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Gemensam viljeförklaring för samverkan 
genom samordningsförbund 

Samverkan genom samordningsförbund har en viktig funktion för att 

människor ska få stöd i att inträda eller återgå i arbete eller studier och på så 

sätt nå egenförsörjning. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska i 

enlighet med sina respektive förordningar med instruktion medverka i 

samordningsförbund.  

 

Det här är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans viljeförklaring för hur 

myndigheterna gemensamt ska ta ett större ansvar för samverkan genom  

samordningsförbund. 

 
Vårt gemensamma uppdrag 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans ska verka för att det genom 

samordningsförbund vidtas förstärkta och samordnande rehabiliteringsinsatser 

för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har 

aktivitetsersättning. Syftet är att stärka kvinnors och mäns förmåga till 

förvärvsarbete. Myndigheterna ska verka för att: 

 

• behovsgrupperna prioriteras i samordningsförbund  

• det finns samordnande insatser som syftar till att behovsgrupperna ska 

öka sin arbetsförmåga och möjlighet att få arbete. 

 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska stärka sina respektive 

medarbetare att driva samverkan genom samordningsförbund. Detta ska främst 

göras genom att: 

 

• stärka kunskapen om tillgängliga insatser  

• hänvisa fler individer till insatser 

• ta initiativ till att fler samordnande insatser startar  

• medverka med medarbetare i insatser. 

 

Genom att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tar ett ökat ansvar och 

lyfter upp frågorna på agendan ser myndigheterna att det kan bidra till att alla 

parter tillsammans tar ett större ansvar i samverkan. 

  
Individens behov är utgångspunkten 

Eftersom det är individens behov som ska ligga till grund för alla 

samverkansinsatser är det viktigt att lokala behovsanalyser genomförs för att 

identifiera stöd- och rehabiliteringsbehov. I detta arbete behöver 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ha en nära dialog med kommun 



och region för att säkerställa att samordningsförbunden prioriterar att finansiera 

insatser för myndigheternas behovsgrupper.  

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska fortsätta att stärka och utveckla 

sina medlemsroller i samordningsförbunden, så att potentialen som finns i 

lagen om finansiell samordning nyttjas fullt ut. När myndigheterna använder 

sina möjligheter som medlemmar kan Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan mer effektivt bidra till att insatser skapas för 

behovsgrupperna. 

För Arbetsförmedlingens del är beslutet fastställt digitalt i Diariet och saknar 

därför namnunderskrifter. 
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