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1. Samordningsförbundet Umeå  
 
1 januari 2004 trädde nya lagen om finansiell samordning i kraft. Syftet är att ge lokala 
aktörer bättre möjlighet att samordna och prioritera gemensamma insatser och 
underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions- och 
arbetsförmåga. De fyra huvudmännen i Västerbotten har uttalat att man genom 
finansiell samordning vill söka nya vägar att stärka dem som på grund av ohälsa har 
varit utan arbete en längre tid. 
 
Samordningsförbundet Umeå bildades i maj 2005 och är en fristående juridisk person 
som är bildat av Umeå kommun, Landstinget i Västerbotten, Försäkringskassan i 
Västerbotten och Länsarbetsnämnden i Västerbotten. En förbundsordning har antagits 
av huvudmännen. 
Samordningsförbundet har 19 812 mkr till sitt förfogande för år 2006, varav 9 812 mkr 
är överskott från år 2005.  Försäkringskassan bidrar med hälften och landstinget och 
kommunen med var sin fjärdedel.  
 

2. Samordningsförbundets organisation 
Samordningsförbundet Umeå leds av en styrelse som består av 4 ledamöter och 4 
ersättare som är utsedda av respektive huvudman.  
Styrelsen ska: 

• Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
• Besluta om på vilket sätt de medel som finns till förfogande ska användas 
• Följa upp och utvärdera rehabiliteringsinsatserna 
• Upprätta budet och årsredovisning 

 
Samordningsförbundet har en tjänsteman (samordnare) vars uppgift är att leda arbetet 
inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Samordnaren är formellt anställd av 
Umeå kommuns arbetsmarknadsavdelning och har sin placering på avdelningen. 
Samordnaren arbetar dock uteslutande för förbundet och lyder under stryrelsen. 
Förbundets medel hanteras av styrelsen och samordnaren i samarbete med Umeå 
kommuns stadsledningskontor.  
 
På tjänstemannanivå finns också en lokal samverkansgrupp (LSG) som är ett viktigt 
forum för dialog om gemensamma insatser mellan de olika organisationerna.  
En särskild blankett för ansökan har utarbetats och ska användas när företrädare för 
minst två av huvudmännen bestämt sig för att rikta sina insatser mot en bestämd 
grupp. Samordningsförbundets tjänsteman bereder de ansökningar och ärenden som 
kommer in och förslaget till beslut förankras i LSG innan det tas upp i 
samordningsförbundets styrelse för beslut.  
 
Samordningsförbundets verksamhet ska granskas av revisorer som är utsedda av 
huvudmännen. 
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3. Målgrupper för insatser 
Personer som har långvarigt behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, 
arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd. Individerna ska ha behov av samordnad 
rehabilitering från minst två av samverkansparterna. 
 
Styrelsen för Samordningsförbundet Umeå har beslutat att man huvudsakligen ska 
inrikta sig på unga 18-30 år med samordningsbehov och som står relativt nära 
arbetsmarknaden.  
 
Med ”nära arbetsmarknaden” menas att målgruppen ej är i behov av långsiktiga 
insatser på grund av svårare problematik eller att personerna står mycket nära 
arbetsmarknaden och kan erhålla arbete med stöd av respektive aktör utan samordnade 
insatser. 

 

4. Övergripande mål 
Förbundets ändamål är att inom Umeå kommun svara för finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassan, länsarbetsnämnden, landstinget och Umeå 
kommun.  
 
Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin 
förmåga att förvärvsarbeta.  
 

5. Mål för 2006 
År 2006 är samordningsförbudets andra år. Aktiviteten i förbundet väntas öka då hela 
organisationen är på plats från och med slutet av januari. Det är naturligt att året kommer att 
ägnas åt att hitta lämpliga arbetsformer och att göra analyser av behov av samverkansinsatser. 
Under året förväntas att nya samverkansinsatser successivt skall starta.  
 
En mycket viktig uppgift är att göra samordningsförbundets mål, inriktning och verksamhet 
känd inom respektive samverkande myndighet och bland andra aktörer. Följande mål har 
fastställs av styrelsen utan inbördes ordning.  
 

1. Konsolidera samordningsförbundet genom att skyndsamt utarbeta 
ekonomiska/administrativa rutiner samt arbetsformer för samverkansinsatser. 
  

2. Informera om samordningsförbundets verksamhet och uppgift inom respektive 
huvudmans organisation. Samt att informera till andra aktörer.  
 

3. Analysera behov av och förutsättningar för finansiell samverkan inom området.  
 

4. Kartlägga målgrupper som är i behov av stöd från mer än en myndighet och hur dessa 
skall kunna få en adekvat hjälp för att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga.  
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5. Starta konkreta samverkansinsatser. Under år 2006 ska minst sex utvecklingsområden 
identifieras och förbättringsarbeten påbörjats för den prioriterade målgruppen.  
 

6. Utarbeta metoder och rutiner för uppföljning av samverkansinsatser. Ledning 
och styrning av samordningsförbundets verksamhet har hög prioritet. Under 
2006 ska det gemensamma systemet SUS, System för Uppföljning av 
Samverkan inom rehabiliteringsområdet, etableras och implementeras i 
verksamheten.  
 

7. Sprida erfarenheter och kunskaper om samverkan runt yrkesinriktad rehabilitering i 
Umeå kommun. 
 

8. Bidra till att regionala/nationella nätverk för samordningsförbund 
skapas/vidarutvecklas. 
 

9. Bevaka och om möjligt ta del av strukturfondsmedel för rehabiliteringsinsatser   
 
Utan engagemang och intresse från berörd personal för att utveckla samarbetet mellan de 
samverkande myndigheterna kommer den finansiella samverkan inte att lyckas. Det är därför 
viktigt att skapa arenor för att diskutera och inspirera till goda idéer om ett utvecklat 
samarbete mellan de samverkande parterna.  
 

6. Inriktning i samverkansarbetet 
Inriktning vid planering och genomförande av samverkansinsatser skall vara följande: 
 

• För att insatserna skall vara effektiva är det väsentligt att de grundas i analyserade 
behov. Analysen skall innefatta på vilket sätt brister i samverkan blir till hinder för den 
enskilde.  
 

• Arbetslinjen är mycket viktig och skall vara tydlig i de insatser som finansieras via 
förbundet. 
 

• Individer i behov av samordnad rehabilitering kan både ha fysiska, psykiska, sociala 
och arbetsmässiga behov.  
 

• Verksamheter som stöds skall innebära ett nytt sätt att arbeta/samarbete, inte vara mer 
av redan befintlig verksamhet.  
 

• Samordningsförbundet skall inte överta finansieringen av redan befintlig verksamhet.  
 

• Verksamheterna bör börja i liten skala för att växa i takt med att erfarenheter vinns. 
 

• Insatserna måste bygga på personalens erfarenheter och engagemang. Chefer har ett 
ansvar att ge stöd och skapa goda förutsättningar. 
 

• Aktörer i den tredje sektorn utgör en viktig resurs. Samarbetet med dessa är viktiga för 
att nå framgång.  
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• Alla samverkansinsatser skall utvärderas, vilket skall planeras innan verksamheten 
påbörjas.   
 

• Insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.    
 
Förbundet ska både ha möjligheter att ge beställningar direkt till huvudmännen utan att 
huvudmännen initierat detta och även ha en rutin för att hantera ansökningar från 
huvudmännen (och ev. andra aktörer) om projekt för prioriterade målgrupper.  
 

7. Verksamhet 2006 
Förbundets övergripande målsättning och specifika mål för 2006 finns nedtecknade 
tidigare i detta dokument. Genomförandet av de aktiviteter som finns beskrivna i 
nedanstående aktivitetsplan skall säkerställa att målen uppfylls.  
 
Aktivitetsplan Genomförande Mål Ansvarig 
 Start Klart   
Upprättande av kvalitétssäkrade rutiner 
för ärendehantering och ekonomi 

2006-01 2006-03 1 Samordnare 
Styrelse 
 

Handläggning och beslut av inkomna 
ansökningar 

2006-01 2006-12 5 Samordnare 
Styrelse 
 

Upprättande av kommunikationsplan 2006-02 2006-02 2 Samordnare 
Styrelse 
Samv. Grupp 
 

Informationsinsats till samverkande 
myndigheter och andra aktörer. 

2006-02 2006-05 2 Samordnare 
Styrelse 
Samv. Grupp 
 

Värdegrundsseminarium  2006-02 2006-03 5 Samordnare 
Styrelse 
Samv. Grupp 
 

Uppdatering av målgruppskartläggning.  2006-03 2006-05 4 Samordnare 
Samv. Grupp 
 
 

Kartläggning av rehabsamverkan i 
Umeå 

2006-03 2006-10 3  
 

Deltagande i regionalt och nationellt 
nätverk för samordningsförbund. 
 

2006-01  8 Samordnare 
Styrelse 
 

Upprättande av uppföljnings- och 
utvärderingssystem (i samverkan med 

2006-02 2006-05 6 Samordnare  
Styrelse 
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förbunden i Lycksele och Skellefteå) 
 
Uppföljning av pågående 
projekt/verksamheter 

2006-03   Samordnare 
Styrelse 
 

Genomföra en lokal 
erfarenhetskonferens 

2006-09 2006-10 7 Samordnare 
Styrelse 
Samv. Grupp 
 

Bevaka möjligheterna att ta vara på 
finansiering via Europeiska unionens 
strukturfonder för perioden 2007-2013, 
samt stödja lokala aktörer att söka 
medel för insatser inom fältet 
rehabilitering.  
 

2006-04  9 Samordnare 

 

8. Uppföljning/utvärdering 
Projektägarna kommer kontinuerligt att avrapportera projekten till styrelsen och till 
samordnaren.  
 
Finansiell samordning ska följas upp och utvärderas ur olika perspektiv både på lokal 
och på regional nivå. Utvärderingarna ska fokusera på effekter för individ, 
organisation och samhälle. Statskontoret har regeringens uppdrag att genomföra den 
nationella utvärderingen. 
 
Uppföljning kan ses som en kontinuerlig och systematisk återföring av resultat medan 
utvärderingen är bredare och kan omfatta både studier av processer och resultat. 
Uppföljningsrutiner kommer att utarbetas i samverkan med Samordningsförbunden i 
Lycksele och Skellefteå. Även upphandling av utvärdering kan komma att genomföras 
i samverkan med övriga samordningsförbund i Västerbottens län.  
 
Frågor som bör besvaras i enlighet med Stöd och rekommendationer är:  
 
Samverkan och individerna 

• Vad ger samverkan för effekt för den enskilde? 
• Ökar egenförsörjningen? 
• Ökar livskvaliteten och hälsan? 

 
Samverkan och samhällsekonomin 

• Vilken samhällsekonomisk bedömning kan göras? 
• Hur samspelar ersättningssystemen? 
• Motverkar regelverken varandra och finns hinder i regelverken? 

 
Samverkan och organisationerna 
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Hur underlättar, respektive hindrar, organisationerna samverkan? Hur påverkas olika 
delar av organisationerna? Hur påverkas personalens arbetsmetoder, kompetens och 
yrkesroller? Hur påverkas chefer i sitt ledarskap och förtroendevalda i sin roll? 
 
På nationell nivå har SUS, System för Uppföljning av Samverkan inom 
rehabiliteringsområdet, presenterats. SUS är ett webbaserat system för att följa upp 
resultat av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, som ska 
användas när minst två av de aktuella myndigheterna kommer överens om en 
samverkan utöver det ordinarie uppdraget och aktiviteten finansieras gemensamt. SUS 
har utvecklats gemensamt av Försäkringskassan, Arbetsmarknadsstyrelsen och 
Socialstyrelsen. 
 

9. Budget 2006-2007  
Se nästa sida.  
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Budget Umeå samordningsförbund 2006-2007 
    
Enhet: Kkr (Tusentals kr)    
    

Intäkter    
  År 2006 År 2007 Summa 2006-2007 
        

Försäkringskassan i 
Västerbotten 9 906 5 000 14 906 
Umeå kommun 4 953 2 500 7 453 

Västerbottens läns landsting 4 953 2 500 7 453 
Länsarbetsnämnden i 
Västerbotten 0 0 0 

Summa intäkter 19 812 10 000 29 812 

    
    

Kostnader    
  År 2006 År 2007 Summa 2005-2007 
        

Arvoden till styrelsen (inkl. 
PO-påslag) 150 150 300 
Arvoden till revisorer 30 30 60 

Information, (inkluderar ej 
trycksaker år 2005) 50 50 100 
Ekonomisk administration 50 50 100 
Tjänsteman, 1,0 årsarbetare 537 553 1 090 
Telefon, dator, fortbildning, 
lokal m.m för tjänsteman 80 80 160 
Resor, konferenser 70 70 140 
Extern kartläggning/analys 200 200 400 

Projekt för målgrupp 18-30 år 
som står nära 
arbetsmarknaden 10 500 10 500 21 000 

Projekt för övriga beslutade 
målgrupper 3 000 3 000 6 000 
Extern utvärdering 100 100 200 
Övrigt  50 50 100 
        
Summa 14 817 14 833 29 650 
        
Budgeterat resultat 4 995 -4 833 162 
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Förslag till beslut 
 

Samordningsförbundet Umeå föreslås besluta  
 

• att godkänna verksamhetsplan för år 2006.  
 

 
 
 
 
 
Mikael Holmlund    
 
Samordnare, Samordningsförbundet 

 
 
 
 

 


