
Välkomna till gemensam 
verksamhetsplanering för  
Samordningsförbundets 

styrelse och beredningsgrupp



Vad inspirerar dig?



Dagens agenda

• Inledning med nulägesbeskrivning

• Vernissage, vår verksamhet

Paus ca 10 – 10.20

• Dialogcaféer kring kommunikation, framtid 
och verksamhetens mål

• Roller, resurser och ansvar 

• Avslutande reflektioner



772) Hur samverkar vi genom samordningsförbund? - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=J5vxYzFnSl4
https://www.finsam.se/information/informationsmaterial


Vad vill vi uppnå med finansiell samordning?
• Effektivare resursanvändning

• Fler Botkyrka-, Huddinge- och Salembor i arbete/studier

• Lärande genom uppföljning och utvärdering

Personer med samordnade behov ska uppnå eller förbättra sin förmåga till 
förvärvsarbete

”Ett primärt syfte med samordningen måste därför vara att den skall leda till att 
enskilda personer uppnår förmåga till eget förvärvsarbete. Härtill kommer att 
försäkringskassans och länsarbetsnämndens medverkan främst är motiverad av ett 
sådant syfte. Detta innebär emellertid inte att varje insats som vidtas inom ramen 
för den finansiella samordningen måste leda till att den enskilde faktiskt kommer
i förvärvsarbete, men detta skall vara ett slutmål för den enskilde.” Prop. 2002/03:132

MÅL





8

• Den grupp som varit arbetslösa mycket länge ökar. 
• Stora skillnader i arbetslöshet beroende på utbildningsnivå och födelseland. 

Utlandsfödda kvinnor samt kvinnor med funktionsnedsättning särskilt utsatta.

• Antalet personer i landet med sjukfall längre än 60 dagar har ökat.
• Psykisk ohälsa står för en stor del av sjukfrånvaron.
• Kvinnor står fortsatt för en större andel av sjukfrånvaron.
• Ökad satsning inom Regionen på psykisk hälsa hos barn och unga

• Utbetalning av ekonomiskt bistånd minskar. 
• En stor andel av biståndstagare med långvarigt biståndsbehov är utlandsfödda.

Nulägesbild behovsgrupper
 

 
230 000 invånare, varav 140 000 i arbetsför ålder,  
varav ca 7 000 i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 

 



Vad händer inom Finsam?
➢Utvärdering av samordningsförbunden via ISF

➢Behovsanalys för att tydliggöra bilden av de som är i behov av 
samordnade insatser genom samordningsförbunden. 

➢Avsaknad av nationellt uppföljningssystem som kan hantera 
individuppgifter

➢Nya uppdrag till samordningsförbunden? (T.ex. KRAMI)

➢Nationella rådet ser över förbundens möjlighet att söka medel från 
ESF+. 

➢Uppdrag om ökad upptäckt av våld pågår till 2024

➢NNS förnyelsearbete
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Vårt gemensamma uppdrag kring personer som står 
utanför arbete, studier och samhällsliv



Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
9 § Regionen får träffa överenskommelser med 
kommuner, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen om att inom ramen för 
regionens uppgifter enligt denna lag samverka i syfte 
att uppnå en effektivare användning av tillgängliga 
resurser. Regionen ska bidra till finansieringen av 
sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt 
lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser får regionen delta i finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet.

Förordning (2009:1174) med instruktion för 
Försäkringskassan
5 § Försäkringskassan ska samverka med […..]
3. Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och 
Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektiv användning av 
tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. 
Försäkringskassan ska i samma syfte träffa 
överenskommelse med kommun, region eller 
Arbetsförmedlingen samt bedriva finansiell samordning 
enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. Förordning (2019:1076).

Socialtjänstlagen (2001:453)
6 § Kommunen får även träffa överenskommelse 
med regionen, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen om att, inom ramen för 
socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå 
en effektivare användning av tillgängliga resurser. 
Kommunen ska bidra till finansieringen av sådan 
verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt 
bestämmelser i lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser får kommunen 
delta i finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet. 

Förordning (2022:811) med instruktion till 
Arbetsförmedlingen.
15 § Myndigheten ska samverka med Försäkringskassan, 
Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en 
effektiv användning av tillgängliga resurser inom 
rehabiliteringsområdet. Myndigheten ska i samma syfte 
samverka med Försäkringskassan, kommuner och regioner 
enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser.

FINSAM



Regeringsformen (1974:152)

2§ Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. [...] 

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet 
och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. 

Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, 
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 
funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som 
gäller den enskilde som person.



Det sociala medborgarskapet 

1. Ekonomisk trygghet; att inte behöva oroa sig för
sin ekonomi. Ett socialt stöd som avser att skydda
mot ekonomisk stress eller ovisshet.

2. Autonomi; Kunna leva som andra. Känna tillhörighet
och undvika beroende.

3. Inflytande och delaktighet; Att delta i diskussioner
och beslut som rör ens liv. Kunna påverka sina 
livsvillkor och ha inflytande i samhället på 
samma sätt som andra.

Konventionen för 
mänskliga rättigheter 

Konventionsstaterna erkänner 
rätten att leva självständigt och 
delta i samhället genom lika 
valmöjligheter som andra 
personer och ska vidta effektiva 
och ändamålsenliga åtgärder för 
att underlätta full inkludering 
(Art. 19)

Rätten till utbildning och arbete är universella rättigheter för alla människor oavsett kön, 
etnicitet eller funktionsnedsättning (Art 19).



Arbetsförmedlingen
Förordning (2022:811) med instruktion för Arbetsförmedlingen 

7 § Myndigheten ska verka för att förbättra arbetsmarknadssituationen 
för personer som har en funktionsnedsättning och upprätthålla egen 
kompetens och verksamhet för att stödja personer med en 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att få eller 
behålla ett arbete.

16 § Myndigheten ska när det gäller unga med funktionsnedsättning 
samverka med skolan för att underlätta övergången från skola till 
arbetsliv och med Försäkringskassan för att öka möjligheterna till egen 
försörjning genom arbete.

Regleringsbrevet 2022
Andelen som övergår till arbete ska öka, särskilt bland dem som befinner 
sig långt från arbetsmarknaden.



Försäkringskassan
Socialförsäkringsbalken (2010:110)

30 kap. 8 § SFB 
Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som 
behövs för rehabiliteringsverksamheten.

30 kap. 10 § SFB 
Försäkringskassan ska, om den försäkrade medger det, i arbetet med 
rehabiliteringen samverka med; den försäkrades arbetsgivare och 
arbetstagar-organisation, hälso- och sjukvården, socialtjänsten,  
Arbetsförmedlingen, och andra myndigheter som berörs av 
rehabiliteringen av den försäkrade.

(Prop. 1990/91:141)
I ansvaret ingår att ge stöd åt den enskilde i kontakter med andra 
rehabiliteringsansvariga. Rehabilitering i vid mening omfattar 
medicinsk, social och yrkesinriktad rehabilitering. 



Kommuner

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor 
och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. 
Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

15 § Till kommunens uppgifter hör att [……] medverka till att personer 
som anges i 1 § får tillgång till arbete eller studier

Socialtjänstlag (2001:453)

1 kap 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och 
solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet.

3 kap 2 § Socialnämnden ska i sin verksamhet främja den enskildes rätt 
till arbete, bostad och utbildning.



Regionen
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

3 kap 1 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård 
på lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av 
hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

3 kap 2 § Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.

5 kap 9 § /Träder i kraft I:2023-01-01/ När hälso- och sjukvård enligt 
denna lag ges till personer som har stora och varaktiga 
funktionsnedsättningar ska det särskilt övervägas om vården kan ges på 
ett sätt som bidrar till att den enskilde får möjlighet att delta i 
samhällslivet och kan leva som andra. Lag (2022:1255).



(772) BIP-samordnande insatser ger effekt - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ButeUh8H1LQ
https://www.youtube.com/watch?v=ButeUh8H1LQ


Vernissage

• Tidigare och nuvarande verksamhet 

• Sammanfattning av verksamhetsplan 2022

Ta del av informationen. 

Använd post-it lappar för kommentarer. 

-Markera det ni tycker är extra viktigt att ta med i fortsättning eller det 
ni tycker behöver förändras. Lägg till det som saknas.

-Förslag på behov/idéförslag som kan leda till nya/utökade insatser?



Dialogcafé

Hur kan vi alla bidra till att utveckla samordningsförbundets verksamhet?



Roller, resurser och ansvar

Beredningsgruppens, 
styrelsens och kansliets 
uppdrag i verksamhets-

planens genomförande 



Avslutsrunda

Vad tycker du är det bästa med att ingå i 
det här sammanhanget? 

FINSAM


