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Inledning 

När lagen om finansiell samordning (FinsamL 2003:1210) utformades bedömdes nära fem 

procent av befolkningen i arbetsför ålder vara i behov av omfattande stöd från flera 

myndigheter för att uppnå eller förbättra förmågan att kunna förvärvsarbeta. Lagen om 

finansiell samordning ger de samverkande parterna en unik möjlighet att gemensamt 

utveckla välfärdsarbetet till stöd för de personer som har behov av samordnade insatser. 

Målet med samordningen är att undvika gråzoner mellan myndigheterna genom att utveckla 

en välfungerande samverkan och att använda gemensamma resurser på ett effektivt sätt.   

Den finansiella samordningen organiseras genom ett samordningsförbund. 

Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheter och vården kan verka 

tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala 

förutsättningarna.  

Samordningsförbundet har enligt förbundsordningen till uppgift att: 

 besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

 stödja samverkan mellan samverkansparterna 

 finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde 

 besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 

 upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet 

 svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser 

1. Samordningsförbundet Stockholms stad 

Stockholms stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting 

har beslutat att ingå  i en finansiell samverkan (FINSAM) med syfte att ge stöd åt 

stockholmare att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. I mars 2016 startade 

Samordningsförbundet Stockholms stad sin verksamhet. 

Målgruppen för förbundet är personer mellan 16-64 år som behöver få sina 

rehabiliteringsinsatser samordnade från parterna. 

Enligt avsiktsförklaringen har Samordningsförbundet Stockholms stad följande 

verksamhetsidé och vision
1
:  

 

Verksamhetsidé 

Samordningsförbundet Stockholms stad ska komplettera ordinarie verksamheter och 

bidra till att skapa en struktur så att samverkan mellan myndigheterna fungerar över 

tid. Genom samordningsförbundet kan parterna gemensamt bygga mer strukturerade 

och hållbara former för samverkan, främja metodutveckling och skapa fler aktiviteter 

som ger målgruppen ökade möjligheter att utveckla sin arbetsförmåga och bli 

oberoende genom egen försörjning.  

 

 

Vision 
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 Avsiktsförklaringen för Samordningsförbundet Stockholms stad 
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Välfungerande samverkansstrukturer och insatser inom Samordningsförbundet 

Stockholms stad leder till ökad grad av egen försörjning och ett självständigt liv för de 

enskilda individer. 

 

Detta innbär bland annat att samordningsförbundet ska:  

 förbättra och förenkla för medborgare som har behov av stöd från fler parter  

 göra det möjligt för myndigheterna att identifiera individers totala behov av 

rehabilitering och finansiera förebyggande- och rehabiliterande insatser 

 dela gemensamma resurser inom förbundet och fatta beslut om hur de ska 

användas utifrån individuella behov samt ha en enkel, tydlig och 

kostnadseffektiv organisation och utveckla befintliga samverkansstrukturer 

  stödja samarbetet mellan de samverkande parternas yrkesgrupper samt utgå från 

lokala behov och initiativ  

  främja metodutveckling, bidra till olika projekt och långsiktigt förstärka de   

ordinarie samverkansstrukturerna 

 

Samordningsförbundet Stockholms stad är organiserat som ett stadsövergripande 

förbund med en styrelse och en förbundschef. En samordnare kommer att anställas 

som ska stötta förbundschefen både i det strukturella och lokala kartläggnings- och 

utvecklingsarbetet.  

2. Verksamhetsinriktning 2016 

Samordningsförbundet Stockholms stads uppdrag är dels att främja metodutveckling 

och långsiktigt stärka de ordinarie samverkansstrukturerna och dels att finansiera och 

stödja insatser och projekt till stöd för individer som har behov av samordnat stöd från 

parterna.   

 

Under första verksamhetsåret är förbundets huvudsakliga  inriktning att öka kunskapen 

om vad finansiell samordning innebär, vad samordningsförbundets uppdrag är och vad 

förbundet kan bistå med. Förutom stadsövergripande och lokala informationsmöten 

anordnas en större informations- och inspirationskonferens under hösten. Dessa 

informationsinsatser riktas till politiker, chefer och medarbetare hos parterna. 

Förbundet kommer även att sprida information genom nyhetsbrev och genom en 

hemsida som kommer att byggas upp. Förbundet avser även att medverka i möten som 

parterna anordnar och som ger möjlighet att föra en dialog om förbundets verksamhet.  

 

Förbundet kommer att delta i, stödja och erbjuda processtöd till de lokala 

samverkansgrupperna som finns inom olika kluster i staden samt bidra till att alla 

parter är representerade i dessa. Förbundet kommer även att möjliggöra och arrangera 

gemensamma samverkansarenor där parterna har möjlighet att öka kunskapen om 

varandras verksamheter, planera för fördjupat samabete, föra dialog om gemensamma 

behov och utveckling samt vad den finansiella samordningen kan användas till. 

Förbundet ska aktivt stödja parternas lokala behovanalyser i syfte att identifiera 

individernas behov och områden där samverkan och gemensamma arbetsmetoder 

behöver förstärkas och utvecklas.  Förbundet stödjer även aktivt vid framtagandet av 

projektbeskrivningar där finansiering söks genom samordningsförbundet.  
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Förbundet har som mål att minst två individinriktade insatser planeras under hösten 

och kan starta senast i början av 2017.  

 

Förbundet kommer att kartlägga vilka behov och insatser respektive part har för 

gruppen unga vuxna 16-29 år. Kartläggningen syftar till att undersöka om det är 

möjligt att vid behov använda sig av varandras insatser.  

 

Under hösten kommer förbundet att bevaka vilka utlysningar om medel Europeiska 

Socialfonden (ESF) kommer att ha under 2017. 

 

Rutiner för ärendeberedning, uppföljning och utvärdering av insatser kommer att tas 

fram och förankras hos de lokala samverkansgrupperna. Förbundet kommer att 

undersöka vilka uppföljningssystem som kan användas för dokumentation, 

rapportering, uppföljning och analys av insatser.  

 

Förbundets styrdokument, grafisk profil och logotype tas fram. Administrativa rutiner, 

såsom faktura-,och  lönehantering, redovisning, diarium, arkivhantering med mera 

kommer att utarbetas. Även lokalfrågan för förbundets kansli från och med 2017 ska 

utredas. Ekonomitjänster ska direktupphandlas. 

  

Mer specifika mål och prioriterade inriktningar kommer att tas fram till 

verksamhetsplanen för 2017. Ett ägarsamråd kommer att sammankallas i samband 

med verksamhetsplaneringen för 2017. 

 

Förbundet kommer att ha kontakt med andra samordningsförbund i landet i syfte att ta 

tillvara deras erfarenheter och kunskaper.  

 

Sammanfattningsvis kommer förbundet att fokusera på följande områden under 2016: 

 sprida information och öka kunskapen om den finansiella samordningen och 

samordningsförbundets uppdrag 

 bistå i utformningen/utvecklingen av lokala samverkansgrupper där alla parter 

bör vara representerade 

 bidra till att möjliggöra och arrangera gemensamma samverkansarenor där 

parterna har möjlighet att öka kunskapen om varandras verksamheter, planera 

för fördjupat samabete, föra dialog om gemensamma behov och utveckling 

samt vad den finansiella samordningen kan användas till 

 aktivt stödja parternas lokala behovanalyser i syfte att identifiera individernas 

behov och områden där samverkan och gemensamma arbetsmetoder behöver 

förstärkas och utvecklas 

 kartlägga behov och befintliga insatser för gruppen unga vuxna 16-29 år och 

undersöka om parterna kan använda sig av varandras insatser 

 bevaka kommande ESF-utlysningar 

 ta fram förbundets styrdokument och utarbeta administrativa rutiner 

 ta fram mer specifika mål och prioriterade inriktningar för 2017 
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3. Budget  

Finansiering av samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från 

medlemmarna till samordningsförbundet. Försäkringskassan står för statens samlade 

andel, det vill säga även för Arbetsförmedlingens del. Stockholms stad och 

Stockholms läns landsting står för varsin fjärdedel.  

 

Statens finansiering av den finansiella samordningen fördelas enligt en modell med 

fördelningsnycklar baserat på försörjningsmåttet och befolkningstalet. Statens 

finansiering utgör ett tak för hur stor budgeten för förbundet kan bli. Den medlem som 

lägger in minst likvida medel styr budgetens storlek.  

 

För verksamhetsåret 2016 har medlemmarna beslutat att tilldela medel enligt nedan: 

Medlem Tilldelning 2016, tkr 

Försäkringskassan inkl Arbetsförmedlingen 4 000
2
 

Stockholms läns landsting 2 000 

Stockholms stad 2 000 

Den totala budgetramen för 2016 uppgår till 8,0 mnkr.  

 

För 2017 har Stockholms läns landsting och Stockholms stad planerat att fördubbla 

tilldelningen, det vill säga upp till 4,0 mnkr var. Detta förutsätter dock att 

kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige i sina budgetar för 2017 fattar beslut 

om att utöka medelstilldelningen till samordningsförbundet.  

 

3.1. Budget för 2016 

Övervägande delen av budgeterade kostnader avser finansiering av insatser och 

projekt som kommer att drivas av förbundets medlemmar. Insatserna kan vara 

individinriktade, förebyggande eller strukturella. Under 2016, som är första 

verksamhetsåret,  beräknas kostnader för strukturella insatser såsom 

informationsinsatser, mötesforum och dylikt överväga framför individinriktade 

insatser. Det är dock svårt att i nuläget prognostisera hur stor del av posten 

”Finansiering av insatser” kommer att användas till individinriktade, förebyggande 

respektive till strukturella insatser. 

 

Under första verksamhetsåret är andelen kostnader för förbundets administration högre 

och utgör ca 45 procent av den totala budgeten. Detta bland annat på grund av 

uppbyggand av redovisningssystem och större informationsinsatser. Andelen 

kostnader för administration beräknas minska från och med 2017 till ca 25 procent 

under förutsättning att tilldelningen från medlemmarna ökar enligt förslaget.  

 

När det gäller budgetförslag för 2017 och 2018 så gäller dessa under förutsättning att 

Stockholms läns Landstingsfullmäktige och Stockholms stad Kommunfullmäktige 

fattar beslut om utökad budget för samordningsförbundet samt att statens lägger in 

motsvarande andel.  

                                                      
2
 Enligt fördelningsmodellen skulle den statliga medelstilldelningen till Samordningsförbundet Stockholms stad 

för 2016 varit 7,4 mnkr.  
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Budgetpost Budget 2016 

Budget 2017 
Preliminärt 
förslag 

Budget 2018 
Preliminärt 
förslag 

Intäkter tkr tkr tkr 

Försäkringskassan inkl Af 4 000 8000 8000 

Stockholms läns landsting 2 000 4000 4000 

Stockholms stad 2 000 4000 4000 

Summa intäkter 8000 16000 16000 

Kostnader  tkr tkr tkr 

Styrelse       

Styrelse 425 425 425 

Revision 100 100 100 

Kansli        

Löner inkl sociala avgifter 1000 2300 2300 

Externa tjänster 565 400 400 

Lokal 0 160 160 

Kommunikation/ information 600 50 50 

Övrigt 400 200 200 

Summa styrelse och kansli 3090 3635 3635 

Finansiering av insatser  4910 12165 12065 

Utvärdering 0 200 300 

Summa kostnader totalt 8000 16000 16000 

Resultat 0 0 0 

Kvarvarande eget kapital 0 0 0 

 


