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Policy för finansiering av samverkansprojekt 

Inledning 
Denna policy anger ramar för det ekonomiska stöd Samordningsförbundet Skellefteå kan ge till 
projektägare och andra aktörer i samband med genomförandet av samverkansprojekt där 
Samordningsförbundet Skellefteå är beställare och uppdragsgivare eller medfinansiär. 

Samordningsförbundets uppgift är att finansiera insatser som avser personer som är i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser och som ligger inom Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens, 
Skellefteå kommuns och Västerbottens läns landstings samlade ansvarsområde.  
 
Rehabiliteringsinsatser som finansieras Samordningsförbundet Skellefteå ska baseras på följande synsätt:  

• all rehabilitering sker utifrån den enskilde deltagarens behov och förmåga 
• varje deltagares aktiva medverkan eftersträvas 
• de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar. 

 
 
Grundläggande förutsättningar 

• De åtgärder som får finansieras av Samordningsförbundet Skellefteå ska ligga inom de 
samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att återställa eller öka den enskildes 
funktions- och arbetsförmåga  

• Målgruppen identifieras lokalt och ges möjlighet till tidigt stöd, även förebyggande åtgärder. 
Samordningsförbundets förebyggande verksamhet kan avse individuellt förebyggande insatser 
samt insatser för definierade riskgrupper 

• Arbetslinjen är tydlig och innebörden av begreppet arbetsförmåga är viktig för synen på 
rehabilitering. Personer med behov av samordnad rehabilitering kan ha fysiska, psykiska, 
neuropsykiatriska, sociala och arbetslivsinriktade behov. 

• Åtgärder som kan finansieras ska bedömas mot ovanstående punkter. Varje insats ska också vara 
en del i en helhet som sammantaget syftar till förbättrad arbetsförmåga. 

• Syftet med finansiell samordning är att den enskilde individen ska finna, få och behålla ett arbete. 
Varje insats ska vara en del i en helhet som innebär att så stor del som möjligt av medlen går till 
insatser som gagnar syftet.  

• Möjlighet till medfinansiering måste alltid diskuteras inför en ansökan, även om full 
kostnadstäckning kan medges från Samordningsförbundet.  

• Ekonomiskt stöd till samverkansprojekt kan normalt avse en tid av 1-3 år. 
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Vem kan ansöka om medel? 

Ekonomiskt stöd kan bara sökas av Samordningsförbundets medlemmar. Minst två av förbundets 
medlemmar måste ansöka i samverkan för att medel skall kunna beviljas. En medlem måste alltid stå som 
projektägare. 

Andra aktörer kan endast få del av Samordningsförbundets medel via ett samarbete med minst två 
förbundsmedlemmar varav en står som projektägare för en projektansökan till förbundet. Ett sådant 
samarbete kan t.ex. genomföras via en upphandling eller annan överenskommen samverkan.  

Särskilda förutsättningar gäller vid Samordningsförbundets medfinansiering av ESF-projekt (Europeiska 
Socialfonden). Såväl medlemmar som andra aktörer kan ansöka om medfinansiering hos förbundet. 
Ansökan förutsätter att minst två av förbundets medlemmar medverkar som samverkansparter och 
medfinansiärer.  

Vilka samverkansinsatser kan finansieras? 
Följande typer av samverkansinsatser kan finansieras via Samordningsförbundet: 

• Kartläggning och analys av behov, problem och förändringar inom de offentliga 
försörjningssystemen i syfte att utveckla medlemmarnas samverkan och insatser för olika 
målgrupper.  

• Utbildnings-, kompetensutvecklings- och informationsinsatser i syfte att öka kunskapen om 
och förståelsen för respektive myndighets ansvar och uppdrag samt förbättra samarbete, 
samverkan och samordning mellan myndigheterna.  

Kompetenshöjande insatser i form av handledning och/eller metodutveckling för projektanställda 
och personalgrupper hos berörda myndigheter kan även finansieras av Samordningsförbundet. Det 
är svårt att dra en exakt gräns mellan vad Samordningsförbundet respektive ordinarie arbetsgivare 
ska finansiera. En rimlig avvägning är att ordinarie arbetsgivare står för den myndighetsspecifika 
kompetensutvecklingen, som den anställde ändå skulle få, medan Samordningsförbundet står för 
den projektspecifika kompetenshöjningen.  

• Särskilda projekt eller insatser för målgruppen. Se även ”grundläggande förutsättningar.” 
Finansieringen kan omfatta både kostnader för insatserna, så länge de ligger inom ramen för 
respektive parts uppdrag, och lönekostnader för projektledare och övrig personal som behövs för 
att bedriva verksamheten. Samordningsförbundet kan också finansiera övriga projektspecifika 
kostnader som lokaler, resor, m.m. 

• Verksamhetsförstärkning, t.ex. i form av personalförstärkning, om insatsen utvecklar samarbete, 
samverkan eller samordning med annan myndighet eller gynnar en specifik målgrupp med behov 
av samordnad rehabilitering. 

• Uppföljning och utvärdering. Vid finansiering/medfinansiering av insatser är 
samordningsförbundet beställare och mottagare av utvärderingsrapporter. Vid valet av metod för 
uppföljning och utvärdering ska syftet vara att ta fram systematiskt sammanställd kunskap om 
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effekterna av rehabiliteringsinsatser samt öka kunskapen om effektiva metoder och 
samhällsekonomiska resultat i syfte att skapa generaliserbara slutsatser om effekter av samordnade 
rehabiliteringsinsatser.  

• Längre aktiviteter oavsett typ av samverkansinsats ska utvärderas regelbundet, t.ex. två gånger om 
året, för att garantera att aktiviteterna fortfarande är ändamålsenliga eller för att utreda om 
aktiviteterna kan implementeras i ordinarie verksamhet. 

Vad kan inte finansieras? 

Medel som avsätts för finansiell samordning får inte användas på ett sätt som strider mot de 
likställighetsprinciper som gäller för samverkansparternas verksamhet. Medlen inom den finansiella 
samordningen får inte heller användas för att täcka kostnader för försörjningsstöd eller stöd till den 
enskilde som kompenserar för inkomstbortfall t.ex. sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning eller 
arbetslöshetsersättning. Dessa kostnader ska finansieras på vanligt sätt av den huvudman som beviljar 
förmånen.  

Vilka utgiftsposter kan finansieras av Samordningsförbundet? 

• Projektägarens och samverkansparternas lönekostnader för personalen ersätts mot uppvisande av 
månadsvisa kostnadsutdrag från löne- och/eller ekonomisystem. Ersättning för alla lönerelaterade 
kostnader utges i den omfattning man ansökt om i projektansökan och avtalat om, under 
förutsättning att medarbetaren har arbetat med projektet i avtalad omfattning. Ersättning kan även 
utges vid sjukdom under den tid medarbetaren fortfarande är knuten till projektet enligt 
projektansökan/uppdragsavtal och arbetsgivaren fortfarande har kostnader för denne. Ersättning 
utges också för arbetsgivarens kostnader i samband med tillfällig föräldrapenning. Ersättning för 
arbetsgivarens kostnader vid sjukdom och tillfällig föräldrapenning utges i maximalt fyra veckor. 
Övriga personalkostnader ersätts om de regleras inom anställnings- eller kollektivavtal.  

• Resor för projektpersonal/handläggare i samverkans- och andra projekt enligt det avtal om 
ersättning som gäller för anställande myndighet.  

• Övriga kostnader, t.ex. lokaler, kontorsutrustning, datorer, telefoner, m.m. kan också ersättas. 
Grundregeln är att använda befintlig utrustning och lokaler så långt det är möjligt. Först när de 
möjligheterna är uttömda ersätter förbundet kostnaderna. I förekommande fall bör projektägarna 
undersöka om det är billigare att hyra än att köpa utrustning under projekttiden. 

Rekvirering av medel 
Projektägaren ansvarar för samordning av alla projektkostnader och rekvireringen av medel för samtliga 
samverkansparter. 

Alla kostnader ersätts kvartalsvis i efterhand efter rekvirering av medlen på avsedd blankett. 
Rekvisitionerna ska vara Samordningsförbundet tillhanda senast två veckor efter utgången 
ersättningsperiod.  
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All ersättning sker mot faktiskt upparbetade kostnader som ska styrkas med underlag, verifikationer eller 
fakturakopior. Lönerelaterade kostnader ersätts mot uppvisande av månadsvisa underlag från löne- 
och/eller ekonomisystem, som visar på projektägarens faktiska kostnader för medarbetaren. 

Styrgruppsrepresentanten för respektive projekt har ansvaret för att den egna organisationens rekvisitioner 
och underlag är korrekta och grundade i verkliga förhållanden samt att beviljade medel har använts till 
stöd för den avsedda målgruppen. 

Hantering av beviljad budget 
Årsvis överskjutande medel får överföras till nästa kalenderår utan beslut från samordningsförbundet. 
Medel får också föras över mellan olika befintliga konton.  

Om överskott uppstår som inte kommer att förbrukas av projektet ska kontakt tas med förbundet för 
diskussion om att förlänga projekttiden alternativt lämna tillbaka medel. Överskottet kan därigenom 
komma andra projekt till godo. 

Samordningsförbundet eller projektägaren kan begära omförhandling under projekttiden om 
förutsättningarna för uppdragsavtalet väsentligt förändras. Sådan omförhandling aviseras minst en månad 
i förväg. Om överenskommelse inte kan nås vid förhandling äger parterna rätt att säga upp avtalet med en 
månads varsel. Uppsägningen av avtalet ska ske skriftligt och uppsägningstiden räknas från den dag, som 
motparten har mottagit uppsägningen. 
 

Medlemmarnas medfinansiering av projekt  
Alla kostnader som kan hänföras till projektet, d.v.s. även sådana som inte kommer att ersättas från 
Samordningsförbundet, bör ungefärligen beräknas och tas med i ansökan. De betraktas där som 
medlemmarna medfinansiering av projektet, och är en faktor som förbundet tar hänsyn till vid 
prioriteringen av olika projekt. De utgör också underlag för exempelvis den samhällsekonomiska 
utvärderingen. 

Alla föreslagna kostnader ska beskrivas i projektansökan. Blanketten för projektansökningar finns på 
förbundets hemsida.  

Utvärdering och Uppföljning 
Resultatet av samverkansprojekten skall: 

- ge effekt för individen och samhället 
- vara utvärderingsbart 
- följas upp lokalt, regionalt och nationellt. 

 
Samordningsförbundet Skellefteås utvecklingsprojekt ska följas upp och utvärderas enligt nedan: 

- SUS (Sektorsövergripande system för Uppföljning av Samverkan inom 
rehabiliteringsområdet) 
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Alla verksamheter som finansieras av samordningsförbundet ska rapporteras i det nationella 
uppföljningssystemet SUS. Deltagare i samordnad rehabilitering som finansieras av 
samordningsförbundet ska registreras i SUS.  

Deltagare i ESF-projekt som medfinansieras av samordningsförbundet och där förbundet inte är 
projektägare ska inte registreras i SUS. 

- Övrig uppföljning och utvärdering  
Samordningsförbundet har som utgångspunkt att alla projekt som avser rehabilitering av enskilda 
individer och får medel från förbundet ska tillämpa Självvärderingsmodellen. Övrig 
uppföljning/utvärdering, t.ex. extern utvärdering och/eller samhällsekonomisk utvärdering, 
bestäms i samråd mellan Samordningsförbundet och projektägaren i samband med fastställande av 
uppdragsavtalet.  

 

Lokala samverkansgruppen beredningsorgan 
Lokala Samverkansgruppen, LSG, utgör beredningsorgan för samtliga samverkansinsatser som 
finansieras av Samordningsförbundet Skellefteå.  

 


