännen gemensamt 

bidrar enlig den fördelningsmodell som är under framtagande för 2016-2018  
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Förslag till budget för 2016 samt preliminär budget för 2017 – 2018.  

Budget 2016-2018 

     

2015 
2016  2017 2018 

Bidrag från ägarna minskade bidrag med 10% från 2017 -9%    

bidrag från ägarna 4600 5240 4600 4140 

Ingående balans från föregående år EGET KAPITAL  prognos 2244 
600* 300  

 TOTALT 6844 
5840 4900  

Administration + styrelse 
     

summa 860 
870 870  

Insatser 2014  
 

   

Utveckling samverkan+/eu strateg 154 tkr avveckla (30 000) 500 
380 355  

Kartläggning/utvärdering   320 
   

Utbildning/Handledning  230 
150   

  
   

INTEGRERAD SAMVERKAN   
   

Individ Samverkan 4 coacher samt  Coach i Bengtsfors 6 månader   2600 
2350 2300  

En väg in för Vuxna Bengsfors samordnare 100%  
550   

Samprövning 50% sjukgy + Åmål 25%   
350   

Ung-Vux central i Åmål utvärderingsstöd    360 
60   

Utan sjukpenninggrundande inkomst Fk handläggare ev rehabkoor när hälsa   
40   

Inkluderande arbetsmarknad och praktikstöd  
   

Praktikstöd Dals-Ed 
 fortsatt stöd till näringslivet 25%  

100   

Kompletterande arbetsmarknad Årjäng  
kartläggning 2 månader + kickoffdag i mars    

90   

Mötesplats UT-forskningen Säffle instegsarbetare + studieresor samarbete 
af+ ifo ame  

 

350   

Mentorskapsutbildning Processledare Utbildare Åmål 
modell kring hur man stöttar praktikanter   

 

250   

 
 

   

Unga vuxna Åmål, Säffle, Bengtsfors, Dals-Ed, Årjäng 1730 
   

Summa Totalt 6600 
5540   

Likvid till 2017  
300   

*Beräknat eget kapital bokslut augusti  
  

Bidrag i tkr År 2016  

Staten * 2620 

Bengtsfors 19%  

Åmål           24%  

Dals-Ed       9%  

Säffle          28%  

Årjäng        20%  

249 

314 

118 

367 

262 

VGR 51% 

LIV 49% 
668 

642 

Totalt 5240 
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ORGANISATION - SAMARBETSPARTER 

 

Samordningsförbundets styrelse 

Ledamöterna har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen. 

 

Den ska 

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

- stödja samverkan mellan parterna 

- ansvara för att sprida kunskap om samordningsförbundet i 

medlemsorganisationerna 

- besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas 

- finansiera insatser som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade 

ansvarsområden 

- ansvara för att rehabiliteringsinsatserna följs upp och utvärderas 

- upprätta budget och årsredovisning 

 

Förbundschef  

Ansvarar för att  

- leda och driva utvecklingsarbetet utifrån fastställda mål, riktlinjer och organisation 

- är länken mellan samordningsförbundet, beredningsgrupp, handläggargrupperna 

och andra beslutade insatser.  

- ta fram underlag till styrelsen inför beslut 

- vara processledare i de insatser som startas  

 

Beredningsgrupp 

 

Beredningsgruppen ansvarar för att   

- bereda strategier, utveckling av aktiviteter och framtagande av nya aktiviteter till 

samordningsförbundet. 

- Ansvara för att identifiera behov som inte tillgodoses inom ordinarie myndighet 

- Tillse att förankring och implementering av nya metoder och eller aktiviteter utförs 

i den egna myndigheten. 

- Uppdra åt medarbetare att delta i utredningar, kartläggningar kring nya eller 

pågående samverkansaktiviteter. 

- Vara styrgrupp alt utse styrgrupp för de samverkansaktiviteter som startar och 

därigenom ansvara tillsammans med ansvarig tjänsteman för att aktiviteten är 

överensstämmande med fattade beslut.  

 

Beredningsgruppen tar ansvar för beredning till Samordningsförbundet och utser 

styrgrupp till projekt, arbetsgrupper, tillfälliga för särskilda uppdrag eller permanenta 

med ett stående uppdrag. Uppdrag återrapporteras till beredningsgruppen och kan 

utgöra underlag till beslut i samordningsförbundet.  Samordningsförbundet kan be 

beredningsgruppen ta fram idéer till samverkans insatser inom angelägna områden. 
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BESLUTSNIVÅ 

Styrelse - Presidiet 
Förbundschef  

BEREDNINGSNIVÅ  

UTFÖRARNIVÅ/Verksamhet 

Nya projekt mm 

 
 

Tillfällig 

arbetsgrupp 
Tillfällig 

Styrgrupp projekt 


