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Sammanfattning 
Delprojektet Förstudie – ”FINSAM” har genomförts inom ramen för ett större 

ESF-finansierat projekt som kallats Framtidens välfärd - Fler vägar in. Pro-

jektets fokus var att motverka utanförskap och främja kompetensförsörjningen i 

välfärdens organisationer. I förstudien finns tre delar, föreliggande rapport Fi-

nansiell samordning, Hållbart arbetsliv - socialsekreterarrollen i utveckling 

samt Breddad rekrytering. Delprojekten ska ses som delar av en sammanhäng-

ande helhet vilken ska stödja och rusta såväl enskilda individer som arbetsplat-

ser så att de klarar den framtida kompetensförsörjningen inom svensk välfärd.  

Delprojektet Förstudie – ”FINSAM” ska öka kunskapen om och ge underlag för 

en strategisk diskussion hur man kan utveckla den finansiella samordningens 

roll i framtidens välfärd. Fokus är samordningsförbundens strukturella roll i väl-

färdsarbetet som komplement till andra samverkansformer.  

Målet med förstudien är att:  

- konkretisera behoven av utveckling för att öka kvalitet, legitimitet och 

resurseffektivitet i förbundens verksamheter.  

- undersöka hur ”uppdragsområdet” bör se ut i framtiden - är nuvarande 

flexibla ordning det mest effektiva sättet att använda en kompletterande 

resurs som FINSAM.  

- ge underlag och idéer till ett eller flera genomförandeprojekt inom 

Europeiska socialfonden i samverkan med FINSAMs parter och med ett 

antal samordningsförbund.  

Aktörer som kan samverka för att ta sig an utmaningarna i kommande social-

fondsprojekt har identifierats och mobiliserats. 

 

Förstudien har genomförts av Sveriges kommuner och landsting (SKL) under 

perioden januari t.o.m. juni 2016. De resultat och förslag som redovisas baseras 

på en sammanställning av rapporter och skrifter, resultaten av en enkät till lan-

dets samtliga samordningsförbund samt dialoger med samverkansparter, sam-

ordningsförbund och andra intressenter.  

 

Resultat 

Fyra sammanhängande insatser föreslås utgöra underlag för ett genomförande-

projekt inom Europeiska socialfonden. De erfarenheter som görs och den kom-

petensutveckling som sker ska utvärderas på nationell nivå och spridas till öv-

riga förbund. Punkt 1, 2 och 3 (nedan) föreslås utföras lokalt/regionalt som pi-

lotprojekt av några samordningsförbund. 

  

1. Utveckla och sprida långsiktiga metoder och arbetssätt.  Syftet med insat-

sen är att ge stöd till små och medelstora samordningsförbund att utveckla lo-

kalt framgångsrika modeller för långsiktig och hållbar myndighetssamverkan. 

Eventuellt kan ett samarbete med den regionala utlysningen i Stockholms län 

om en förstärkt sammanhållen rehabilitering bli aktuell. Det skulle kunna inne-

bära att även denna del medför att individer deltar.  
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Insatsen ska sprida arbetssätt och strukturer. Samt undersöka vad som sker på 

individ-, organisations- och samhällsnivå när små och medelstora samordnings-

förbund tillförs extra stöd för att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden för in-

divider i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Insatsen ska ut-

värderas nationellt och återföras till samverkansparterna och andra relevanta ak-

törer. 

 

2. Insatser för nyanlända och utrikes födda med behov av samordnade re-

habiliteringsinsatser från flera myndigheter. Insatsens mål är att se huruvida 

FINSAMs ordinarie strukturer för samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering 

tillsammans med nya former för samverkan med civilsamhälle, lokalt/regionalt 

näringsliv och den sociala ekonomin/socialt företagande kan bidra till att skapa 

nya vägar in på arbetsmarknaden och underlätta social integration för dessa be-

hovsgrupper redan under etableringsfasen.  

 

3. Insatser för personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 

från flera myndigheter på grund av psykisk ohälsa. Ett mål med insatsen är 

att genom utveckling av FINSAMs ordinarie strukturer för myndighetssamver-

kan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting 

(framförallt primärvård/närsjukvård) bidra till att minska antalet sjukskrivningar 

och förkorta tiden för pågående sjukfall på grund av psykisk ohälsa samt öka 

den enskildes känsla av sammanhang och delaktighet i rehabiliteringsprocessen. 

Målet ska uppnås genom bland annat tidigare, mer samordnade insatser och pa-

rallella processer. 

Det övergripande syftet för punkt ett, två och tre är att sprida nya strukturer och 

arbetssätt för utbildning/lärande och tillämpning på nationell nivå. Detta ska 

möjliggöras genom den samordnade utvärdering som planeras genomföras.  

 

4. Kompetensutveckling inom några utvalda områden för förbundsche-

fer/motsvarande och specialistfunktioner som till exempel processledare, ut-

vecklingsledare, med flera. Konkreta exempel på sådana områden kan vara pro-

cessledning, behovskartläggning, samverkan, verksamhetsplanering/budget, 

uppföljning och utvärdering samt fördjupad kunskap om bland annat de hori-

sontella principerna jämställdhet, icke diskriminering och tillgänglighet.  

Det övergripande syftet med insatsen är att skapa en stödjande struktur för 

kompetensutveckling av personal som har ledaruppdrag och specialistfunkt-

ioner, medverkar i verksamheter som utgör en del av FINSAMs ordinarie sam-

verkansstruktur, t.ex. lokala samverkans- och beredningsgrupper, styrgrupper, 

referensgrupper, etc. eller som på olika nivåer har till uppgift att stödja samord-

ningsförbunden. Den tilltänkta nationella projektägaren, Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) tillsammans med samverkansparterna inom FINSAM och 

NNS föreslås ansvara för planeringen av kompetensutvecklingsinsatserna.  

Samordningsförbundens uppgift att stödja samverkan mellan ingående parter är 

central och avgörande för att medborgarna ska erbjudas insatser av hög kvalitet 

så att de kan hitta och behålla ett arbete eller närma sig arbetsmarknaden. Ge-

nom de föreslagna insatserna kan förbundens samordnarroll praktiskt testas, ut-

vecklas, utvärderas och spridas till andra samordningsförbund och därigenom 

stärka rollen i framtidens välfärd. 
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Ytterligare utvecklingsområden 

I förstudien har även identifierats ytterligare utvecklingsområden vilka föreslås 

överlämnas till samverkansparterna inom finansiell samordning; Nationella Rå-

det, samordningsförbunden, Nationella Nätverket för Samordningsförbund 

(NNS) samt andra viktiga aktörer för genomförande i redan påbörjat eller kom-

mande utvecklingsarbete. Dessa utvecklingsområden är 

 FINSAM behöver finnas i samtliga kommuner 

 Ökad politisk förankring lokalt/regionalt/nationellt 

 Ökad kunskap om samverkan med lokalt/regionalt näringsliv, civilsam-

hälle, brukare/medborgare 

 Ökad kunskap om internationella erfarenheter av samverkan mellan 

myndigheter 

 Stödjande strukturer för ökad kunskap om arbetsgivarrollen 

 Förtydligande av FINSAMs uppdrag och ansvar när det gäller förebyg-

gande insatser 

 Fortsatt utveckling av sektorsövergripande system för uppföljning av 

samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 

(SUS)  

 Implementering av indikatorprojektet. Projektägare är Nationella Nät-

verket för Samordningsförbund (NNS). 

 Ökad delaktighet från samtliga medlemmar vad avser den långsiktiga 

utvecklingen och finansieringen av FINSAM.   
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Inledning 
I denna rapport redovisas resultatet av Delprojektet Förstudie - ”FINSAM”, en 

förstudie som handlar om att öka kunskapen om och ge underlag för en strate-

gisk diskussion hur man kan utveckla den finansiella samordningens roll i fram-

tidens välfärd. Fokus är samordningsförbundens strukturella roll i välfärdsar-

betet, som komplement till andra samverkansformer. 

Rapporten vänder sig till olika målgrupper. Personal vid Europiska socialfonden 

(ESF) som finansierat förstudien är en målgrupp. Samverkansparterna inom fi-

nansiell samordning - Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Försäkringskassan 

och Sveriges kommuner och Landsting är andra målgrupper. Rapporten vänder 

sig även till personer kopplade till samordningsförbund, Nationella Nätverket 

för samordningsförbund (NNS) eller andra intresserade.  

Förstudien har genomförts av Sveriges kommuner och landsting (SKL) med 

medel från Europeiska socialfonden under perioden januari t.o.m. juni 2016. De 

resultat och förslag som redovisas baseras på en sammanställning av rapporter 

och skrifter, resultaten av en enkät till landets samtliga samordningsförbund 

samt dialoger med samverkansparter, samordningsförbund och andra intressen-

ter.  

I rapporten föreslås att en ansökan, i samverkan med FINSAMs parter, ett antal 

samordningsförbund och NNS, inlämnas till Europeiska socialfonden. Det görs 

i samband med kommande utlysningar under hösten 2016 om medel för finan-

siering av ett genomförandeprojekt. Dessa kan finansieras inom programområde 

1 eller 2. Förslaget innebär två nationella genomförandeprojekt inom program-

område 2 samt två kompetensutvecklingsprojekt inom programområde 1. I 

samtliga insatser ska ESF:s krav på jämställdhet, icke-diskriminering och till-

gänglighet (horisontella principer) beaktas. 

I förstudien har även identifierats åtta utvecklingsområden vilka föreslås över-

lämnas till samverkansparterna inom finansiell samordning, samordningsför-

bunden, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS samt andra viktiga 

aktörer för genomförande i redan påbörjat eller kommande utvecklingsarbete. 

 

Förstudien – en del av ett större projekt 

Denna förstudie har genomförts inom ramen för ett större ESF-finansierat pro-

jekt som kallats Framtidens välfärd - Fler vägar in. Projektets fokus var att 

motverka utanförskap och främja kompetensförsörjningen i välfärdens organi-

sationer. I förstudien finns tre delar; föreliggande rapport Finansiell samord-

ning, Hållbart arbetsliv - socialsekreterarrollen i utveckling; samt Breddad re-

krytering.  

Delprojekten ska ses som delar av en sammanhängande helhet vilken ska stödja 

och rusta såväl enskilda individer som arbetsplatser så att de klarar den framtida 

kompetensförsörjningen inom svensk välfärd. De tre spåren kräver samarbete 

med olika aktörer som har makt och mandat att påverka strukturer, arbetssätt 

och metoder för att skapa samsyn och samverkan för ett inkluderande arbetsliv 

och ett minskat utanförskap.  
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Vad är FINSAM? 

Lagen om finansiell samordning, i dagligt tal FINSAM, trädde i kraft den 1 ja-

nuari 2004. Lagen som är frivillig gör det möjligt för kommun och lands-

ting/region, Försäkringskassa samt Arbetsförmedling att samverka finansiellt 

inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Med utgångspunkt i lokala förutsätt-

ningar och behov kan de fyra parterna utforma samarbetet och bedriva samver-

kan genom att tillsammans bilda ett samordningsförbund. Att kommunala och 

statliga myndigheter bildar en gemensam juridisk organisation, som ett samord-

ningsförbund, är unikt i svensk förvaltningshistoria.  

Utvecklingen av antalet samordningsförbund och av FINSAM har sedan starten 

varit positiv. 2016 fanns 83 samordningsförbund från norr till söder, både i stor-

städer och på mindre orter. Vissa förbund omfattar en- eller ett fåtal kommuner 

medan andra är förbund på länsnivå. 244 av landets 290 kommuner är anslutna 

till ett samordningsförbund. 

Samordningsförbundens uppgift är att underlätta en effektiv resursanvändning 

samt medverka till att medborgare som är i behov av samordnade rehabilite-

ringsinsatser ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja 

sig själva. Det görs både på individ- och på strukturövergripande nivå. Individ-

nivån innebär att samordningsförbund kan finansiera insatser som bedrivs av de 

samverkande parterna och riktas till målgrupper med komplexa behov, där 

ingen av de samverkande parterna ensam kan ge det stöd som behövs för att in-

dividen ska ges möjlighet till förvärvsarbete och egen försörjning. 

Insatserna kännetecknas av att de anpassas för varje enskild individ samtidigt 

som gemensamma metoder och arbetssätt utvecklats, t.ex. samlokalisering i 

vissa fall, för att nå en ökad effektivitet. Strukturövergripande nivå innebär att 

samordningsförbunden stödjer aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan 

parterna att fungera mer effektivt. Ett samordningsförbund kan ses som en 

struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid. Verk-

samheterna bedrivs inte enbart i form av tillfälliga projekt utan mer som en or-

dinarie samverkansverksamhet. 

Den huvudsakliga målgruppen för FINSAM är individer som behöver samord-

nade insatser och som i varierande grad har olika former av fysiska eller psy-

kiska besvär, arbetsmarknadsmässiga eller sociala problem. Storleken på mål-

gruppen är inte helt fastställd men tidigare uppskattningar visar att cirka 

300 000 individer har behov av samordnad arbetsinriktad rehabilitering. FIN-

SAM ska även minska risken för att individer hamnar i en gråzon mellan sam-

verkansparterna och förhindra rundgång mellan dessa aktörer.  

Regeringen har beslutat att 339 miljoner kronor får användas för finansiell sam-

ordning inom rehabiliteringsområdet under år 2016. Detta utgör statens andel 

och ska därmed finansiera Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens delta-

gande. Landsting/region ska bidra med en fjärdedel och den eller de kommuner 

som deltar bidrar med en fjärdedel av finansieringen vilket innebär att samord-

ningsförbunden totalt disponerar 678 miljoner kronor 2016. Samordningsför-

bundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet.  

FINSAM är en mindre del av välfärds- och rehabiliteringsområdet både finansi-

ellt och verksamhetsmässigt och fortfarande en ung verksamhet. Det finns ett 

pågående utvecklingsarbete på såväl lokal som nationell nivå där Nationella Rå-

det med tillhörande arbetsgrupper samt Nationella Nätverket för Samordnings-

förbund (NNS) verkar för att utveckla FINSAM till en resurseffektiv del i väl-

färdsarbetet.  
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Förstudiens fokusområde 

FINSAM som samverkansmodell är utvecklad och förankrad i varierande grad 

hos huvudmännen. De olika samordningsförbunden har funnits olika länge och 

eftersom det ofta är komplexa verksamheter och strukturer behövs några år in-

nan form och innehåll byggts upp och utvecklats. Den övergripande frågan i ett 

framtidsperspektiv är FINSAM:s roll i välfärdssamhället och hur den kan ges en 

starkare, kompletterande och mer strategisk roll.  

Eftersom strukturerna, de ekonomiska förutsättningarna, organiseringen och ar-

betssätten hos samordningsförbunden idag ser olika ut så är det viktigt att titta 

på om dessa bör vara mer lika ur ett resurs- och effektivitetsperspektiv (sam-

hälle, medborgare, hur man använder skattemedlen). Ytterligare en fråga är hur 

”uppdragsområdet” bör se ut i framtiden. Idag finns en variation av bland annat 

insatser och deltagare. Är nuvarande flexibla ordning det mest effektiva sättet 

att använda en kompletterande resurs som FINSAM? De olika rehabiliterings- 

och samverkansformerna behöver kartläggas, tydliggöras och diskuteras för att 

se om och hur de kan samordnas för att ge bästa resultat för att lösa de behov 

som finns. Generellt sett behöver kunskapen öka om de insatser som samhället 

erbjuder för att kunna utveckla kvalitet och resurseffektivitet.   

 

Frågeställningar som förstudien tittat extra på: 

 Hur förbunden konkret är en arena för det lokala samverkansarbetet 

och hur denna arena kan utvecklas för en mer resurseffektiv lokal 

samverkan samt hur samverkan bedrivs där det saknas samord-

ningsförbund.  

 Nationella och internationella erfarenheter av samverkan.  

 Uppskattning av antalet individer som tillhör FINSAM:s målgrupp 

och inte får sitt stödbehov tillgodosett genom myndigheters ordina-

rie verksamheter. I Finsamlagens förarbeten finns uppgifter att ca 

300 000 individer har behov av stöd. Idag når FINSAM ca 40 000 

individer årligen. 

 ”Vita fält” (utifrån en samlad rehabiliteringskarta över befintliga in-

satser och former) som finns i välfärdssamhället och där en finansi-

ell samordning kan fylla ett syfte som gemensam arena för myndig-

heternas ordinarie verksamheter. För olika målgrupper finns redan 

ansvariga som till exempel Arbetsförmedlingen eller kommun, men 

det finns nya områden och behov som ingen riktigt har ett tydligt 

ansvar för. Det finns också behov av samordnade och parallella in-

satser. I detta sammanhang är det också viktigt att se om det vore 

lämpligt att den finansiella samordningen kunde arbeta mer med ti-

diga och/eller förebyggande insatser.  

 Goda exempel där samordningsförbund har uppnått hög legitimitet i 

det lokala/regionala samverkansarbetet. Hur har förutsättningarna 

sett ut och vilka objektiva framgångsfaktorer finns, till exempel re-

sultat/effekter av genomförda insatser, politisk förankring, ledar-

skap eller andra kriterier.  

 Belysa och jämföra vilka olika rehabiliterings- och samverkansupp-

drag som det kan vara mest effektivt att FINSAM tar hand om och 

vilka som bör skötas under andra former och i andra verksamheter.  

 Vilken nytta ser de enskilda huvudmännen med FINSAM för sina 

egna verksamheter? (Blir det till exempel färre besök på vårdcen-

tralen om arbetet kring enskilda individer samordnas, kan samord-

ningsteam som finansieras av samordningsförbund underlätta för 
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övriga huvudmäns handläggare då individer med stort samordnings-

behov slussas direkt till teamen?)  

 Ge förslag på hur ett kontinuerligt kvalitetshöjande arbete kan 

komma till stånd för att FINSAM ska bli en mer kunskapsdriven 

verksamhet. 

 

 

Syfte och mål med förstudien 

Delprojektet Förstudie – ”FINSAM” ska öka kunskapen och ge underlag för en 

strategisk diskussion hur man kan utveckla den finansiella samordningens roll i 

framtidens välfärd. Fokus är samordningsförbundens strukturella roll i välfärds-

arbetet, som komplement till andra samverkansformer. Målen med förstudien är 

att: 

- konkretisera behoven av utveckling för att öka kvalitet, legitimitet och 

resurseffektivitet i förbundens verksamheter.  

- undersöka hur ”uppdragsområdet” bör se ut i framtiden - är nuvarande 

flexibla ordning det mest effektiva sättet att använda en kompletterande 

resurs som FINSAM.  

- ge underlag och idéer till ett eller flera genomförandeprojekt i samver-

kan med FINSAMs parter och med ett antal samordningsförbund.  

Förutom målen för delprojektet FINSAM finns mål formulerade för hela förstu-

dien. Framtidens välfärd - Fler vägar in ska, genom de tre olika delprojekten, 

gemensamt leda till nedanstående resultat:   

1. Kartläggning och analys är genomförd av kompetensförsörjning ur ett 

icke-diskrimineringsperspektiv genom att inventering av kunskap och 

erfarenheter är genomförd. 

2. Strategier för ett hållbart och inkluderande arbetsliv är belysta/fram-

tagna genom att ha beaktat pågående och tidigare insatser, dess möjlig-

heter och eventuella brister. 

3. Förslag som stimulerar sociala innovationsinsatser, olika mått och steg, 

metoder och arbetssätt är identifierade.  

4. Det finns en grund för utlysning av genomförandeprojekt inom Europe-

iska socialfonden. 

5. Aktörer som kan samverka för att ta sig an utmaningarna i kommande 

socialfondsprojekt har identifierats och mobiliserats. 

För delprojektet Förstudie ”FINSAM” är det främst punkt 2, 3, 4 och 5 ovan 

som är aktuella. 

 

Förstudiens organisation 

Förstudie FINSAMs organisation består av en styrgrupp, en arbetsgrupp samt 

en referensgrupp som beskrivs kortfattat i bilaga 1. Såväl styrgrupp som arbets-

grupp har utgjorts av tjänstepersoner från Arbetsförmedlingen, Försäkringskas-

san, Socialstyrelsen och från SKL.  

Referensgruppen har till största delen utgjorts av förbundschefer från samord-

ningsförbund, men även ordförande i förbund har deltagit.  För att få en bred re-
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presentation avseende förbundens storlek och geografiska placering fick Nat-

ionella Nätverket för Samordningsförbund1 (NNS) och de regionala nätverken 

utse representanter. Totalt deltog 14 personer (7 män och 7 kvinnor).  

 

Förstudiens tillvägagångssätt 

Förstudiens tillvägagångssätt har bestått av tre delar. En webbenkät som besva-

rats av förbundschefer, ordförande och vice ordförande i landets samordnings-

förbund, dialoger/workshops med olika intressenter och aktörer samt analyser 

av skrifter och rapporter. 

 

Enkäten 

Enkäten gav samtliga förbund möjlighet att svara på 15 frågor om FINSAM och 

samordningsförbundens roll i framtiden. REKO, en del av SKL, genomförde 

undersökningen på uppdrag av avdelningen för utbildning och arbetsmarknad 

vid SKL. Med hjälp av resultaten har ett antal utvecklingsområden identifierats. 

Utöver fasta svarsalternativ innehöll enkäten flera öppna svarsalternativ, vilket 

gav utrymme för ytterligare kommentarer och inspel. Frågeformuläret har tagits 

fram i samråd med arbetsgrupp, referensgrupp, enskilda förbundschefer samt att 

NNS styrelse fått ge synpunkter. Insamling av mejladresser skedde delvis ma-

nuellt vilket var tidskrävande och i något fall lyckades vi inte hitta rätt adress. 

Några uppdrag är vakanta. Totalt skickades 235 enkäter i ut, svarsfrekvensen 

var 68 procent. Det gäller för både män och kvinnor. I undergrupper skiljer sig 

svarsfrekvensen åt.  

 

Svarsfrekvens - enkät om FINSAMs framtid 

 Antal skickade 

enkäter 

Antal inkomna en-

käter 

Svarsfrekvens 

% 

Totalt 235 159 68 

Varav    

Förbundschefer/motsvarande 78 70 90 

Styrelseledamot (ordförande, vice ordförande) 157 89 57 

Ordförande 79 50 63 

Vice ordförande 78 39 50 

 

 

 

Genomgång av rapporter och skrifter 

Under förstudien har projektledare och arbetsgruppen tagit del av ett stort antal 

rapporter och skrifter. Dessa har varit av blandad karaktär och haft olika avsän-

dare. Delar av materialet har sammanställts och analyserats utifrån fastställda 

utgångspunkter, exempelvis i underlagsrapporterna om vita fält, målgruppsana-

lyser (se bilaga 4 och 5). En del material har utgjort underlag till denna rapport 

vilket framgår av fotnoterna. Andra rapporter och skrifter har inspirerat till och 

använts i dialoger med olika aktörer och intressenter. 

 

 

                                                      
1 I nätverket ingår ca 70 samordningsförbund 
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Dialoger 

Utöver två möten med referensgruppen har tre dialoger genomförts med styrel-

sen för NNS. Flera workshops om den finansiella samordningens roll i framti-

den har genomförts varav två på FINSAMs nationella konferens den 5 april i 

Eskilstuna. Dessa två workshops samlade drygt 300 personer.  Dialoger och av-

stämningar kring förstudien med enskilda förbundschefer/ andra nyckelpersoner 

har genomförts kontinuerligt. Studiebesök hos samordningsförbunden Nacka, 

Skellefteå-Norsjö, Botkyrka/Huddinge/Salem, Östra Södertörn, Södertälje, 

Delta i Göteborg och Södra Roslagen har bidragit med kunskaper och förståelse 

för hur samordningsförbunden arbetar. Liksom en workshop, som genomfördes 

i slutet av maj, med Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungssund och 

Tjörn kring framförallt förebyggande arbete  

 

Förstudiens fokus  

Totalt identifierades tretton utvecklingsområden av olika storlek, karaktär och 

komplexitet. Dessa områden har under förstudien sorterats, paketerats, diskute-

rats och sedan prioriterats. Samtliga identifierade utvecklingsområden är kända 

sedan tidigare. Fyra områden har valts ut som lämpliga att presentera som un-

derlag till ESF. Övriga områden (se bilaga 2) är viktiga för att utveckla den fi-

nansiella samordningens roll i framtidens välfärd och föreslås hanteras av andra 

viktiga aktörer. De fyra utvecklingsområden som valts ut som lämpliga för en 

ansökan till Europeiska socialfonden om genomförandeprojekt (PO 1 respektive 

PO 2-projekt)2, fördjupades därefter i dialog med olika aktörer och intressenter. 

Dessa områden presenteras nedan i resultatdelen. 

 

 

 

 

                                                      
2 PO1 innebär ESF-finansierad insatser för individer, PO2 kan omfatta exempelvis kompetensutveckling för 

personal  
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Resultat 
Förstudiens resultat omfattar som tidigare nämnts flera utvecklingsområden 

som är viktiga för FINSAMs roll i framtidens välfärd. Några av förbättringsom-

råden kommer inte att beröras närmare i denna resultatdel, men finns presente-

rade i bilaga 2.  

 

De metod- och tillämpningsprojekt som presenteras nedan föreslås utgöra en 

grund för kommande utlysningar inom ESF. Föreslagna insatser planeras ske 

inom områden där det finns behov av utveckling av arbetssätt och komplettering 

av den ordinarie arbetsmarknadspolitiken.    

 

I de målgruppsinriktade insatser som föreslås kombineras organisatoriska och 

strukturella utmaningar inom FINSAMs uppdrag tillsammans med direkta insat-

ser för kvinnor och män som ingår i Socialfondens primära målgrupper. Känne-

tecknande för samtliga insatser är att behov och problem angrips genom att hel-

hetsperspektiv.  

 

I socialfondens handlingsplan för nationella medel är fokus på myndigheters ar-

betssätt och deras samverkan med det omgivande samhället. Detta för att stödja 

social delaktighet och deltagande i studier eller arbete samt stödja civilsam-

hällets organisationers och den sociala ekonomins bidrag till den nationella ar-

betsmarknadspolitiken. Samtidigt finns kopplingar till både ett inkluderade och 

efterfrågestyrt utbildningssystem samt en inkluderande och tillväxtgenererande 

arbetsmarknad för redan anställda och de som är på väg in.  

 

Inom ramen för de kompetensutvecklingsprojekt som föreslås finns ett särskilt 

fokus på behovet av att skapa förtroende mellan berörda myndigheter och sam-

verkande aktörer, öka kompetensen inom strategiska områden för det individin-

riktade rehabiliteringsarbetet samt ökad kunskap om uppdrag och regelverk.  

 

Samtliga föreslagna projekt ska följas upp och utvärderas enligt respektive pro-

gramområdes mål och specifikation. Projekten ska ha tydliga och uppföljnings-

bara mål. I uppföljningarna och utvärderingarna är det önskvärt att hänsyn tas 

till centrala myndigheters önskemål om bland annat samarbete med Inspekt-

ionen för socialförsäkringen, ISF och Institutet För Arbetsmarknads- och Ut-

bildningspolitisk Utvärdering, IFAU. Ingen av nämnda aktörer är vidtalade. 

 

Samtliga satsningar ska uppfylla de krav på horisontella principer; jämställd-

hetsintegrering, tillgänglighet, icke-diskriminering samt ekologisk hållbarhet 

som redovisas i socialfondens nationella handlingsplan.   

 

Sammanfattningsvis föreslår vi att ESF-medel ska sökas för insatser inom fyra 

områden, varav två avser metod och tillämpningsprojekt inom Programområde 

2 – Ökade övergångar till arbete och två3 inom Programområde 1 – Kompetens-

försörjning. 

 

Samtliga projekt kan ses som pilot- eller experimentverksamheter som ska ut-

värderas och, i de fall de är lyckosamma, paketeras och göra spridningsbara. På 

nästa sida presenteras en översiktlig modell över samtliga resultat varav de som 

                                                      
3 PO1 eller PO2 är beroende av eventuellt samarbete med Stockholms län se resultatdel 
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presenteras i den vänstra spalten inte bedöms vara relevanta för ett genomföran-

deprojekt inom ramen för en ansökan om medel från ESF. Dessa utvecklas mer 

i bilaga 2. 

 

 

 
 
Punkt 1, 2, och 3 föreslås utföras lokalt/regionalt som pilotprojekt av några 

samordningsförbund. Genom samordnad utvärdering av ett fastställt antal pilot-

projekt och resultatspridning kan samordningsförbunden stärkas på nationell 

nivå.  

 

Valet av projekten har framkommit i de dialoger som genomförts under förstu-

dietiden samt med utgångspunkt i utlysningen och vad som kan vara möjligt att 

genomföra i ett ”ESF-format”. Det innebär inte att övriga resultat i förstudien är 

mindre viktiga för att stärka och förtydliga den finansiella samordningen roll i 

framtidens välfärd. Det finns en rad viktiga aktörer som kan bidra till att dessa 

förbättringsområden utvecklas som exempelvis Nationella rådet/arbetsgruppen, 

centrala myndigheter, NNS, Samordningsförbunden med flera.  

 

Vart vill vi komma med de fyra delarna i genomförandeprojektet? 

För att män och kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden ska erbjudas sam-

ordnad arbetslivsinriktad rehabilitering av god kvalitet behöver samordningsför-

bunden vara en resurseffektiv del i välfärdsarbetet. Det innebär att en rad resul-

tat kan behöva uppnås på såväl kort som lång sikt. Med lång sikt menar vi år 5-

10 år framåt vilket innebär att även andra faktorer utöver ett genomförandepro-

jekt har inverkan på resultatet. Kort sikt avser resultat under projekttiden, vilket 

inom ramen för ett eventuellt ESF-finansierat genomförandeprojekt kan bli 

2018 eller 2019.  

Utvecklingsområden som kan 
omhändertas av FINSAMs ordninarie 

strukturer

Finsam behöver finnas i 
samtliga kommuner

Ökad politisk förankring 
lokalt/regionalt/nationellt

Ökad kunskap om samverkan 
med lokalt/regionalt 

näringsliv, civilsamhälle, 
brukare, medborgare

Ökad kunskap om 
internationella erfarenheter av 

samverkan mellan 
myndigheter

Förtydligande av FINSAMSs 
uppdrag och ansvar när det 
gäller förebyggande insaster

Fortsatt utveckling av 
sektorsövergripande system 
för uppföljning av samverkan 

och finansiell samordning inom 
rehabliteringsområdet (SUS) 

samverkan

Implementering av 
indikatorprojektet

Ökad delaktighet från samtliga 
medlemmar vad avser den 

långsiktiga utvecklingen och 
finansieringen av Finsam

1: PO1/PO2: Utveckla och sprida långsiktiga metoder och arbetssätt.

Syftet med insatsen är att ge stöd till små och medelstora samordningsförbund att utveckla lokalt framgångsrika modeller för långsiktig och hållbar 
myndighetssamverkan. De ska sprida arbetssätt och strukturer, samt undersöka vad som sker på individ-, organisations- och samhällsnivå när små och medelstora 

samordningsförbund tillförs extra stöd för att bidra till att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Brukarmedverkan och samarbete med civilsamhälle är exempel på nya arbetssätt. Eventuellt kan ett samarbete med den regionala utlysningen i Stockholms län om en 

förstärkt sammanhållen rehabilitering bli aktuell. Det skulle kunna innebära att även denna del medför att individer deltar. 

Samordningsförbundens uppdrag att stödja samverkan mellan ingående parter är centralt och avgörande för att medborgarna ska erbjudas insatser av hög kvalitet så att 
de kan få och behålla ett arbete eller att närma sig arbetsmarknaden eller studier. Inom föreslagna områden kan samordnarrollen praktiskt testas och utvecklas samt 

erfarenheter paketeras och spridas till andra samordningsförbund och därigenom stärka samverkansrollen i framtidens välfärd.

2. Pilot PO2: Insatser för nyanlända och utrikes födda med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera myndigheter.

Det övergripande syftet är att sprida nya strukturer och arbetssätt för utbildning/lärande och tillämpning på nationell nivå. Detta ska 
möjliggöras genom den samordnade utvärdering som planeras genomföras.

Insatsens mål är att se huruvida FINSAMs ordinarie strukturer för samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering tillsammans med nya 
former för samverkan med civilsamhälle, lokalt/regionalt näringsliv och den sociala ekonomin/socialt företagande kan bidra till att 
skapa nya vägar in på arbetsmarknaden och underlätta social integration för dessa behovsgrupper redan under etableringsfasen.

3. Pilot PO2: Insatser för personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera myndigheter på grund av psykisk 
ohälsa. 

Det övergripande syftet är att sprida nya strukturer, metoder och arbetssätt för utbildning/lärande och tillämpning på nationell nivå. 
Detta ska möjliggöras genom den samordnade utvärdering som planeras genomföras. 

Ett mål med insatsen är att genom utveckling av FINSAMs ordinarie strukturer för myndighetssamverkan mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommun och landsting (framförallt primärvård/närsjukvård) kan bidra till att minska antalet sjukskrivningar och 

förkorta tiden för pågående sjukfall på grund av psykisk ohälsa samt öka den enskildes känsla av sammanhang och delaktighet i
rehabiliteringsprocessen. Målet ska uppnås genom bland annat tidigare, mer samordnade insatser och parallella processer.

4. Kompetensutveckling inom inom utvalda områden (PO1 ).

Det övergripande syftet med insatsen är att skapa en stödjande struktur för kompetensutveckling av personal som har ledaruppdrag 
och specialistfunktioner, medverkar i verksamheter som utgör en del av FINSAMs ordinarie samverkansstruktur, t.ex. lokala 
samverkans- och beredningsgrupper, styrgrupper, referensgrupper, etc. eller som på olika nivåer har till uppgift att stödja 

samordningsförbunden.

Insatsens målgrupper är förbundschefer/motsvarande och specialistfunktioner som till exempel processledare, utvecklingsledare, 
med flera. Exempel på utbildningsområden kan vara behovskartläggning, samverkan, verksamhetsplanering/budget, årsredovisning,

uppföljning och utvärdering samt fördjupad kunskap om bland annat de horisontella principerna jämställdhet, icke diskriminering och 
tillgänglighet. 

Den tilltänkta nationella projektägaren, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med samverkansparterna inom FINSAM
och NNS föreslås ansvara för planeringen av kompetensutvecklingsinsatsernaStödjande strukturer för ökad 

kunskap om arbetsgivarrollen 
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Förväntade resultat av ett genomförandeprojekt på kort sikt redovisas under re-

spektive delprojekt. På lång sikt (5-10 år) är målsättningen att FINSAM som 

struktur och samtliga samordningsförbund kännetecknas av och når de resultat 

som presenteras nedan.  

 

- FINSAM som struktur beaktas i högre utsträckning såväl i politiska 

sammanhang/beslut som på tjänstepersonnivå. Resultatet är en följd av 

FINSAMs ökade legitimitet och kan t.ex. innebära att en eller flera 

medlemmar, inom ramen för FINSAMs verksamhet, beslutar att verka 

för en viss fråga eller inom ett visst område. Ett sådant exempel är sta-

tens beslut att inom ramen för FINSAM och samordningsförbundens 

verksamhet prioritera insatser för unga med aktivitetsersättning.   

- FINSAM som struktur anlitas nationellt i större utsträckning inom nya 

områden med hänvisning till samordningsförbundens resurseffektivitet.  

En eventuell utvidgning av samordningsförbundens uppgifter kräver 

dock en översyn av nuvarande offentliga åtgärder samt en analys av för-

bundens resurser och lokala/regionala förutsättningar.  

- Samtliga samordningsförbund kännetecknas av ett systematiskt arbets-

sätt, välgjorda analyser, tvärsektoriella kartläggningar, användning av 

objektiv data kombinerad med lokal data.  

- Ett utvärderat systematisk arbetsflöde finns tillgängligt och är enkelt att 

sprida. Det består i tvärsektoriell kartläggning av behovsgrupper, insat-

ser efter lokala behov samt uppföljning.  Uppföljningsverktyg (SUS och 

andra) används systematiskt och det är möjligt att bättre än idag redo-

visa aggregerade resultat på regional och nationell nivå. Kunskapen om 

och nyttan med att analysera data har ökat. Kunskapen om det systema-

tiska arbetsflödet är väl känt i samtliga samordningsförbund.  

- Insatser som finansieras via samordningsförbund är målinriktade och 

väl underbyggda. 

- Samtliga samordningsförbunds arbetssätt genomsyras av perspektiven 

jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet. 

- Det finns en eller fler modeller för hur FINSAMs samverkansstruktur i 

kombination med insatser från civilsamhälle och/eller lokalt/regionalt 

näringsliv kan bidra till att personer med samordnade behov kommer i 

arbetet eller studier och kan försörja sig själva. Dessa är enkla att 

sprida. 

- Samordningsförbunden fungerar som kunskapsnav för samverkan 

- Det finns ett enhetligt och förbättrat stöd till förbundschefer/motsva-

rande samt till övriga tjänstepersoner. 

- Framgångsrika modeller för långsiktig myndighetssamverkan har spri-

dits i förbunden. 

 

Fortsättningsvis görs en fördjupning av de fyra delarna. Dessa omfattar bland 

annat en behovsanalys, en beskrivning av vad som önskas uppnås samt vad re-

sultatet på kort sikt förväntas bli. 
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Utveckla och sprida långsiktiga metoder och arbetssätt  

 

Syftet med insatsen är att ge stöd till små och medelstora samordningsförbund 

att utveckla lokalt framgångsrika modeller för långsiktig och hållbar myndig-

hetssamverkan. Eventuellt kan ett samarbete med den regionala utlysningen i 

Stockholms län om en förstärkt sammanhållen rehabilitering bli aktuell. Det 

skulle kunna innebära att även denna del medför att individer deltar.  

Denna del av projektet ska sprida dessa arbetssätt och strukturer samt undersöka 

vad som sker på individ-, organisations- och samhällsnivå när små och medel-

stora samordningsförbund tillförs extra stöd för att skapa nya vägar in på arbets-

marknaden för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktat rehabilitering. 

Genom samordnad utvärdering av ett fastställt antal pilotprojekt och resultat-

spridning kan samordningsförbunden stärkas på nationell nivå.  

 

Behov/Vad är problemet? 

Det finns många goda exempel4 på insatser finansierade av samordningsförbund 

som är hållbara över tid för målgrupper i behov av samordnad arbetslivsinriktad 

rehabilitering. I många samordningsförbund finns framgångsrika samverkans-

modeller med samordnad ledning/styrning, team med olika yrkesgrupper som 

samarbetar på olika sätt, t.ex. i samlokaliserad verksamhet. Sammantaget utgör 

modellerna lokala plattformar för långsiktig och hållbar myndighetssamverkan.  

I Lagen om finansiell samordning, som är en ramlag, finns utrymme för tolk-

ningar. De över 80 samordningsförbund som idag finns i landet har, som besk-

rivs i inledningstexterna, skilda förutsättningar för att bedriva sitt arbete. De lo-

kala förutsättningarna och komplexiteten i lagstiftningen om finansiell samord-

ning får till följd att kvalitén på arbetssätt och verksamheter mellan samord-

ningsförbunden kan skifta. Genom ett nationellt utvecklingsstöd till ett urval 

små och medelstora samordningsförbund skulle kvalitén kunna utvecklas, besk-

rivas och spridas.   

 

Önskad förändring/Vart vill vi komma med genomförandeprojektet? 

Genom att ge stöd till små och/eller medelstora samordningsförbund vill vi öka 

kvalitén i deras verksamheter. Vi vill skapa förutsättning för dem att utveckla 

långsiktig och hållbar myndighetssamverkan. Vi vill även tydligt beskriva mo-

deller för hur små och medelstora förbund kan utveckla sina samverkansstruk-

turer. Modeller som sedan kan sprida till andra samordningsförbund. 

 

Exempel på aktiviteter 

Aktiviteterna behöver utvecklas i dialog med berörda parter men omfattar kom-

petensutveckling av samordningsförbund i långsiktiga metoder och arbetssätt. 

Utveckla och sprida lokalt framgångsrika modeller som bidrar till en långsiktig 

och hållbar myndighetssamverkan. Denna insats bygger på att framgångsrika 

förbund delar med sig av kunskap, erfarenhet och ger stöd till mindre och me-

delstora samordningsförbund. Uppsatta kvalitets- och implementeringsmål be-

höver formuleras för att underlätta en gemensam utvärdering i samverkan med 

den/de som genomför utvärderingen. 

                                                      
4 Exempel på insatser med fantastiska resultat – vad den finansiella samordningen möjliggör. Nationella Nät-

verket för samordningsförbunds rapportserie 2016:1. 
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Önskvärda resultat 
På medborgarnivå förväntas projektet leda till att individer som är i behov av 

samordnade rehabiliteringsinsatser från flera myndigheter erbjuds insatser av 

hög kvalitet. De ska få möjlighet att uppnå eller förbättra sin förmåga till för-

värvsarbete så att ett inträde i eller en återgång till arbetslivet blir möjlig.  

 

På kort sikt, vid projektavslut, har projektet bidragit till att medverkande sam-

ordningsförbund är en resurseffektiv del i välfärdsarbetet och kännetecknas av: 

- en utvecklad, långsiktig och hållbar myndighetssamverkan  

- välgjorda analyser 

- tvärsektoriella kartläggningar 

- användning av objektiva data 

- aggregerade resultat på regional och nationell nivå 

- att insatser finansierade via samordningsförbund är målinriktade och väl 

underbyggda 

- ett arbete präglat av jämställdhet, ickediskriminering och tillgänglighet. 

 

Medverkande samordningsförbund har även bidragit till att beskriva, paketera 

och sprida modeller för hur ett litet eller medelstort förbund kan utveckla en 

långsiktig och hållbar myndighetssamverkan. 

 

Eventuellt samarbete med regionalt projekt i Stockholm 

I juni 2016 kom en utlysning från Svenska ESF-rådet och regionens aktörer som 

söker ett projekt inom programområde 2 för ökade övergångar till arbete. Utlys-

ningen omfattar Stockholms län och är öppen för metodutvecklings- och/eller 

metodimplementeringsprojekt. I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet 

ett projekt som syftar till att tillämpa och utveckla samordnade insatser från 

flera välfärdsaktörer för att möta individens förutsättningar och behov inom ra-

men för finansiell samordning. Insatserna ska riktas till kvinnor och män som är 

arbetslösa och står långt från arbetsmarknaden på grund av en sammansatt pro-

blematik. Projektet ska också innehålla insatser som i förlängningen bidrar till 

att bredda arbetsmarknaden genom arbetsintegrerade sociala företag.  

Vi har haft en dialog med projektledaren Annica Falk och ser att det kan finnas 

möjlighet till samarbete mellan projekten i några delar. Stockholmsprojektet 

omfattar 5 samordningsförbund (delprojekt). Projektet ska tillsammans nå 2 500 

individer. Delprojekten kommer bland annat vilja bygga upp långsiktigt håll-

bara strukturer för myndighetssamverkan utifrån den modell som finns i Sam-

ordningsförbundet Östra Södertörn. Kan vi arbeta fram delprojekt i samord-

ningsförbund på andra orter än i Stockholm? Och då även involvera individer? 

Det skulle skapa förutsättningar för att vissa resurser som projektövergripande 

utvärderingskompetens och metodstödjare skulle kunna användas effektivt i 

båda projekten.  

Ett annat samarbete mellan de två genomförandeprojekten skulle kunna vara ar-

betet med att ta fram mått på resultat. Framtagna mått är av nationellt intresse 

av flera skäl, bland annat kan de ge förbunden en bättre kompetens vid beställ-

ning av utvärdering.  I utlysningstexterna för Stockholmsprojektet finns krav på 

att ta fram resultatmått och indikatorer. Effekterna av insatserna på grund av 

målgruppernas utsatta situation på arbetsmarknaden kan i många fall inte för-

väntas uppnås förrän på lång sikt. Andra mått utöver mått för slutgiltig målupp-

fyllelse behövs. Utlysningstexterna ger några exempel; ett ökat arbetsutbud, in-

skrivning vid Arbetsförmedlingen och påbörjande av studier. Dessa mått kan 

observeras i befintliga register. Ett samarbete mellan projekten skulle kunna 



 
FINSAM:s roll I framtidens välfärd 17 

samordnas och skulle på sikt ge en bättre bild av de resultat som den finansiella 

samordningen kan åstadkomma. 
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Insatser för nyanlända och utrikes födda med behov av sam-

ordnat stöd från flera myndigheter. 

 

Ett mål med insatsen är att se huruvida FINSAMs ordinarie strukturer tillsam-

mans med nya former för samverkan med civilsamhälle, lokalt/regionalt nä-

ringsliv och den sociala ekonomin/socialt företagande kan stärka den nationella 

arbetsmarknadspolitiken. Samt bidra till att skapa nya vägar in på arbetsmark-

naden och underlätta social integration för dessa behovsgrupper redan under 

etableringsfasen. Mål/behovsgruppen är individer för vilka ordinarie verksam-

heters insatser inte räcker till. 

Det övergripande syftet är att sprida nya strukturer och arbetssätt för utbild-

ning/lärande och tillämpning på nationell nivå. Detta ska möjliggöras genom 

den samordnade dokumentation och utvärdering som planeras genomföras.  

 

Kombinationen av FINSAMs ordinarie strukturer för samordnad arbetslivsinrik-

tad rehabilitering med nya former för samverkan med civilsamhälle, lokalt/reg-

ionalt näringsliv och den sociala ekonomin/socialt företagande utgör, enligt för-

studiens bedömning, en möjlighet till sociala innovationer inom behovsområdet.  

 

Projektet föreslås utföras lokalt/regionalt som pilotprojekt av några samord-

ningsförbund. Projektet ska utvärderas nationellt och återföras till samverkans-

parterna och andra relevanta aktörer. Med utgångspunkt från de samlade resul-

taten och effekterna av projekten kan framgångsrika metoder spridas och utgöra 

grunden för ett framtida uppdragsområde för FINSAM. 

 

 

Behov/vad är problemet? 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har under 2016 gjort en förstudie 

om nyanländas etableringsbehov då det bland dem som inte klarar etableringen 

ofta finns en oupptäckt ohälsa. Deras förstudie visar bland annat att samord-

ningen mellan olika aktörer behöver utvecklas. Det är intressant att se om sam-

ordningsförbunden kan vara en del i arbetet, särskilt för individer för vilka ordi-

narie verksamheters insatser inte räcker till. I skrivande stund fanns ingen slut-

rapport från AF/FKs förstudie. Informationen har vi fått via Arbetsför-

medlingen. 

 

I oktober 2015 var drygt 140 000 personer som är födda i ett land utanför 

Europa inskrivna som arbetslösa. Detta betyder att nästan 40 procent av samt-

liga inskrivna arbetslösa och 55 procent av de inskrivna arbetslösa med utsatt 

ställning på arbetsmarknaden är födda i ett utomeuropeiskt land5. 

Enligt arbetsförmedlingens statistik6 deltog 54 308 personer i etableringsupp-

draget den 31 december 2015. Antalet har successivt ökat och under fjärde 

kvartalet 2015 var inflödet ca 2 700 personer per månad. 

Under 2015 har 42 850 personer haft minst en aktivitet i etableringsplanen som 

grupperas under arbetsmarknadspolitiska program. Den i särklass vanligaste ak-

tiviteten är förberedande eller orienterande utbildning vilken 34 764 personer 

har haft i sin etableringsplan. Därefter följer arbetspraktik med 5 120 personer, 

                                                      
5 Arbetsförmedlingens rapport ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015- Prognos för arbetsmarknaden 2015-

2017”. 
6 www.arbetsformedlingen.se information hämtad 20160607 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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arbetsträning med handledare 4 186 personer och upphandlad arbetsmarknads-

utbildning 4 009 personer. Den nya lagen som under 2016 införs i Sverige om 

tillfälliga uppehålls tillstånd kommer troligtvis inte att påverka projektet. Rege-

ringen genomför förnärvarande en översyn då utgångspunkten har varit att för-

delningen av ansvaret för utlänningar som beviljats uppehållstillstånd inte ska 

förändras7. 

Behovskartläggningen, d.v.s. hur många personer som har behov av samordnad 

arbetslivsinriktad rehabilitering utförs lokalt och utgör en del av underlaget vid 

valet av utförare. Folkhälsobyrån i Västerås har i en rapport 20138 beskrivit be-

hovsgruppen som ”… personer med en komplex mix av social problematik (ofta 

kombination av språkhinder och kulturella faktorer), ohälsa (ofta psykisk 

ohälsa, multisjukhet, ibland outtalat och obehandlat) och långvarig arbetslöshet 

(svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, ibland otillräcklig utbildning).”  

  

Målgrupperna stämmer, enligt samverkansparternas bedömning, väl överens 

med de primära målgrupper och prioriteringar som finns redovisade i Europe-

iska socialfondens nationella handlingsplan 2014-2020. Mer konkret innebär 

detta att pilotprojektens insatser i första hand kommer att avse 

- unga nyanlända som inte fullföljt eller riskera att inte fullfölja sin ut-

bildning 

- utomeuropeiskt födda kvinnor och nyanlända utomeuropeiskt födda 

som står långt från arbetsmarknaden och är/har varit långtidsarbetslösa 

eller sjukskrivna samt har en funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga. 

 

Samhällsekonomiska utvärderingar9 ger en bra bild av vilka kostnader som blir 

en effekt av utanförskap. De visar även vilken ekonomisk och mänsklig nytta 

som skapas genom att förhindra en fortsatt negativ utveckling för individen och 

möjliggöra att hen kommer i arbete eller studier.  

 

 

Önskad förändring/Vart vill vi komma med genomförandeprojektet   

Projektet ska lösa två huvudproblem. På individnivå avsaknaden av metoder 

och arbetssätt som på ett innovativt sätt integrerar kända framgångsfaktorer så 

att positiva resultat och effekter av insatserna för deltagarna kan redovisas. Re-

sultat och effekter ska kunna utläsas på såväl kvantitativ som kvalitativ nivå.  

 

På strukturell nivå avsaknaden av metoder och arbetssätt som på ett innovativt 

sätt integrerar kända framgångsfaktorer så att positiva resultat och effekter av 

insatserna för samhället/myndigheterna/de samverkande parterna kan redovisas. 

Projektet ska även bidra till ökad kunskap om samordnad arbetslivsinriktad re-

habilitering för behovsgrupper inom gruppen nyanlända och utrikes födda kan 

utgöra ett framtida uppdragsområde för FINSAM.  

 

 

                                                      
7 Sidan 70 i proposition 2015/16:174 ”Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sve-

rige 
8 Norra Västmanlands Samordningsförbund – En kartläggning med fokus på utlandsfödda med språkhinder, 

ohälsoproblematik och behov av samordnad rehabilitering. 
9 ”Exempel på insatser med fantastiska resultat” – NNS rapportserie 2016:1. 
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Ur FINSAM-finansierade projekt och projektverksamhet10 inom ramen för soci-

alfondsprojekt 2007-2013 kan ett antal slutsatser dras när det gäller framgångs-

faktorer för att nyanlända och utrikesfödda ska komma i arbete som kan vara 

vägledande: 

 

 Individens delaktighet i och möjlighet att påverka insatsen 

 Insatser för individens egen hälsoutveckling 

 Kompetensutveckling för personal 

 Samsyn i förhållningssätt och metodval 

 Hög grad av samordnad individuell planering    

 En väl fungerande projektorganisation 

 Kunskap om och rutiner för implementeringsarbetet.  

 Fördjupad samverkan mellan dels berörda myndigheter samt dels 

mellan myndigheter och övriga berörda aktörer   

 Tydligt arbetsmarknadsfokus i insatserna 

 Utvärdering med fokus på nyttan (effekter) 

 Förankring i och utveckling utifrån ordinarie strukturer, t.ex. lång-

siktiga samverkansformer mellan myndigheterna. 

 

 

 

Förslag på aktiviteter 

Strukturella faktorer påverkar förutsättningarna för ett positivt resultat i arbetet 

med målgrupperna. I projektet ska därför stor vikt läggas vid att optimera kända 

strukturella framgångsfaktorer genom hela processen från förankring till imple-

mentering.  

 

Samordningsförbunden utgör en långsiktig struktur för samverkan mellan myn-

digheterna vilket säkerställer de olika pilotprojektens förankring i en ordinarie 

struktur. Denna struktur är även till hjälp för den enskilde deltagaren i det indi-

vidinriktade arbetet.  

 

Genom att kombinera FINSAM:s ordinarie struktur med nya former för samver-

kan med civilsamhälle, lokalt/regionalt näringsliv och den sociala ekonomin/so-

cialt företagande skapas även en stor potential för att olika samarbetsformer och 

samverkanslösningar med goda resultat kan bli långsiktiga.  

 

Enbart inom det som område som definieras som civilsamhället finns i Sverige 

finns idag 200 000 föreningar, stiftelser och trossamfund med hundratusentals 

personer som med sitt engagemang kompletterar samhällets insatser inom ar-

betsmarknadspolitik, välfärdspolitik, m.fl. områden. Enskilda samordningsför-

bund11 har även utvecklat former för samverkan med civilsamhället samtidigt 

som nationella jämförelser av resultat och effekter saknas.  

På flera håll i landet har samordningsförbund även inlett ett strategiskt arbete 

med att främja social ekonomi/socialt företagande, främst i form av arbetsinte-

grerade sociala företag (ASF). Syftet är att vidga arbetsmarknaden för mål-

grupper i behov av samordnat stöd från flera myndigheter för att nå egen för-

sörjning.  

                                                      
10 Clara Lindblom, IFFS forskningsprojekt 2014/6 och Urban Norling, Föreningen NNS rapportserie 2015:3  
11 Premo KH Samordningsförbundet Skåne Nordost, Nässjö Basket (www.finsam.se) 
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Nationella rådet har utrett frågan hur samordningsförbund enligt Finsamlagens 

intentioner kan främja ASF vars resultat redovisas på www.finsam.se. På mot-

svarande sätt som när det gäller civilsamhället finns utrymme för utveckling 

och sociala innovationer när det gäller kopplingen till målgruppen nyanlända 

och utrikes födda med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. 

Samverkan med lokalt/regionalt näringsliv utgör ett etablerat område inom 

Finsamstrukturen. Framförallt vad avser individuella åtgärder som inom ramen 

för de olika arbetsmarknadspolitiska program som Arbetsförmedlingen erbju-

der, ofta i samverkan med kommunal arbetsmarknads- verksamhet. Även här 

finns ett stort utrymme för utveckling av individuella och strukturella insatser 

utifrån en ökad helhetssyn och bättre samordning av insatser för målgruppen. 

Projektet föreslås utföras lokalt/regionalt som pilotprojekt av några samord-

ningsförbund. Projektet ska utvärderas nationellt och återföras till samverkans-

parterna och andra relevanta aktörer. Med utgångspunkt från de samlade resul-

taten och effekterna av projekten kan framgångsrika metoder spridas och utgöra 

grunden för ett framtida uppdragsområde för FINSAM. 

 

Gemensamt för de individer, nyanlända och utrikes födda som står långt ifrån 

eller har en svag förankring på arbetsmarknaden och som ska erbjudas att delta i 

projekten, är att deltagandet föregåtts av en lokal, myndighetsgemensam kart-

läggning på individnivå som förtydligar behovet av samordnade rehabilite-

ringsinsatser. Den förankring och helhetssyn som därmed skapas utgör en del av 

Finsamstrukturen och en förstärkt garanti för att rätt person får rätt stöd. 

 

 

Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet 

I ett horisontellt perspektiv ska i projektansökan redovisas könsuppdelade sta-

tistikunderlag med analys för att utifrån kön upptäcka mönster och jämställd-

hetsproblem. I utvärderingen ska bland annat redovisas hur många kvinnor och 

män som fullföljer sin medverkan projekttiden ut samt hur stor del av befintliga 

resurser som kvinnor respektive män får tillgång till.  

 

Särskilt fokus ska riktas på hur privat och offentlig sektor tar tillvara nyanländas 

och utrikesföddas kompetens samt matchning av respektive individ/målgrupp 

mot sektorernas behov av kompetens. Tillgänglighetsperspektivet för nyanlända 

och utrikes födda med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

ska även följas upp och analyseras.  

 

 

Önskvärda resultat  

På medborgarnivå förväntas projektet leda till att deltagande nyanlända och ut-

rikesfödda medborgare som är i behov av stöd från flera myndigheter får sam-

ordnade insatser samt att fler får arbete och egen försörjning. 

 

På kort sikt (när projektet avslutas) har projektet: 

- utvecklat långsiktigt hållbara lokala organiseringar för myndighetssam-

verkan och samverkan med civilsamhället, lokalt/regionalt näringsliv 

och den sociala ekonomin/sociala företag  

- presenterat en eller fler modeller för hur FINSAMs samverkansstruktur 

kan bidra till att personer inom etableringen kommer i arbete och inte-

greras i samhället 
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- visat att det finns ett utvärderat systematiskt arbetsflöde med tvärsekto-

riella kartläggningar av behovsgrupper, former för organisering och 

styrning/ledning, insatser/genomförande samt uppföljning och utvärde-

ring  

- hittat former för redovisning av aggregerade resultat på regional och 

nationell nivå 

- klargjort definitioner av begrepp 

- redovisat att verktyg för att kartlägga behovsgrupper har prövats och ut-

värderats 

- utvecklat arbetssätt för att stärka individens egna resurser och delaktig-

het i sin rehabilitering  

- genomfört ett utvecklingsarbete som präglats av jämställdhet, ickedis-

kriminering och tillgänglighet. 
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Insatser för personer med behov av samordnade rehabilite-

ringsinsatser från flera myndigheter på grund av psykisk 

ohälsa.  

 

Ett mål med insatsen är att genom utveckling av FINSAMs ordinarie strukturer 

för myndighetssamverkan inom området arbetslivsinriktad rehabilitering för 

personer med psykisk ohälsa kan bidra till att minska antalet sjukskrivningar 

och förkorta tiden för pågående sjukfall. Insatsen ska även öka den enskildes 

känsla av sammanhang och delaktighet i rehabiliteringsprocessen. Ett strategiskt 

område är framförallt den myndighetssamverkan som sker med primärvår-

den/närsjukvården som organisatorisk bas och där de ordinarie verksamhet-

erna inte räcker till.  

Utvecklingsarbetet ska i första hand inriktas mot tidigare och mer samordnade 

insatser där rehabiliteringsbehovet blir kartlagt och aktiviteter samordnade så att 

individen får rätt stöd vid rätt tidpunkt. Olika processer ska även kunna ske pa-

rallellt för att effektivisera stödet.  

Projektet ska utformas så att det går att utvärdera nationellt och återföras till 

samverkansparterna och andra relevanta aktörer.  

 

Projektet föreslås utföras lokalt/regionalt som pilotprojekt av några samord-

ningsförbund.  

 

 

Behov/vad är problemet? 

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för allt ifrån nedsatt psykiskt välbefin-

nande till olika former av psykisk sjukdom och psykiska funktionsnedsätt-

ningar. Lätt till medelsvår psykisk ohälsa används ofta som ett samlingsbegrepp 

för de tillstånd som kan behandlas inom primärvården – oftast mildare form av 

depression, ångest och stressrelaterade tillstånd. Vid mer allvarliga och kompli-

cerade tillstånd ansvarar psykiatrin för en mer kvalificerad utredning och be-

handling.  

I Sverige står psykiska diagnoser för cirka 40 procent av alla pågående sjuk-

skrivningar som ersätts av Försäkringskassan. Det handlar bland annat om oro, 

utmattning, sömnsvårigheter, ångest, depression mm. Siffrorna visar även på en 

tydligt negativ trend. Faktum är att psykisk ohälsa är den främsta orsaken till 

sjukfrånvaro i stora delar av västvärlden. Kostnaden för psykisk ohälsa i Sve-

rige är ungefär 70 miljarder kronor om året enligt OECD. 

Människor med psykisk ohälsa är den grupp som är mest utsatt vad gäller socio-

ekonomiska faktorer såsom ekonomi, boende, tillgång till arbete och delaktighet 

i sociala nätverk, både i jämförelse med den övriga befolkningen och i jämfö-

relse med andra patient- eller funktionshindergrupper. En stor andel saknar dag-

lig sysselsättning, deltar inte aktivt i fritids- och kulturlivet och har ofta få, eller 

inga, andra kontakter än med personal inom stödsystemet. Människor med psy-

kisk ohälsa är även en utsatt grupp när det gäller somatisk hälsa och de har 

sämre tillgång till hälso- och sjukvård. Att i unga år insjukna i psykisk sjukdom 

medför allvarliga konsekvenser senare i livet, inte enbart vad gäller hälsa och 

dödlighet, utan även för vilken utbildning den enskilde uppnår. 

Det stora antalet människor som i dag flyr till Europa påverkar det svenska sam-

hället. Bland de människor som väljer att söka asyl i Sverige beräknas cirka 30 

procent lida av posttraumatisk stress och ytterligare cirka 30 procent av lätta till 
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medelsvåra psykiska besvär. Denna situation ställer betydande och delvis nya 

krav på skola, socialtjänst, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedling och För-

säkringskassa. Inriktningen av det långsiktiga utvecklingsarbetet inom området 

psykisk hälsa måste därför delvis anpassas till denna nya situation och de utma-

ningar som följer av detta12.  

Sammanfattningsvis krävs en bred och effektiv samverkan för att främja psy-

kisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och utveckla arbetsformer och strukturer 

för att underlätta arbetsåtergång för individer som har arbetsoförmåga på grund 

av psykisk ohälsa/psykisk sjukdom. I ett nationellt perspektiv är det även viktigt 

att ta vara på och utveckla det som varit framgångsrikt.  

 

 

Önskad förändring/Vart vill vi komma med genomförandeprojektet   

Det övergripande syftet är att sprida nya strukturer, metoder och arbetssätt för 

utbildning/lärande och tillämpning på nationell nivå. Detta ska möjliggöras ge-

nom den samordnade dokumentation och utvärdering som planeras genomföras.  

De lokala och regionala exempel på framgångsrik samverkan och samordning 

inom behovsområdet som kan tillskapas och utvärderas nationellt via projektet 

utgör, enligt förstudien, en möjlighet till spridning av sociala innovationer och 

framtida arbetssätt för FINSAM. Ett exempel på sociala innovationer kan vara 

strukturerad samverkan med brukarorganisationer/civilsamhälle och arbetsinte-

grerade sociala företag (ASF).  

 

 

Målgruppen 

Målgruppen består av personer som riskerar sjukskrivning, är på väg in i en 

sjukskrivning eller är inne i en sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa som 

medför nedsatt arbetsförmåga och behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 

från flera myndigheter.  

Ur behovssynpunkt ska långtidssjukskrivna personer prioriteras. För närvarande 

saknas en vedertagen definition på hur länge en person ska ha varit sjukskriven 

för att räknas som långtidssjukskriven.  

Den enskilde personen kan antingen ha en anställning eller vara arbetslös. För 

en person som är sjukskriven och har anställning är arbetsgivaren normalt invol-

verad i rehabiliteringsprocessen. I de fall återgång i arbete hos nuvarande ar-

betsgivare inte är möjlig bör samordnade rehabiliteringsinsatser aktualiseras i 

ett så tidigt skede som möjligt.  

Gemensamt för de pilotprojekt som ska utföras är att det lokala och individuella 

behovet får avgöra vilka sjukskrivna personer som blir föremål för projektets in-

satser.  

 

 

 

                                                      
12 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Landsting 2016   
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Exempel på aktiviteter 

- Enhetlig information till individen om sjukskrivningsprocessen som ska 

bidra till att stärka individens egna resurser och förutsättningar i sin re-

habilitering samt en känsla av sammanhang och delaktighet. 

- stärka samverkan mellan närsjukvård/primärvård/berörda kliniker – för-

säkringskassa – arbetsförmedling - socialtjänsten.  

- förbättra tillgången till multidisciplinär kompetens/team inom närsjuk-

vården/primärvården/berörda kliniker 

- ge individen tillgång till en bred bedömning av sina besvär tidigare än 

idag i rehabiliteringsförloppet 

- förbättra dokumentation och tillämpning av rutiner och metoder i det 

vardagliga arbetet, exempelvis ge samordnat stöd innan sjukskrivning, 

gemensamma definitioner av begrepp i sjukskrivningsprocessen, re-

habmöte, avstämningsmöte, individmöte, vårdplanering.  

Liksom i övriga insatser där samordningsförbund medverkar ska individuella 

behov vara utgångspunkten för de samverkansinsatser som genomförs. Lokala 

behovsinventeringar liksom individuella handlingsplaner baserade på en hel-

hetssyn utifrån ett samordnat myndighetsperspektiv utgör därför en förutsätt-

ning för medverkan i projektet. 

Projektet föreslås utföras lokalt/regionalt som pilotprojekt hos några samord-

ningsförbund. Utvärderingen av pilotprojekten samordnas.  

Med utgångspunkt från de samlade resultaten och effekterna av projekten – till-

sammans med erfarenheter från pågående, framgångsrika lokala/regionala ex-

empel inom området kan framgångsrika metoder spridas och utgöra grunden för 

ett framtida uppdragsområde för FINSAM. 

 

 

Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet 

Insatserna ska utgå från ett tydligt jämställdhetsperspektiv, med utgångspunkten 

att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

Detta förutsätter att könsmönster klarläggs och analyseras i förhållande till de 

jämställdhetspolitiska målen liksom att eventuella brister i jämställdhetshänse-

ende fortlöpande åtgärdas.  

Enligt resultat redovisade av Försäkringskassan13  är risken avsevärt högre för 

kvinnor än för män att påbörja sjukfall med psykisk diagnos. Kopplingen mel-

lan svag psykosocial arbetsmiljö och sjukfall med psykisk diagnos är även tyd-

lig. Statistik som beskriver skillnader mellan könen ska redovisas i ansökan och 

analyseras i utvärderingen. Även skillnader i förutsättningar och möjligheter 

som beror på exempelvis ålder, etnicitet, funktionsförmåga m.fl. ska beaktas i 

analysarbetet.  

Särskilt fokus ska riktas på hur målgruppens kompetens tas tillvara samt match-

ning av respektive individs förutsättningar mot sektorernas behov av kompe-

tens. Tillgänglighets- och diskrimineringsperspektivet är även strategiskt då 

forskning har visat att psykisk ohälsa, förutom att det kan leda till nedsatt livs-

kvalitet, även kan leda till isolering, diskriminering och stigmatisering.  

 

 

                                                      
13 Socialförsäkringsrapport 2014:4, ”Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser” 
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Önskvärda resultat  

På medborgarnivå förväntas projekt leda till att individer som är i behov av 

samordnade rehabiliteringsinsatser från flera myndigheter på grund av psykisk 

ohälsa förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete så att ett inträde i eller en 

återgång till arbetslivet blir möjlig.  

 

På kort sikt (vid projektavslut) ska projektet:  

- presenterat en eller fler modeller för hur FINSAM samverkansstruktur 

kan bidra till att sjukskrivna personer på grund av psykisk ohälsa som 

medför nedsatt arbetsförmåga kan få eller återkomma i arbete  

- visat att det finns ett utvärderat systematiskt arbetsflöde: Kartläggning 

av behovsgrupper, insatser/genomförande samt uppföljning. Det sist-

nämnda kan aggregeras på nationell nivå 

- klargjort definitioner av begrepp 

- redovisat att ett verktyg för att kartlägga behovsgrupper är prövat 

- utvecklat metoder för att stärka individens egna resurser och delaktighet 

i sin rehabilitering  

- genomfört ett utvecklingsarbete som präglats av jämställdhet, ickedis-

kriminering och tillgänglighet. 
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Kompetensutveckling inom några utvalda områden.  

 

Målet med insatsen är att erbjuda kompetensutveckling inom några utvalda 

områden för förbundschefer/motsvarande och specialistfunktioner som till ex-

empel processledare, utvecklingsledare, med flera. Konkreta exempel på sådana 

områden kan vara processledning, behovskartläggning, samverkan, verksam-

hetsplanering/budget, uppföljning och utvärdering samt fördjupad kunskap om 

bland annat de horisontella principerna jämställdhet, icke diskriminering och 

tillgänglighet.  

Det övergripande syftet med insatsen är att skapa en stödjande struktur för 

kompetensutveckling av personal som har ledaruppdrag och specialistfunkt-

ioner, medverkar i verksamheter som utgör en del av FINSAM ordinarie sam-

verkansstruktur, t.ex. lokala samverkans- och/eller beredningsgrupper, styrgrup-

per, referensgrupper, etc. eller som på olika nivåer har till uppgift att stödja 

samordningsförbunden. 

  

 

Behovet- Kompetensutveckling av olika personalgrupper 

Olika former av erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling erbjuds idag för-

bundschefer/motsvarande genom bland annat de sex regionala nätverken, årliga 

förbundschefsdagar, årlig nationell konferens och gemensamma utbildningar i 

exempelvis SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan 

och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). Det är den finansiella 

samordningens system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell 

samordning inom rehabiliteringsområdet.  

Mot bakgrund av den komplexa verksamhet som förbunden bedriver och där 

kraven på både bredd och djup samt ordning och reda är stora finns behov av 

ökad kompetens inom flera områden som berör rollen som förbundschef/mot-

svarande. Exempel på sådana områden är ekonomistyrning, mål/resultatstyr-

ning, verksamhetsplanering/verksamhetsutveckling, uppföljning/utvärdering, 

implementering, organisation, administration, regelverk, kommunikation, pro-

cessledning, teamarbete etc.  

 I dialoger med olika aktörer har även framkommit önskemål om att, utöver för-

bundschefer/ motsvarande, även erbjuda olika specialistfunktioner som till ex-

empel processledare, utvecklingsledare, med flera, möjlighet till gemensam 

kompetensutveckling och att ingå i nätverk. De arbetar ofta nära individer som 

får insatser finansierade av samordningsförbunden. Genom att även dessa per-

sonalgrupper på ett systematiskt sätt kan lära av varandra skulle lokala exempel, 

erfarenheter och kunskap kunna spridas mellan förbunden. En sådan utveckling 

skulle även göra förbunden mer resurseffektiva och ge dem bättre förutsätt-

ningar att lyckas i arbetet med mål/behovsgrupper.  

Generellt finns i den starkt decentraliserade organisation som FINSAM utgör ett 

stort behov av att utveckla strukturer/stödjande miljöer för att lära av varandra. 

Ett mer kollektivt lärande skulle kunna vara en del i de stödjande strukturer som 

skulle kunna utvecklas bland annat med hjälp av stöd från en kanslifunktion till 

Nationella rådet. De drygt 80 samordningsförbund som idag finns har, som be-

skrivs i inledningstexterna, skilda förutsättningar för att bedriva sitt arbete. De 

lokala förutsättningarna och komplexiteten i lagstiftningen om finansiell sam-

ordning får till följd att kvalitén på arbetet kan skifta mellan samordningsför-

bunden. 
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Behovskartläggning 

I såväl dialoger som i enkät har det framkommit behov av att kvalitetssäkra och 

utveckla delar av samordningsförbundens arbete. Ett exempel är att hälften av 

de svarande på enkäten ser behov av att tydliggöra vilka målgrupper samord-

ningsförbunden ska arbeta med se bilaga 3. I enkäten ställdes också frågor om 

kartläggning av behovsgrupper som visar att åtta av tio som svarat på enkäten 

anser att metoder för att kartlägga behovsgrupper behöver utvecklas. Dessa 

kartläggningar ska även kunna vara sektorsövergripande. Idag görs behovskart-

läggningarna på olika sätt och kompentensen bland dem som gör kartläggning-

arna skiftar.  

Det finns risk för att hjulet uppfinns många gånger och att arbetet inte blir resur-

seffektivt. Konsekvenserna för enskilda kan innebära att målgrupper inte får till-

räckligt stöd när arbetet inte görs systematiskt. Det kan särskilt gälla mål/be-

hovsgrupper som inte har starka röster eller är synliggjorda på andra sätt. Nat-

ionella rådet har gett en arbetsgrupp i uppgift att ta fram en mall för behovskart-

läggningar. Denna mall kommer att färdigställas under 2016. Mallen behöver 

testas och utvärderas av några förbund vilket föreslås göras i alla fyra delar av 

ett eventuellt genomförandeprojekt.  

 

 

Samverkanskompetens 

Ett annat område som lyfts fram både i enkäten och dialoger är samverkans-

kompetens där många anser att det finns behov av att kvalitetssäkra och ut-

veckla en myndighetsgemensam samverkanskompetens. En stor del i förbun-

dens arbete är att skapa och tillhandahålla neutrala arenor för de ingående par-

terna. En generellt ökad samverkanskompetens hos samtliga aktörer kan bidra 

till att underlätta och utveckla helhetssynen och möjligheterna till samordnade 

insatser för olika behovsgrupper. Viktiga principer inom området kan även fast-

ställas i en gemensam policy för ett eller flera förbund. 

 

 

Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet 

I Socialförsäkringsutskottets rapport från 201514 påpekas att jämställdhets- och 

integrationsperspektivet ofta finns med i samordningsförbundens övergripande 

planering men att det inte är vanligt med insatser som riktar sig till dessa mål-

grupper. För de individer som utgör samordningsförbundens mål/behovsgrupper 

är horisontella principer viktiga då målgrupperna är utsatta på arbetsmarknaden 

och riskerar att på olika sätt diskrimineras.  

Som i många andra verksamheter/arbetsplatser i samhället finns skillnader mel-

lan könen bland förbundschefer/tjänstepersoner. År 2015 gjordes en enkätun-

dersökning15 av förbundschefer/tjänstepersoners arbetsvillkor i landets samord-

ningsförbund. 62 procent av de svarande var kvinnor och 38 procent var män. 

Det finns skillnader mellan könen när det gäller bedömningen av huvudsakliga 

arbetsuppgifter, där männen i högre utsträckning än kvinnor anser att budgetar-

bete, kommunikation, uppföljning och verksamhetsutveckling utgör en stor del 

                                                      
14 FINSAM – en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Socialförsäkringsutskottet. 
Sveriges Riksdags rapport 2014/15:RFR 13 
15 Arbetsvillkor för förbundschefer i samordningsförbund – Redovisning av en enkätundersökning 2015. 

www.nnsfinsam.se 
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av arbetet. Kvinnor anser i högre utsträckning att administration och arrange-

mang av mötesforum utgör en stor del av arbetet. Männen har i större utsträck-

ning tidigare chefserfarenhet, större andel anställda i förbunden och har en 

högre lön. Männen tjänar i snitt 3000 kr mer per månad än kvinnorna. Om och i 

så fall hur arbetet med samordningsförbundens målgrupper påverkas vet vi inte. 

För att minska risken för att vissa individer-/målgrupper exkluderas eller inte får 

tillräcklig del av resurser föreslår vi att en kompetensutveckling sker av perso-

nal som på olika sätt är knutna till samordningsförbundens verksamheter. 

Flera samordningsförbund har erfarenhet från ESF-finansierade verksamheter, 

både som projektägare och som medverkande och har en vana att arbeta med 

frågor som rör de horisontella principerna jämställdhetsintegrering, tillgänglig-

het, icke diskriminering samt ekologisk hållbarhet.  Samordningsförbundens 

parter har i uppdrag att arbeta för jämställdhet och därmed är det även ett upp-

drag för förbunden.   

Samordningsförbunden Göteborg Väster, Samordningsförbundet Göteborg 

Centrum och Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och 

Alingsås arbetar sedan 2012 aktivt med jämställdhetsintegrering. Det övergri-

pande målet är att erbjuda kvinnor och män likvärdig arbetslivsinriktad rehabili-

tering i insatser finansierade av samordningsförbunden. Även andra förbund 

som Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörn arbetar ak-

tivt med jämställdhetsintegrering vilket tydligt framgår av deras verksamhets-

plan för 2016.  

 

Försäkringskassans gör årligen en uppföljning till Socialdepartementet av den 

finansiella samordningen. År 201516 visar den att ca 14 700 individer är regi-

strerade med personuppgifter, ca 3000 är anonymt registrerade och knappt 

15 700 är registrerade i så kallade volyminsatser. Volyminsatser avser konsulta-

tiva eller förebyggande insatser där det inte bedömts vara relevant att tillfråga 

deltagarna om personuppgifter. Inte heller individens könstillhörighet registre-

ras. Antal deltagare med personuppgifter och antal anonyma deltagare uppgick 

under 2015 således till 17 700 individer, varav 52 procent var kvinnor och 48 

procent män.  

 

Av de som registrerats med personuppgifter utgör 56 procent unga under 30 år. 

Av samtliga registrerade män är 64 procent under 30 år medan motsvarande an-

del för kvinnor är 48 procent. I den äldre åldersgruppen är förhållandena om-

vända. 50 procent av de registrerade kvinnorna är i åldern 30-59 år, medan mot-

svarande andel för män är 35 procent. Unga män och äldre kvinnor är de två 

stora grupperna som registrerats i samordningsförbundens verksamheter. 

  

Statistik från Försäkringskassan visar att i december 2015 hade ca 37 600 indi-

vider aktivitetsersättning på hel eller deltid. Av dessa var 17 600 (47 %) unga 

kvinnor och ca 20 000 (53 %) unga män. Fördelningen mellan män och kvinnor 

när det gäller unga med aktivitetsersättning skiljer sig åt mot de registreringar 

som gjordes i samordningsförbundens samlade uppföljning under 2015.  

Målgruppen unga med aktivitetsersättning har under senare år särskilt uppmärk-

sammats av samordningsförbunden. En Socialförsäkringsrapport17 har följt upp 

samordningsförbundens arbete med målgruppen. Trots att resultaten inte är helt 

entydiga, visar den att de individer som deltagit i insatser finansierade av sam-

                                                      
16 Uppföljning av finansiell samordning- Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2015.  
17 Samordningsförbunden och unga med aktivitetsersättning – En uppföljning av insatser finansierade av sam-

ordningsförbunden för unga med aktivitetsersättning. Försäkringskassan Socialförsäkringsrapport 2016:4.  

http://www.esisupport.se/support/kunskap/horisontella-principer/jamstalldhetsintegrering/
http://www.esisupport.se/support/kunskap/horisontella-principer/tillganglighet/
http://www.esisupport.se/support/kunskap/horisontella-principer/tillganglighet/
http://www.esisupport.se/support/kunskap/horisontella-principer/icke-diskriminering/
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ordningsförbund befinner sig närmare arbetsmarknaden i något högre utsträck-

ning än de som ingått i en referensgrupp. Det finns anledning att tro att samord-

ningsförbundens arbetssätt gynnar unga med aktivitetsersättning.  

 

Sammanfattningsvis finns behov av att i ett bredare och mer generellt perspek-

tiv belysa och öka lärandet om de horisontella principerna i samordningsförbun-

dens verksamhet. Dessa frågor ska kontinuerligt tas upp i den stödjande struktur 

för kompetensutveckling som planeras.  

 

 

Önskad förändring/Vart vill vi komma med genomförandeprojektet? 

En målsättning är att FINSAM ska bli en mer kunskapsdriven verksamhet ge-

nom att genomföra ett generellt kvalitetshöjande arbete och sedan säkerställa 

långsiktiga kompetensutvecklingsinsatser genom den stödjande struktur som 

etableras av parterna gemensamt.   

Generellt ökad kompetens hos samordningsförbundens personalgrupper och an-

nan personal som på olika nivåer har till uppgift att stödja samordningsförbun-

den skapar förutsättningar för förbunden att utveckla långsiktig och hållbar 

myndighetssamverkan vilket i sin tur ökar förutsättningarna för en resurseffek-

tiv lokal samverkan där individer som tillhör FINSAM målgrupper får sina be-

hov tillgodosedda. 

 

 

Exempel på aktiviteter 

De kompetensutvecklingsinsatser som ska genomföras insatser bygger på kom-

binerade teoretiska och praktiska insatser där utbildare från framgångsrika för-

bund delar med sig av kunskap, erfarenhet och ger stöd till övriga förbund. Ge-

nom att utbilda utbildare kan kompetensen behållas i förbunden på sikt.  Utbil-

dare som är knutna till någon av samverkansparterna utgör även en viktig resurs 

i genomförande. 

Den tilltänkta nationella projektägaren, Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) tillsammans med samverkansparterna inom FINSAM och NNS föreslås 

ansvara för planeringen av kompetensutvecklingsinsatserna. Målgruppen är per-

sonal vid landets samtliga samordningsförbund och övrig berörd personal. Pro-

jektet ska utvärderas nationellt och återföras till samverkansparterna och andra 

relevanta aktörer.  

Insatserna är till stor del sammanflätade med de tre övriga delarna. I de tre tidi-

gare delarna kommer kompetensutveckling av personal vara nödvändig för att 

genomföra de olika insatserna. Kompetensutvecklingen är därmed ett medel för 

att nå uppsatta mål. Exakt vilken kompetensutveckling som kommer att vara ak-

tuell kan, med ett undantag, inte precisera då de är beroende av vilka samord-

ningsförbund som kommer att vara aktuella för de tre första stegen. De behov 

av kompetensutveckling som identifierats i de andra delarna ska även ska kunna 

erbjudas till andra samordningsförbund efter det att de prövats inom ramen för 

de andra tre delarna. Dessa utbildningar kommer att komplettera övriga utbild-

ningsinsatser som görs av Nationella rådet och av NNS. Grundtanken är att 

några av de personer som utbildas även kan utbilda fler i syfte att sprida kompe-

tensen till övriga samordningsförbund. 
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Önskvärda resultat 

På medborgarnivå förväntas projekt leda till att individer som är i behov av 

samordnade rehabiliteringsinsatser från flera myndigheter erbjuds insatser av 

hög kvalitet. De ska få möjlighet att förbättra sin förmåga att utföra förvärvsar-

bete så att ett inträde i eller en återgång till arbetslivet blir möjlig.  

 

På kort sikt förväntas projektet innebära att deltagande samordningsförbund är 

en resurseffektiv del i välfärdsarbetet och kännetecknas av: 

- det finns ett utvärderat systematiskt arbetsflöde: Kartläggning av be-

hovsgrupper, insatser/ genomförande samt uppföljning/utvärdering. Det 

sistnämnda kan aggregeras på nationell nivå 

- kunskapen om det systematiska arbetsflödet är väl känt i samtliga för-

bund 

- enhetligt och förbättrat stöd till förbundschefer/motsvarande, övriga 

tjänstepersoner    

- ökad kompetens och kvalitet vad avser administration, planering och ut-

veckling, m.m. som rör samordningsförbundens uppdrag och verksam-

het 

- ökad samverkanskompetens hos parterna 

- samordningsförbunden fungerar som kunskapsnav för samverkan 

- ett arbete präglat av jämställdhet, ickediskriminering och tillgänglighet. 

- att insatser finansierade via samordningsförbund är målinriktade och väl 

underbyggda 

- en utvecklad, långsiktigt och hållbar myndighetssamverkan.  
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Förslag på organisering av ett eventuellt genomförandeprojekt 

 

SKL har goda erfarenheter av ett pågående ESF-finansierat projekt ”Plugin 2.0” 

vars övergripande målsättning är att höja kvalitén inom gymnasieskolan så att 

fler unga kvinnor och män erhåller gymnasieexamen. I projektet har man fram-

gångsrikt använt sig av en flernivåstyrning. En liknande organisation och styr-

ning skulle kunna vara aktuellt även för ett nationellt genomförandeprojekt om 

FINSAM. Nedan finns en skiss på hur en sådan organisation skulle kunna se ut. 

 

 

 
Hur rollerna i projektet skulle se ut behöver förtydligas. Strukturen bygger på 

att det finns tydliga överenskommelser mellan de olika nivåerna. SKL upprättar 

överenskommelser med de förbund som vill delta. Det kan även behöva upprät-

tas överenskommelser/avtal med utvärderare och metod-/analysstödjare samt 

med samverkansparterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrel-

sen, NNS. I de fall det behövs kan samordningsförbunden i sin tur behöva upp-

rätta överenskommelser med lokala verksamheter/enskilda kommuner. Grovt 

skulle roller kunna vara: 

- SKL är projektägare och ansvarig gentemot ESF. SKL har re-

dan idag resurser i form av ekonomer/controllers och admi-

nistrativ personal som tillhandahåller service till övriga ESF-

projekt som drivs av SKL som exempelvis Plugin. Dessa 

skulle kunna även kunna administrera ytterligare ESF-finansi-

erade projekt.  SKL ansvarar för nationell utvärdering och för 

att lyfta fram och sprida erfarenheter från projektet till olika 

intressenter.  

- Nationell stödstruktur innebär en tillfällig kanslifunktion där 

samverkansparterna utgör stöd till projektet utifrån olika kom-

petensområden. Möjligen kan någon av de arbetsgrupper som 

idag finns under nationella rådet att inlemmas i detta kansli. 

Nationella rådet föreslås (parallellt med SKL) ha någon form 

av styrande funktion i projektet. Ett nationellt kansli skulle 

SKL

Utvärderare

Nationell 
stödstruktur

Nationella rådet
NNS

SamordningsförbundSamordningsförbund Samordningsförbund

Lokalt arbete utifrån valt område

Undersöker och åter- 

kopplar resultat/effekter  

från det lokala arbetet 

Lyfter och sprider kunskap, erfarenheter 

och information från det lokala arbetet  

inom och utanför projektet. 
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kunna delas med det regionala projektet i Stockholms län. Då 

skulle utvärdering, metod- och analysstöd användas mer ef-

fektivt. 

- NNS har utgjort en dialog- och samarbetspartner i förstudien. 

Utifrån föreningens breda förankring hos samordningsförbun-

den och djupa kunskaper om förbundens utveckling och förut-

sättningar kan en utvecklad roll i det fortsatta arbetet bidra till 

ett framgångsrikt genomförande.   

- En eller fler personer som kan ge analysstöd behöver knytas 

till projektet. I dagsläget är ingen vidtalad.  

- En eller fler personer som kan utvärdera genomförandepro-

jektet behöver upphandlas/knytas till projektet. Idag är ingen 

vidtalad. 

- Samordningsförbunden (de som väljer att vara med) kan ha 

rollen som delprojektledare och/eller som utförare.  

- Lokalt arbete utifrån valt område ser olika ut utifrån valda 

spår, samordningsförbundens organisation och lokal kontext.  

 

Varje deltagande samordningsförbund har upprättat en överenskommelse med 

SKL gällande utförande av aktiviteterna på förbundsnivå. Samordningsförbun-

den har i sin tur gjort överenskommelser med lokala partners (kommuner, AF, 

FK, landsting, lokalt näringsliv, civilsamhället) kring genomförande av lokalt 

arbete. Överenskommelse bygger på de kvalitetskriterier som ställts upp inom 

de olika ”spåren” och möjliggör en utvärdering på nationell nivå. Dessa avtal är 

tänkta att fundera som styrdokument för arbetet på de olika nivåerna. 

 

 

Förutsättningar för att lyckas  

 

För att ett eventuellt genomförandeprojekt ska kunna genomföras behövs några 

förutsättningar vara uppfyllda. Förutsättningarna och roller behöver diskuteras 

med berörda parter efter det att en utlysning från ESF gjorts. Nedan finns några 

punkter som behöver fördjupas under när vi svarar på en eventuell utlysning. 

 Förankring och samarbete med Nationella Rådet 

 Förankring och samarbete med NNS 

 Medverkan och medfinansiering från samordningsförbund 

 Medverkan och medfinansiering AF/FK/SOS/SKL  

 Inrätta ett kansli till Nationella Rådet som behöver utvärderas. 

 Tillgång till analysstöd 

 Tillgång till utvärderare/utvärderingskompetens 
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Slutsatser och reflektioner 
Nedan presenterar några reflektioner över måluppfyllelse och över några områ-

den som vi särskilt vill belysa. Samordningsförbunden är en unik och fortfa-

rande en ny företeelse inom svensk förvaltning. Under den korta tid som lagen 

om finansiell samordning funnits har arbetet succesivt utvecklats i positiv in-

riktning. Antalet kommuner som ingår i ett samordningsförbund har stadigt ökat 

och arbetssätt med goda resultat på individ, struktur- och samhällsekonomisk 

nivå har vuxit fram. Finsamlagens karaktär av ramlag möjliggör också en stor 

flexibilitet och kreativa lösningar.  Arbetet med att utveckla samordningsför-

bunden pågår ständigt på lokal, regional och nationell nivå. 

Många samordningsförbund har erfarenhet av att erhålla regionala medel från 

ESF. Det pågående utvecklingsarbetet skulle kunna växlas upp med hjälp av 

nationella ESF-medel i syfte att sprida nya kunskaper och arbetssätt.  Att på så 

sätt stärka FINSAMs och samordningsförbundens roll så att personer med sam-

mansatta rehabiliteringsbehov erbjuds stöd av god kvalitet är en nationell ange-

lägenhet. Gemensamma utvärderingar och ökade möjligheter för samordnings-

förbunden att lära av varandra bidrar till en generellt ökad kvalitet i förbundens 

verksamhet.  

Denna strategi ligger också i linje med ESFs målsättning att ”Stärka ställningen 

på arbetsmarknaden för /…/ personer som står långt från arbetsmarknaden och 

tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft”. Att grupper av individer un-

der lång tid är arbetslösa och/eller sjukskrivna samt beroende av offentlig för-

sörjning är också en nationell angelägenhet. Långvarig arbetslöshet och sjuk-

skrivning bidrar till sämre livskvalitet för individen och innebär kostnader för 

samhället.  

 

Förstudiens måluppfyllelse 

Ett av målen med förstudien var att ge underlag och idéer till ett eller flera ge-

nomförandeprojekt i samverkan med FINSAMs parter, ett antal samordnings-

förbund och Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS. Fyra insatser 

föreslås kunna utgöra grund för ett genomförandeprojekt med stöd av Europe-

iska socialfonden.  

Utöver dessa insatser föreslås även att FINSAMs parter och andra viktiga aktö-

rer som på olika sätt berörs av den finansiella samordningen ska ansvara för ge-

nomförandet av nio identifierade förbättringsområden. Flertalet av dessa områ-

den är kända sedan tidigare och inom några pågår ett aktivt arbete i ordinarie 

verksamhet. Tillsammans utgör de en helhet som är avgörande för FINSAMs 

framtid.  

Genom att samordna utvärderingen och använda underlaget för utbildning och 

lärande kan dessa fyra sammanhängande insatser, tillsammans med övrigt ut-

vecklingsarbete, bidra till att samordningsförbundens legitimitet ökar på lokal-, 

regional och nationell nivå samt att den finansiella samordningen är en resursef-

fektiv del i välfärdsarbetet. 

Ett annat mål med förstudien var att undersöka hur ”uppdragsområdet” bör se 

ut i framtiden - är nuvarande flexibla ordning det mest effektiva sättet att an-

vända en kompletterande resurs som FINSAM?   
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Inledningsvis bedömer vi, liksom socialförsäkringsutskottet18, att en utvidgning 

av samordningsförbundens uppgifter på nationell nivå kräver en översyn av 

samhällets och myndigheternas uppdrag och Finsamlagen. Förbundens lokala 

förutsättningar, t.ex. i form av organisatoriska och ekonomiska resurser, behö-

ver även analyseras. 

Genom att använda, utveckla och utvärdera FINSAMs och samordningsförbun-

dens unika samverkansstruktur i de föreslagna insatserna för nyanlända och ut-

rikes födda samt personer med psykisk ohälsa kan dock vissa slutsatser dras an-

gående fördelarna med strukturen. Dessa slutsatser får dessutom, genom den 

nationella utvärderingen, större tyngd än de lokala exempel med liknande insat-

ser som finns sedan tidigare.  

Vid ett framgångsrikt resultat kan, i ett bredare perspektiv, samordningsförbun-

dens struktur nyttjas genom att medlemmarna uppmanar sina representanter i 

förbundens styrelser att prioritera dessa målgrupper. Tillvägagångssättet påmin-

ner därmed om statens initiativ för gruppen unga med aktivitetsersättning som 

kom 2012. Ett annat alternativ, som dessutom underlättar för samordningsför-

bunden och samverkande myndigheter att prioritera dessa områden, är också att 

tillskjuta medel för utvecklingsarbetet inom dessa områden. 

Det sista målet, att konkretisera behoven av utveckling för att öka kvalitet, legi-

timitet och resurseffektivitet i förbundens verksamheter, hänger ihop med de 

åtta frågeställningar som förstudien skulle belysa och som finns beskrivna under 

fliken ”Förstudiens problemområde”. Enligt vår mening har resultatet från en-

käten och de två underlagsrapporterna täckt in de flesta områdena. Dessa var 

vida och var och en skulle behöva fördjupas ytterligare. Vi har dock gjort en av-

vägning när det gäller tid och fördjupning. 

 

Kanslifunktion 

Under förstudietiden har frågan om kanslifunktion aktualiserats. Vi föreslår att 

det i ett eventuellt genomförandeprojekt får prövas om en kanslifunktion skulle 

kunna bidra till en mer stödjande struktur för samordningsförbunden. Kansli-

funktion föreslås kopplas till Nationella rådet. Under projekttiden skulle det in-

nebära en möjlighet att hitta och pröva former för ett kansli även på lång sikt. 

Funktioner som skulle kunna vara kopplade till ett kansli är exempelvis analys- 

och metodstöd samt utvärderingskompetens. En kanslifunktion skulle i större 

utsträckning än idag kunna bidra till kontinuerlig kompetensutveckling, om-

världsanalyser och spridning av goda exempel. En kanslifunktion skulle även 

kunna få en mer samlad bild av förbundens insatser och verksamheter och 

kunna bidra till att skapa en ökad legitimitet och kännedom om den finansiella 

samordningen och samordningsförbunden. Vår slutsats är att vi under ett even-

tuellt genomförandeprojekt vill prova idén med en kanslifunktion och att form, 

innehåll och funktion behöver diskuteras ytterligare med berörda aktörer.  

 

Mål- eller behovsgrupper och hur många är de egentligen. 

En fråga som diskuterats under förstudietiden är målgrupper och dess storlek. I 

dialoger med bland annat förstudiens referensgrupp har det påpekats att det sna-

rare handlar om behovsgrupper än målbehovsgrupper. I förstudien har vi försökt 

att göra en beräkning vilken redovisas i bilaga 4. Enligt våra beräkning upp-

skattas gruppen vara cirka 480 000 personer. Det är fler än de 300 000 personer 

                                                      
18 Rapport 2014/15:RFR 13 
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som förarbetena till lagen om finansiell samordning uppskattade målgruppens 

storlek till. Det finns svårigheter med att uppskatta FINSAMs målgrupp. Det vi-

sar även resultaten från den enkät som gjorts under förstudietiden. Den visar att 

ungefär hälften av de svarande efterfrågar ett förtydligande av vilka målgrupper 

som samordningsförbunden ska arbeta med. Om samordningsförbunden exem-

pelvis i högre grad än idag finansierar mer förebyggande insatser ökar sannolikt 

målgruppens storlek. 

Vår slutsats av arbetet med mål/behovsgrupper är att den mall som under 2016 

utvecklats för att göra kartläggningar av samordningsförbundens behovsgrupper 

behöver testas och utvärderas av ett antal förbund. Vi föreslår att det ska göras i 

ett eventuellt genomförandeprojekt. En sådan mall kan vara ett stöd till de för-

bund som vill göra systematiska kartläggningar, något som också efterfrågats i 

den enkät som använts i arbetet med förstudien. En sådan mall skulle också på 

sikt kunna användas för att tydliggöra storleken på FINSAM´s målgrupp. Mal-

len är under utveckling och bygger i hög utsträckning på offentlig och tillgäng-

lig data. Den kan kompletteras med lokal kunskap och lokal data från de fyra 

parterna för att minimera risken för att någon behovsgrupp inte uppmärksam-

mas. Frågor som rör analysstöd i arbetet är också av vikt att beakta. 

 

Utvärderingsfrågan 

Frågan om vem som ska ansvara för utvärdering av samordningsförbundens och 

samverkande myndigheters insatser är fortfarande aktuell. I förstudien föreslår 

vi att den samordnade och nationella utvärderingen av de fyra projektinsatserna 

ska genomföras i dialog med Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF), Institu-

tet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering (IFAU) samt uni-

versitet och högskolor19. Därigenom bör de kvalitativa aspekterna på utvärde-

ringen tillgodoses både när det gäller planering och genomförande. 

Bland de nio förbättringsområden som FINSAMs parter föreslås ansvara för 

finns både en fortsatt utveckling av SUS som uppföljningssystem och bred im-

plementering av Indikatorprojektet som utvärderingsmetod med. Förutom ökad 

kunskap på lokal och regional nivå kan tillgången till en bredare och mer allsi-

dig resultatredovisning till riksdagen och samverkansparterna på central nivå sä-

kerställas.  

Frågan om ett samlat ansvar för en oberoende uppföljning och utvärdering på 

nationell nivå berörs inte i förstudien. I socialförsäkringsutskottets uppföljning 

av FINSAM föreslås att frågan förs vidare till den större översyn av Finsamfrå-

gorna som utskottets arbetsgrupp argumenterat för. Något beslut i frågan är 

ännu inte fattat.  

  

                                                      
19 Ingen aktör är under förstudien vidtalad. 
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Bilaga 1: Projektorganisation 

 

Namnlista projektorganisation 

 

Styrgrupp - Nationella Rådet: 

Annika Krook, Försäkringskassan 

Henrietta Stein, Arbetsförmedlingen 

Karin Flyckt, Socialstyrelsen 

Leif Klingensjö, SKL 

 

Arbetsgrupp: 

Lotta Albertsen/Irene Bergqvist, Försäkringskassan 

Tomas Jeppsson/Jessica Haagel, Arbetsförmedlingen 

Johanna Jupiter, Socialstyrelsen 

Även Leif Klingensjö har deltagit på möten 

 

Referensgrupp: 

Meta Fredriksson-Monfeldt, Samspelet Karlstad 

Gunilla Kaev, Jämtland 

Ola Andersson, Delta Göteborg 

Sandra Lundqvist-Meden, Finspång 

Tord Karlsson, Ordförande Delta Göteborg  

Jonny Springe, Ordförande Jämtland 

Ola Viktorsson RAR, Sörmland 

Charlotte Axelsson, Mölndal (haft förhinder) 

Tinna Cars Björling, Gävle (haft förhinder) 

Mimi Magnusson, Huddinge/Botkyrka/Salem (haft förhinder) 

Irma Grötz, Ordförande Norrköping 

Fredrik Grubb, Trelleborg 

Per Eriksson, Örnsköldsvik 

Jonas Wells, Avesta 

De personer som inte deltagit i något möte har i vissa fall gett muntliga syn-

punkter. 

 

Projektledare: 

Stellan Berglund, SKL 

Carina Cannertoft, SKL 
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Bilaga 2: Utvecklings-områden för FINSAM och samord-

ningsförbund  

 

I förstudien identifierades ett antal utvecklingsområden som bedöms ligga utan-

för föreslagna genomförandeprojekt finansierade av Europeiska socialfonden. 

Dessa områden är sedan tidigare kända hos samordningsförbunden, samver-

kansparterna och andra aktörer.  Många områden arbetar man aktivt med inom 

ordinarie verksamhet. Det finns heller inte några tydliga gränsdragningar mellan 

områdena, de överlappar varandra och kan sättas samman på olika sätt. 

Nedan finns utvecklingsområdena samlade med kommentarer och i vissa fall 

tips på hur de kan förbättras. Viktiga aktörer för ett utvecklingsarbete är Försäk-

ringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och 

landsting, Nationella rådet, Nationella rådets arbetsgrupp, Nationella Nätverket 

för Samordningsförbund, samordningsförbunden med flera.  

 

FINSAM behöver finnas i samtliga kommuner.  

FINSAM finns idag i 248 kommuner av 290 och andelen anslutna kommuner 

ökar. Det finns en stor enighet bland samtliga aktörer om att FINSAM behöver 

finnas i samtliga kommuner. Det är också en av nationella rådets strategier och 

fokusområden vilka beskrivs på www.finsam.se. Det finns flera anledningar till 

att samtliga kommuner bör ingå i ett samordningsförbund. Det skulle förmodli-

gen öka samordningsförbundens legitimitet och trovärdighet samt bidra till att 

FINSAM blir en resurseffektiv del i välfärdsarbetet.  FINSAM som struktur kan 

på ett bättre sätt än idag användas i hela landet på lokal/regional och nationell 

nivå. Det skulle även skapa förutsättningar för nationellt riktade uppdrag till 

samordningsförbunden.  

I den enkät som gjorts i anslutning till förstudien ställdes frågor om riktade upp-

drag för samordningsförbunden. Drygt hälften20 (56%) svarade ja på frågan om 

den finansiella samordningen som struktur i större utsträckning bör användas 

till riktade uppdrag. 27 procent svarade nej och 17 procent valde svarsalternati-

vet vet ej. De som svarat ja på frågan fick en följdfråga om vilka områden som 

skulle kunna vara aktuella för riktade uppdrag. Att stärka utsatta grupper var det 

vanligaste svarsalternativet följt av unga som avslutar gymnasiet i förtid. Även 

på frågan om vilka de viktigaste åtgärderna är för att utveckla samordningsför-

bunden som konkret arena för det lokala samverkansarbetet hamnade svarsalter-

nativet riktade uppdrag med finansiering högt. Värt att notera är att förbunds-

chefer/motsvarande var mer positivt inställda till riktade uppdrag än vad ordfö-

rande/vice ordförande var. Se enkätresultat bilaga 3. 

Nationella rådets arbetsgrupp har under 2016 genomfört en enkät till kommuner 

som inte är medlem i ett samordningsförbund. Syftet med enkäten har varit att 

ta reda på om kommunen diskuterat ett eventuellt medlemskap i ett samord-

ningsförbund samt att få en bild av eventuella behov av mer kunskap/informat-

ion om vad ett medlemskap innebär. 33 kommuner besvarade enkäten som ge-

nomfördes i april 2016. Resultatet visar att drygt 30 procent av kommunerna har 

diskuterat frågan om att starta ett samordningsförbund, både på tjänstepersons- 

och på politisk nivå. 12 kommuner har på både tjänsteperson- och politisk nivå 

diskuterat frågan om att delta i ett samordningsförbund. I ungefär 40 procent av 

                                                      
20 Förbundschefer/motsvarande, ordförande samt vice ordförande 
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kommunerna har diskussionerna resulterat i att ingen ställning har tagits i frå-

gan. En kommun har tagit ställning mot ett deltagande, två kommuner är för och 

frågan diskuteras i 4 kommuner. 

Det finns flera viktiga förutsättningar för att möjliggöra för kommuner att 

starta/delta i ett samordningsförbund. Bland annat nämns att det kan vara svårt 

att starta fler förbund om det redan finns många små, då samma medel ska räcka 

till fler. Effekter och erfarenheter från andra förbund behöver synliggöras vilket 

kan ge bättre underlag för beslut. 

 

Ökad politisk förankring lokalt/regionalt/nationellt 

Samordningsförbunden har förutsättningar att bli ett mer kraftfullt nav i ut-

vecklingen av den gemensamma välfärden. År 2014 publicerade Tankesmedjan 

TIDEN21 en skrift som presenterar förslag på hur FINSAM, om de används sys-

tematiskt, skulle kunna bidra till minskade klyftor och ge fler personer möjlig-

het att delta på arbetsmarknaden. Skriften redogör även för problem som kan 

förklara varför samordningsförbundens potential inte används fullt ut varav ett 

är att det politiska intresset för FINSAM inte är tillräckligt starkt. Rapporten fö-

reslår att såväl staten som kommuner och landsting bättre behöver säkerställa att 

det i samordningsförbundens styrelser och finns politisk kraft med mandat att 

fatta beslut. Vidare föreslår författarna att det på central nivå krävs att samord-

ningsfrågorna får en fast struktur i regeringskansliet och bland myndigheter. I 

uppdragen till de myndigheter som ingår i samordningsförbundens verksam-

heter behöver det säkerställas att samverkan främjas. Rapporten pekar även på 

att de ekonomiska nivåerna för FINSAM behöver återställas22 för att vara i pari-

tet med den nivå som fanns vid lagstiftningens införande. Rapporten pekar 

också på fördelar med att förbundens används för riktade insatser som exempel-

vis generella insatser till definierade målgrupper eller geografiskt riktade till or-

ter eller områden med specifik problematik. 

Även den enkät som genomförts under förstudien till förbundschefer/ motsva-

rande, ordförande och vice ordförande visar att förankringen av FINSAM på 

olika nivåer kan förbättras. 47 procent av de svarande uppger att FINSAM är 

välförankrad bland politiker på lokal nivå (nämnder, kommunfullmäktige, sty-

relser). Motsvarande resultat på regional nivå (landsting-, kommunfullmäktige, 

nämnder och styrelser) är 33 procent. Frågeställningen var annorlunda ställd när 

det gäller förankring på nationell nivå och löd; Hur väl förankrad anser du att 

FINSAM är på nationell nivå? (riksdag, regering, departement och centrala 

myndigheter). 29 procent svarade väl, 53 procent dåligt och 18 procent svarade 

vet ej.  

Vid en första anblick av samordningsförbunden och lagen om finansiell sam-

ordning kan de te sig relativt greppbara. Men när insikten ökar om hur tillämp-

ningen av lagen ser ut i praktiken synliggörs även komplexiteten. Kunskapen 

om vad FINSAM/samordningsförbund är, organisationens syfte med att vara 

medlem, vad uppdraget som styrelseledamot/ersättare i samordningsförbund in-

nebär samt den egna organisationens ansvar för långsiktig utveckling, m.m. 

skulle behöva öka. FINSAM som struktur behöver beaktas i högre utsträckning 

såväl i politiska sammanhang/beslut som på tjänstepersonnivå så att fler perso-

ner i behov av samordnad arbetsinriktad rehabilitering får relevant och samord-

nat stöd. 

                                                      
21 Andersson, O., Alnebratt, K & Jonsson, J. Samordning – Kittet i välfärdsbygget. TIDEN Rapport. Rapport 5 
2014. 
22 Under 2016 fick samordningsförbunden ett tillskott i budget på 59 miljoner kronor bland annat för att flera 

stora förbund startar, exempelvis Stockholm stad.  
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I arbetet med förstudien har några förslag och verktyg diskuterats. På lokal nivå 

kan årliga medlemsdialoger genomföras med lokala/regionala nämnder/ styrel-

ser som komplement till medlemssamråd. Samordningsförbunden kan även ut-

arbeta och fastställa lokala och regionala policys/inriktningsdokument för med-

verkan i samordningsförbund.  

Utveckla och implementera lokala/regionala/nationella kommunikationsplaner 

är en annan framgångsfaktor. I Nationella rådet finns nu en funktion som ska 

fungera som nationell kommunikatör. 

Andra önskemål som diskuterats under förstudien är att någon form av politiskt 

samordningsorgan på nationell nivå inrättas med organisatorisk koppling till 

Nationella rådet samt inrättande av centralt placerad samordningsfunktion på 

tjänstemannanivå i regeringskansliet i enlighet med tidigare beskriven skrift 

från Tankesmedjan TIDEN. Nationella rådet och NNS skulle även kunna med-

verka vid statliga utredningar, lämna remissvar, medverka i media med mera. 

 

Ökad kunskap om samverkan med lokalt/regionalt näringsliv, civilsamhälle, 

brukare/medborgare. 

Samordningsförbundens lokala samverkansstrukturer kan samverka med andra 

aktörer såsom civilsamhälle, lokalt/regionalt näringsliv inklusive social eko-

nomi och sociala företag, brukare/medborgare, m.fl. i syfte att ge individer stöd 

för att komma in på eller närma sig arbetsmarknaden. I de förslag som lämnas 

från förstudien till ESF finns en del som berör sådan samverkan.  En av de 

framgångsfaktorer som ofta lyfts upp är delaktighet. Flera sådana exempel redo-

visas i rapporten ”Exempel på insatser med fantastiska resultat”23.   

Bland resultaten på den enkät till förbundschefer/motsvarande och till ordfö-

rande och vice ordförande som utgör ett av underlagen till förstudien framkom-

mer att 81 av 154 svarande uppger att strukturerad samverkan med lokalt och 

regionalt näringsliv är en av de viktigaste åtgärderna för att utveckla samord-

ningsförbunden som en konkret arena för det lokala samverkansarbetet. Även 

60 svarande anger att strukturerad samverkan med civilsamhället är en viktig 

fråga. I frågan fanns utöver dessa även fler svarsalternativ som de svarande 

hade möjlighet att välja. Se enkätresultat bilaga 3. 

För att få en bild av vilka insatser som görs i samverkan skulle en kartläggning 

och sammanställning av goda exempel hos landets samordningsförbund behöva 

göras. Det finns säkert en hel del goda exempel som skulle kunna spridas till 

andra förbund. Ett annat verktyg som samordningsförbunden idag använder sig 

av är samordnade utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. Även den 

handbok24 som finns för samordningsförbunden är ett viktigt verktyg för sprid-

ning av goda exempel.  

 

Ökad kunskap om internationella erfarenheter av samverkan mellan myndig-

heter 

I förstudien har tiden inte prioriterats för att undersöka internationella erfaren-

heter av samverkan. Förstudiens enkät till förbundschefer och ordförande visar 

att 69 procent anser att det är ganska/mycket viktigt att öka kunskapen om inter-

nationella erfarenheter av samverkan mellan myndigheter. Enkätens öppna svar 

visar även att internationella utblickar är viktigt för att lära nytt men att anpass-

                                                      
23 2016:1 ”Exempel på insatser med fantastiska resultat” www.nnsfinsam.se 
24 www.finsam.se 
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ningar till svensk kontext ibland kan vara en utmaning. Jonas Wells (förbunds-

chef och utvecklingsansvarig i NNS) som har en god internationell omvärldsbe-

vakning framförallt i England och i Scotland är en tillgång i arbetet. SKL har 

även internationella kontakter och samarbeten bland annat med Tyskland i det 

ESF-finansierade arbetet School to Work. Kontakter som även skulle kunna 

vara till gagn för utvecklingen av den finansiella samordningen. 

En av projektledarna deltog i ett studiebesök i Oslo för att se vilka effekter 

NAV-reformen haft i Norge samt titta på det kvalificeringsprogram som erbjuds 

vissa norska medborgare som får ekonomiskt bistånd. Norge är inte ett EU-land 

och omfattas inte av Europeiska socialfonden. Norska myndigheten NAV är 

landets försäkringskassa, arbetsförmedling och kommunernas socialtjänst i en 

myndighet. NAV står för (Ny) Arbeids- og Velferdsforvaltning. Den norska 

myndighet som bildades 2006 av de tre verksamheterna samlokaliserades. Det 

ska finnas minst ett NAV-kontor i varje norsk kommun. Målet för reformen var 

att användarna skulle kunna gå in genom samma dörr och få hjälp med alla sina 

problem. De anställda som arbetar på NAV har två arbetsgivare – antingen sta-

ten eller kommunen. Det innebär att två anställda som jobbar sida vid sida kan 

ha olika förmåner och arbetsvillkor. Det tillsammans med att datasystemen inte 

först hade slagits ihop till ett gemensamt ledde till en del problem. Reformen 

krävde mycket extra arbete för de anställda, som skulle lära sig mer om de verk-

samheter de inte arbetat med tidigare och gjorde att ärenden hopade sig. Idag 

verkar dock verksamheten fungera bättre och liksom för samordningsförbunden 

ser verksamheterna olika ut runt om i landet. 

Kartläggning och kunskapsinventering samt spridning av internationella lös-

ningar på samverkan mellan myndigheter är möjliga insatser som kan utvecklas 

inom ramen för det ordinarie partsgemensamma arbetet. 

 

Stödjande strukturer för ökad kunskap om arbetsgivarrollen 

År 2015 gjordes en enkätundersökning25 av förbundschefer/tjänstepersoners ar-

betsvillkor i landets samordningsförbund. Uppdragsgivare var NNS. Det var en 

uppföljning av tidigare undersökningar som gjordes 2010 och 2013. Resultaten 

från den senast gjorda enkäten visar att merparten av förbundschefer/tjänste-

personer är nöjda med sin arbetssituation. 62 procent av de svarande är kvinnor 

och 38 procent är män. Det finns skillnader mellan könen när det gäller bedöm-

ningen av huvudsakliga arbetsuppgifter, där männen i högre utsträckning än 

kvinnor anser att budgetarbete, kommunikation, uppföljning och verksamhetsut-

veckling utgör en stor del av arbetet. Kvinnor anser i högre utsträckning att ad-

ministration och arrangemang av mötesforum utgör en stor del av arbetet. Män-

nen har i större utsträckning tidigare chefserfarenhet, större andel anställda i för-

bunden och har en högre lön. Männen tjänar i snitt 3000 kr mer per månad än 

kvinnorna. 

Vidare visar resultaten att 45 procent av förbundschef/tjänsteperson är anställd 

av samordningsförbundet. 39 procent av en kommun (och ofta uthyrd till för-

bundet), 9 procent på Arbetsförmedlingen, 5 procent på Försäkringskassan och 

2 procent har sin anställning inom landstinget/regionen. Ofta är förbundsche-

fen/tjänstepersonen den enda anställda i organisationen, vart tredje förbund har 

fler anställda.  

                                                      
25 Arbetsvillkor för förbundschefer i samordningsförbund – Redovisning av en enkätundersökning 2015. 

www.nnsfinsam.se 
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Att samordningsförbunden fungerar som arbetsgivare för förbundschef/tjänste-

person fungerar olika väl. I rapporten från NNS beskrivs att det finns en under-

liggande fråga som genomsyrar enkätsvararen och som handlar om okunskapen 

bland arbetsgivare om vad som egentligen ingår i förbundschef/tjänstepersonens 

uppdrag och vilka krav rollen ställer på arbetsgivaren. Okunskapen leder till 

otydliga förutsättningar och bristande stöd. Rapporten slår fast att arbetsgivar-

rollen är ett viktigt utvecklingsområde för förbunden för att möjliggöra en väl 

fungerande chefs/ledningsfunktion.  

 

Förtydligande av FINSAMs uppdrag och ansvar när det gäller förebyggande 

insatser 

Förebyggande insatser är ett område som har diskuterats i de dialoger som förts 

inom ramen för förstudien. Vid riksdagens beslut om finansiell samordning be-

tonades även att förebyggande arbete skulle kunna omfattas av samordningsför-

bundens arbete. Riksdagen preciserade dock inte innebörden av begreppet före-

byggande arbete. Enligt Handboken för finansiell samordning26 kan förbundens 

verksamheter lite förenklat delas in i tidiga och samordnade insatser som syftar 

till att motverka behovet av omfattande rehabilitering samt sena och samord-

nade insatser som syftar till att rehabilitera individer som står relativt långt från 

arbetsmarknaden. Förbundens verksamhet varierar mellan dessa inriktningar. 

En viktig uppgift för förbunden är att identifiera målgruppens storlek och behov 

genom gemensamma kartläggningar där det även framgår vilka insatser som be-

höver koordineras, förstärkas eller kompletteras.  

Även i enkäten ställdes frågan om samordningsförbunden i högre utsträckning 

ska finansiera förebyggande insatser, något som 79 procent av de svarande sva-

rade ja på. De som svarat ja på frågan fick en följdfråga om vilka områden som 

skulle vara intressanta. De fasta svarsalternativen har rangordnats där det först 

nämnda fick flest anhängare se enkätresultat bilaga 3.  

- Insatser för definierade riskgrupper, till exempel grupper med 

smärtproblem, grupper med psykisk ohälsa, ensamstående föräldrar, 

långvarigt arbetslösa med fler. 

- Förebyggande insatser för unga under 16 år. 

- Insatser på individnivå, till exempel samtalsstöd, sjukgymnastik, 

motion, individuell handledning med mera. 

- Generella insatser till befolkningen i vissa bostadsområden, i skola, på 

arbetsplatser, folkhälsoarbete, med mera. 

Det är idag oklart hur förebyggande arbete i samordningsförbunden definieras. 

Det är även oklart hur omfattande det förebyggande arbetet är. Kartläggning och 

analys av vilka förebyggande insatser som sker idag och vilka resultat som upp-

nås skulle behöva göras. 

Frågan om förebyggande arbete är komplex och hänger delvis ihop med frågan 

om vilka målgrupper som samordningsförbunden ska finansiera verksamheter 

för. Den frågan belyses ytterligare i bilaga 4 som beskriver storleken på mål-

gruppen. I förarbetena till lagen angavs förvärvsaktiva individer mellan 20-64 år 

som huvudsaklig målgrupp. Idag anger många förbund att deras målgrupp även 

innefattar unga från 16 år. 

 

                                                      
26 Handbok för finansiell samordning. Nationella rådet. www.finsam.se 
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I en rapport från Socialförsäkringsutskottet27 om uppföljningen av FINSAM 

lyfts frågan om den om finansiella samordning skulle kunna användas även i 

andra sammanhang. En eventuell utvidgning av samordningsförbunden uppgif-

ter skulle behöva föregås av en översyn av de nuvarande offentliga åtgärderna 

samt en genomlysning av lagen om FINSAM, samordningsförbundens resurser 

samt de enskilda förbundens lokala förutsättningar. 

 

Fortsatt utveckling av sektorsövergripande system för uppföljning av samver-

kan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS)  

Försäkringskassan har det löpande uppdraget att rapportera resultaten av sam-

ordningsförbundens verksamhet till regeringen, vilket görs via SUS. Det är ett 

system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet. Syftet med systemet är att underlätta lokal, regional och 

nationell uppföljning av samverkan samt ge möjlighet att kunna leda och styra 

inom ramen för samverkan. Försäkringskassan är den myndighet som är syste-

mägare för systemet SUS, men systemet är myndighetsgemensamt. Det innebär 

att de inblandade myndigheterna (Arbetsförmedlingen, kommuner, landsting 

och Försäkringskassan) har ett gemensamt ansvar för att uppgifter om bland an-

nat insatser, aktiviteter och projekt som finansieras med medel från socialför-

säkringen registreras i systemet. 

De samverkansformer som redovisas i systemet är:  

 Samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

 Finansiell samordning (FINSAM) 

 Tvåpartsfinsam mellan Försäkringskassan och Hälso- och sjukvården  

Det finns flera utvecklingsområden för SUS, som rör olika delar av verktyget. 

Systemet togs i drift 2004 och inledningsvis fanns tekniska problem och verkty-

get var inte heller tillräckligt användarvänligt. En förbättrad version lanserades 

2010. Idag finns ett pågående utvecklingsarbete som drivs av Nationella rådet. 

Det finns stora möjligheter att ytterligare förbättra SUS. 

 

Implementering av indikatorprojektet 

Frågor som rör uppföljning och utvärdering av samordningsförbundens arbete 

har diskuterats flitigt genom åren så även inom ramen för förstudien. Det finns 

idag flera verktyg för uppföljning, SUS som tidigare beskrivits, uppföljning och 

utvärdering på lokal nivå, samt statliga genomlysningar som uppdrag till stats-

kontoret, inspektionen för socialförsäkringen och regeringens resultatredovis-

ning.  

Som komplement till ovanstående och utifrån lokala behov har indikatorpro-

jektet28 växt fram. Syftet med indikatorprojektet är att lyfta fram processer och 

utfall som kännetecknar god samverkan. NNS håller samman och driver arbetet 

i samarbete med flera samordningsförbund.  

Arbetet startades 2012 av tre samordningsförbund. Målsättningen var att ut-

veckla ett instrument för samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsut-

veckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och 

ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande 

                                                      
27 FINSAM – en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Socialförsäkringsutskottet. 

Rapporter från Riksdagen 2014/15:RFR 13 
28 www.nnsfinsam.se 
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insatser. Femton kärnindikatorer, som speglar olika perspektiv på genomföran-

det och effekter av insatser inom den finansiella samordningen, togs fram. Un-

der hösten 2014 utvecklades mätpunkterna i form av påståenden för respektive 

kärnindikator, för att bättre nå praktisk användbarhet. Genom mätpunkterna 

finns möjlighet att mäta hur framgångsrika samordningsförbunden är i sitt upp-

drag att finansiera och stödja samordnade rehabiliteringsinsatser för individer 

med samordnade behov. För att pröva användbarheten hos de formulerade på-

ståendena, som mäts i enkätform, gav NNS ett uppdrag till Institutionen för häl-

sovetenskaper vid Örebro universitet att genomföra en pilotstudie29. Syftet var 

att pröva enkäternas användbarhet i form av validitet, reliabilitet och förmåga 

att fånga variation i verktyget. Resultatet visar att validitet och rehabiliterat är 

relativt god och att det är rimligt att tro att enkäterna är mätsäkra över tid. Enkä-

ternas förmåga att fånga förändring finns det tveksamheter kring. Ytterligare en 

mätning görs 2016 och det sammantagna resultatet från de tre mätningarna kan 

då diskuteras, enkäterna kan fastställas och tas i bruk. I mitten av juni genomför 

NNS ett slutseminarium om indikatorprojektet där resultat från den sista mät-

ningen presenteras och det fortsatta arbetet diskuteras. 

 

Ökad delaktighet från samtliga medlemmar vad avser den långsiktiga utveckl-

ingen och finansieringen av Finsam  

Både i de dialoger och i förstudiens enkät framkommer finns olika aspekter av 

medlemmarnas engagemang. Det handlar om ett tydliggörande om vad med-

lemmarna vill med den finansiella samordningen, kunskap om den finansiella 

samordningen, kunskap och kännedom om varandras (medlemmarnas) uppdrag 

och möjligheter. I en av enkätens frågor fick de svarande ta ställning till ett an-

tal fasta svarsalternativ om de viktigaste åtgärderna för att utveckla samord-

ningsförbundens som konkret arena för det lokala samverkansarbetet. Flest an-

hängare hade de svarsalternativ som handlade om ökad samverkanskompetens 

hos politiker, chefer och handläggare. Något färre anhängare hade svarsalterna-

tivet ”Aktiv och levande kommunikation mellan team, projektledning och styr-

grupp/er samt samverkansparternas/aktörernas hemorganisation”. 

 

Genom kontinuerliga medlemssamråd skapas möjligheter och strukturer för dia-

loger och utbyte av information och kunskap. Nationella rådet har utarbetat re-

kommendationer kring medlemssamråd vilka kan spridas ytterligare. Årliga 

medlemsdialoger med lokala/regionala nämnder och styrelser som komplement 

till medlemssamråden är ytterligare en aktivitet. Politisk medverkan vid region-

ala nätverksträffar är en annan insats som kan bidra till att medlemmarnas enga-

gemang stärks liksom att utveckla/implementera och sprida lokala/regionala 

kommunikationsplaner.  

  

                                                      
29 Larsson Tholén, S. & Danermark, B.  ”Hur vet vi att det blir bättre?” Utveckling av ett instrument för upp-

följning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Mätning 1-2, arbetsrapport 2016-03-31. Institut-

ionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet. Rapporten kan hämtas från www.nnsfinsam.se  

http://www.nnsfinsam.se/
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Bilaga 3: Enkät resultat – FINSAMs roll i framtidens välfärd 
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Bilaga 4: Beräkning av storlek på målgrupper för samord-

ningsförbund  

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har erhållit medel till ett förbere-

dande projekt för att motverka utanförskap och främja kompetensutveckling 

inom Europeiska socialfonden (ESF) programområde 1; Framtidens välfärd – 

kompetensförsörjning inom välfärdssektorn. Förstudien är nationell och går un-

der namnet Fler vägar in. Den omfattar tre delprojekt - hållbart arbetsliv: social-

sekreterarrollen i utveckling, finansiell samordning (FINSAM) och breddad re-

krytering.  

Syftet med delprojektet FINSAM är att öka kunskapen och ge underlag för en 

strategisk diskussion hur man kan utveckla den finansiella samordningens roll i 

framtidens välfärd. Fokus är således samordningsförbundens strukturella roll i 

välfärdsarbetet. Förstudien pågår under våren 2016 och ska vara slutförd den 

sista juni 2016. Nationella rådet och dess arbetsgrupp har initierat projektet. 

I uppdraget ska målgruppen för den finansiella samordningen belysas vilket 

görs i detta dokument.   

 

Lagen och handboken 

I propositionen Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Prop. 

2002/03:132) lämnades 2003 förslag till utformning av en permanent finansiell 

samordning inom rehabiliteringsområdet. De samverkande myndigheterna var 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting. De åtgärder 

som skulle finansieras genom den finansiella samordningen (FINSAM) skulle 

ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att 

återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga.  

Lagen (2003:1210) trädde i kraft den 1 januari 2004 och i den beskrivs mål-

gruppen kortfattat. 

”2 § 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 utföra förvärvsarbete.” 

I propositionen om finansiell samordning anges att målgruppen för samordnade 

rehabiliteringsinsatser inkluderar såväl personer med psykiska som fysiska be-

svär liksom personer med sociala och arbetsmarknadsrelaterade behov.  

Målgrupperna för den finansiella samordningen kan därför vara kunder, arbets-

sökande, brukare eller patienter från såväl Försäkringskassan, Arbetsför-

medlingen, kommunen eller hälso- och sjukvården. Behovet av stöd beror ofta 

på olika former av långvarig, komplex och sammansatt problematik såsom 

funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, sociala problem eller behov av särskilda 

insatser på grund av arbetslöshet.  

I Handboken för finansiell samordning, utgiven av Nationella rådet30 beskrivs 

att lagstiftaren inte definierat målgruppen i detalj då den kan variera både över 

tid och geografiskt. I handboken på sid 49 finns följande beskrivning av förut-

sättningarna och av storleken på målgruppen.   

- Målgruppen identifieras lokalt och ges möjlighet till tidigt stöd, även 

förebyggande åtgärder.  

                                                      
30 www.finsam.se 
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- Målgruppen utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 20 – 64 

år).  

- Arbetslinjen är tydlig och innebörden av begreppet arbetsförmåga är 

viktig för synen på rehabilitering.  

- De individer som behöver samordnad rehabilitering kan både ha fy-

siska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov.  

Totalt bedömdes målgruppen kunna vara fem procent av den arbetsföra befolk-

ningen vilket motsvarade ca 300 000 individer. ” 

 

Handboken beskriver att förbunden lokalt behöver identifiera målgruppens stor-

lek och behov genom gemensamma kartläggningar. Även förebyggande arbete 

skulle kunna finansieras av förbunden. Ingen preciserings av begreppet förebyg-

gande arbete gjordes vid riksdagens beslut om finansiell samordning, vilket i 

handboken beskrivs som att de lokala parterna själva kan bestämma vilka insat-

ser de vill prioritera. Sammanfattningsvis är målgruppen bred och förutsätter en 

kartläggning och analys av lokala förhållanden och behov.  

 

 

Förändringar av målgruppen 

År 2014 gjorde socialförsäkringsutskottet en uppföljning av FINSAM. I förar-

betena till lagen angavs förvärvsaktiva 20-64 år som ledstjärna för målgruppen. 

Idag är åldersintervallet utvidgat till unga och unga vuxna från 16 år och uppåt. 

Särskilt åldersgruppen 16-29 år är idag en uttalad målgrupp för FINSAM. 

Breddningen av målgruppen kan ses som naturlig då omvärlden förändras. På 

senare år har den psykiska ohälsan ökat, främst hos kvinnor, vilka till vissa de-

lar är målgrupp för samordningsförbunden. Ungdomsarbetslösheten är hög i 

vissa områden, särskilt för unga med kort skolgång. Personer med funktions-

nedsättning och utrikesfödda utgör en allt större andel av antalet arbetslösa i 

Sverige. Dessa grupper har på senare tid uppmärksammats allt mer på grund av 

svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden31.   

 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har sedan 2011 fått ett regerings-

uppdrag att utveckla stödet till unga med aktivitetsersättning vilket flera sam-

ordningsförbund uppmärksammat och som även syns i den årliga återrapporte-

ring om FINSAM som Försäkringskassan tar fram. 

 

Försök att mäta 

På en förbundschefsträff 2015 presenterades en beräkning av målgruppen32.  

Presentationen var framtagen av en grupp förbundschefer. Slutsatser från arbe-

tet var att frågan om vem som har samordnade behov är en komplex fråga utan 

entydigt svar. Det är svårt att veta hur stor gruppen är, troligtvis närmare tio 

procent av den arbetsföra befolkningen än de fem procent som tidigare nämnts.  

Huruvida individerna får samordnade insatser är oklart, en del får men förmod-

ligen inte alla.  

                                                      
31 En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden. Regeringskansliet: Fi-

nansdepartementet 2015:3 

32 Presenterad av förbundschef Ulrika Sandzén, Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle 

och Årjäng 
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Tidigare undersökning som gjorts till förbundschefsmötet hösten 2015 föreslår att samtliga 

som ingår i gruppen UVAS har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. I 

denna rapport har istället NEET-gruppen valts då måttet sannolikt bättre speglar en grupp 

med omfattande problem. 

Antalet för samordnad rehabilitering uppgår då till ca 80 000 individer. 

 

 

Utifrån ovan nämnda presentation gjordes även i förstudien ett försök att mäta 

målgruppens storlek. I denna kartläggning utgår vi från information och statistik 

hämtade från SCB, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och från Försäkrings-

kassan. Information har även hämtats från andra källor. Och vi börjar med grup-

pen unga som varken arbetar eller studerar. 

 

Unga som varken arbetar eller studerar 

I SCB´s statistik (AKU) finns information om ungdomar som varken arbetar el-

ler studerar. Indikatorn NEET (not in employment and not in any education and 

training) är ett internationellt mått som även används i Sverige Många av dessa 

unga har behov av samordnade insatser men det är inte säkert att alla behöver 

det. Tabell 1 visar att knappt 80 000 unga mellan 15-24 år varken arbetar eller 

studerar. I tabellen finns även vissa könsskillnader där män i högre sträckning 

än kvinnor varken arbetar eller studerar. 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Källa SCB 2015 

 

Ett annat svenskt mått som används bland annat av temagruppen unga till arbete 

är UVAS. Data från 2013 som presenteras av temagruppen unga till arbete visar 

att 7,5 procent av 16-24 åringarna varken var i arbete eller studier.Bland unga i 

åldern 16–24 år var det 7,5 procent som varken arbetade eller studerade 2013. 

Det motsvarar ca 84 000 Det motsvarar ca 84 00 unga. Skillnaden mellan könen 

var liten. När hänsyn tas till ursprung är skillnaden i andelen som varken arbetar 

eller studerar stor. Utrikesföddas procentandel är nästan tre gånger så stor jäm-

fört med inrikes födda (15,6 respektive 6,3 procent). bland utrikes födda kvin-

nor är andelen allra störst (17,3 procent). 

 

 

 

 

 

 

  

Bland unga i åldern 16–24 år var det 7,5 procent som varken arbetade eller stu-

derade 2013. Det är en något större andel jämfört med 7,1 procent 2007, men 

lägre jämfört med 2009 då andelen var 8,8 procent. Vid tolkningen av utveckl-

ingen över tid bör det beaktas att individer som fått barnbidrag eller aktivitetser-

sättning för förlängd skolgång exkluderas från gruppen som varken arbetar eller 

studerar från och med 2010. 

Unga som varken arbetar eller studerar, 1000-tal 

Ålder, år Båda könen Män Kvinnor 

15-19 18,1 9,5 8,6 

20-24 61,3 32,8 28,5 
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Andelen tjejer som varken arbetade eller studerade var 7,4 procent och andelen 

killar var 7,7 procent år 2013. Skillnaden mellan könen var alltså liten, och har 

varit det under hela den studerade perioden. 

 

Ekonomiskt bistånd 

Antal vuxna som någon gång varit biståndsmottagare var knappt 260 000 indi-

vider under 2014. Fler män än kvinnor får ekonomiskt bistånd. Andelen av be-

folkningen som får ekonomiskt bistånd är fyra procent för män och tre procent 

för kvinnor. Ett mer spetsigt mått är antal vuxna som fått långvarigt ekonomiskt 

bistånd 10-12 månader under året. Den gruppen var ca 94 200 individer. 

 

Antal vuxna biståndsmottagare fördelade efter ålder och kön år 2014 

Ålder Båda könen Kvinnor Män 

18-19  8 665 10 174 

20-24  21 530 25 048 

25-29  17 398 18 854 

30-39  28 969 28 701 

40-49  25 425 23 941 

50-59  17 445 20 547 

60-64  5 397 6 733 

18-64 258 827 124 829 133998 

Tabell 2: Källa Socialstyrelsen rapport från 2015 

 

Hur många av de vuxna biståndsmottagarna som behöver samordnad rehabilite-

ring är oklart, men troligtvis en stor del. Rapporten "Fattig, sjuk och arbetslös 

201133" visade att: 

- 25 procent av biståndsmottagare hade försörjning endast från kommu-

nen 

- 40 procent hade sin försörjning från kommunen/Arbetsförmedlingen 

- 20 procent hade sin försörjning från kommunen/Försäkringskassan  

- 15 procent från alla tre, kommun/Arbetsförmedling/Försäkringskassa  

Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av arbetslöshet var 

under 2014, 125 500 individer. Under samma period hade 37 000 biståndsmot-

tagare försörjningshinder på grund av ohälsa.  Vuxna biståndsmottagare med 

försörjningshinder på grund av sociala skäl, var 28 000 individer. 

 

 

 

 

 

                                                      
33 Fattig, sjuk och arbetslös – en beskrivning av personer i kläm mellan stat och kommun. Eva Mörk och Li-

nus Liljeberg. IFAU – institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering: Rapport 2011:17 
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Tidigare undersökning som gjorts till förbundschefsmötet hösten 2015 föreslår att alla som nå-

gon gång fått försörjningsstöd har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Samti-

digt finns sannolikt en grupp biståndsmottagare där sektorsvisa insatser, t.ex. från socialtjänst 

och arbetsförmedling, kan tillgodose behovet utan att samordnad rehabilitering behöver komma 

till stånd. Antalet personer i behov av samordnad rehabilitering uppgår i denna beräkning till 

208 000 individer vilket motsvarar 80 % av målgruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsförmedlingen 

Statistik från arbetsförmedlingen visar att det i mars 2016 fanns 181 800 sö-

kande i program med aktivitetsstöd och 190 400 öppet arbetslösa. Det är totalt 

372 200 personer. Dessa siffror ska inte blandas ihop med statistik från SCBs 

arbetskraftsundersökningar som är beräknade på annat sätt. Betydligt fler män 

än kvinnor är öppet arbetslösa och är sökande i program med aktivitetsstöd. 

 

Arbetsmarknadsdata - Hela riket mars 2016, 16-64 år   Totalt Kvinnor Män 

NYANMÄLDA PLATSER 125790 0 0 

KVARSTÅENDE PLATSER 128016 0 0 

SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE 40425 17967 22458 

ÖPPET ARBETSLÖSA OCH SÖKANDE I PROGRAM MED AKTIVITETSSTÖD 372154 162572 209582 

 - därav utan arbete i mer än 6 månader 224079 101370 122709 

 - därav utan arbete i mer än 12 månader 146134 67538 78596 

 - därav utan arbete i mer än 24 månader 73707 36072 37635 

 - därav i öppen arbetslöshet i mer än 6 månader (tidigare långtidsarbetslösa) 58745 25881 32864 

KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT 654486 298052 356434 

ÖPPET ARBETSLÖSA 190376 81431 108945 

SÖKANDE I PROGRAM MED AKTIVITETSSTÖD 181778 81141 100637 

Arbetsmarknadsutbildning 6495 2270 4225 

Arbetspraktik 6450 2741 3709 

 - därav Lyft 0 0 0 

 - därav Prova-på-platser 1201 483 718 

 - därav Praktisk kompetensutveckling 675 283 392 

Arbetsträning med handledare 1647 692 955 

Arbetsträning inom praktiskt basår 49 35 14 

Stöd till start av näringsverksamhet 1526 692 834 

Ungdomsinsatser 24012 9197 14815 

 - därav Jobbgaranti för ungdomar 24012 9197 14815 

Förberedande insatser 36693 18906 17787 

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 530 220 310 

Jobb- och utvecklingsgarantin 104376 46388 57988 

 - därav Sysselsättningsfasen 32574 14791 17783 

SÖKANDE SOM HAR ARBETE UTAN STÖD 93728 52868 40860 

Deltidsarbetslösa 18095 12133 5962 

Tillfällig timanställning 36716 21938 14778 
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Tidigare undersökning som gjorts till förbundschefsmötet hösten 2015 föreslår att cirka en 

fjärdedel av sökande i program med aktivitetsstöd och öppet arbetslösa har behov av sam-

ordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Antalet för samordnad rehabilitering uppgår i 

denna beräkning till ca 93 000 individer. 

 

Sökande med tillfälligt arbete 17001 7776 9225 

Ombytessökande 21916 11021 10895 

SÖKANDE SOM HAR ARBETE MED STÖD 87496 34783 52713 

Anställningsstöd 13161 4666 8495 

 - därav Särskilt anställningsstöd 4958 1835 3123 

 - därav Förstärkt särskilt anställningsstöd 3911 1608 2303 

 - därav Instegsjobb 3891 1000 2891 

 - därav Trainee brist 18 10 8 

 - därav Trainee välfärd 100 51 49 

 - därav Extratjänster 283 162 121 

Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsför-

måga 74335 30117 44218 

 - därav Lönebidrag 29267 12137 17130 

 - därav Offentligt skyddat arbete (OSA) 2876 884 1992 

 - därav Utvecklingsanställning 7345 2819 4526 

 - därav Trygghetsanställning 34847 14277 20570 

 - därav Kulturarvslyftet 0 0 0 

 - därav Utvecklingsanställning samhall 0 0 0 

ÖVRIGA INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN 54232 31586 22646 

 - därav Arbetssökande med förhinder 53804 31505 22299 

NYSTARTSJOBB 45287 15767 29520 

 - därav Särskilt nystartsjobb 46 22 24 

 - därav Nystartsjobb för deltidsarbetslösa 0 0 0 

YRKESINTRODUKTION 848 168 680 

UTBILDNINGSKONTRAKT 741 308 433 

Tabell 3: Källa Arbetsförmedlingen 

 

Det är svårt att beräkna hur många som har behov av samordnad rehabilitering 

för att få arbete eller börja studera. Många av de som finns inskrivna på arbets-

förmedlingen står en bit från arbetsmarknaden på grund av sjukdom, funktions-

hinder, låg utbildning eller andra utmaningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FINSAM:s roll I framtidens välfärd 73 

Försäkringskassan 

 

Unga med aktivitetsersättning 

Antal unga 19-29 år med aktivitetsersättning uppgick i december 2015 till 

37 600 personer. Många av dessa har behov av samordnade insatser för arbets-

inriktad rehabilitering.  

 

Antal med aktivitetsersättning i december 2015, fördelat på kön och grad av ersättning 

 Båda könen Kvinnor Män 

Samtliga 37 599 17 608 19 991 

Hel 34 931 16 082 18 849 

Tre fjärdedelar 250 173 77 

Halv 1525 906 619 

En fjärdedel 893 447 446 

Tabell 4: Källa Försäkringskassan 

 

 

I tidigare undersökning som gjorts till förbundschefsmötet hösten 2015 föreslås 

att hälften av de unga med aktivitetsersättning har behov av samordnad arbets-

livsinriktad rehabilitering. Antalet för samordnad rehabilitering uppgår i denna 

beräkning till ca då till ca 18 800 individer. 

 

 

Personer med sjukersättning 

Antal 30-64 åringar med sjukersättning uppgick i december 2015 till 307 400 

individer. Antal individer med sjukersättning på deltid är cirka 87 000 individer. 

Det är betydligt mer vanligt att kvinnor får sjukersättning än män. 

 

Antal med sjukersättning i december 2015, fördelat på kön och grad av ersättning 

 Båda könen Kvinnor Män 

Samtliga 307 446 183 525 123 921 

Hel 220 358 123 845 96 513 

Tre fjärdedelar 9 590 6 120 3 470 

Halv 54 659 36 679 17 980 

En fjärdedel 22 741 16 833 5 908 

Tabell 5: individer med sjukersättning 

 

Sjukersättning ersätter det som tidigare kallades förtidspension. De som har en 

sjukersättning har fyllt 30 år. Erhålls ersättningen på heltid torde det bero på att 

individen inte har någon arbetsförmåga. I detta exempel har därför valts indivi-

der med sjukersättning på deltid.  
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Tidigare undersökning som gjorts till förbundschefsmötet hösten 2015 föreslår att 10- 30 

procent av de sjukskrivna har behov av samordnad arbetsinriktad rehabilitering. Om vi ut-

går från 20 procent motsvarar det ett antal på närmare ca 40 000 individer 

 

 

I tidigare undersökning som gjorts till förbundschefsmötet hösten 2015 föreslås 

att hälften av de med sjukersättning på deltid har behov av samordnad arbets-

livsinriktad rehabilitering. Antalet för samordnad rehabilitering uppgår i denna 

beräkning till ca 43 500 individer. 

 

 

Sjukskrivningar 

Cirka 194 200 personer var sjukskrivna i mars månad 201634. Antalet som var 

långtidssjukskrivna, mer än 60 dagar, var år 2014, totalt 123 000 individer för-

delat på 81 000 kvinnor och 42 000 män35. Sjukskrivningar bland kvinnor är 

betydligt vanligare än bland män. Hur många av de sjukskrivna som har behov 

av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering är svårt att bedöma. 

  

Antal pågående sjukfall med förmånen rehabiliteringspenning fördelat på omfattning och kön per den sista december 2015 

 

 Omfattning 1/1 1/1 3/4 3/4 1/2 1/2 1/4 1/4 

          

 Kön Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man 

 Förmån         

 Rehabiliterings-penning 4 472 2 178 123 31 83 32 30 11 

Källa Försäkringskassan Uttag: 20160418 

 

 

Källa: Försäkringskassan Uttag: 20160418 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
34 www.ekonomifakta.se data inhämtad 26 april 2016 

35 Sjukskrivningar 60 dagar eller längre. En beskrivning av sjukskrivna åren 1999–2014 efter kön, ålder, ar-

betsmarknadsstatus, yrke, sjukskrivningslängd och diagnospanorama. Rapport från Försäkringskassan. 

 Antal pågående sjukfall med förmånen sjukpenning fördelat på omfattning och kön per den sista december 2015 

  

 Omfattning 1/1 1/1 3/4 3/4 1/2 1/2 1/4 1/4 

 Kön Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man 

 Förmån         

 Sjukpenning 83 248 48 572 6 716 3 023 21 819 8 881 11 253 3 487 

http://www.ekonomifakta.se/
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Sammanfattning och reflektioner  

När samtliga mått som i de flesta fall bygger på antaganden landade målgrup-

pens storlek på nära en halv miljon individer.  

Det bor nästan 9,9 miljoner människor i Sverige. År 2015 var cirka 74 pro-

cent36 av befolkningen i arbetsför ålder, det vill säga 15-74 år. Den arbetsföra 

befolkningen uppgår då till cirka 7 300 000 personer. Sysselsättningsgraden 

som visar hur stor del av befolkningen inom en viss åldersgrupp som är syssel-

satta var i mars 2016 ca 66 procent.  

 

Andel av målgrupp   Antal 

NEET (100%)    80 000  

Ekonomiskt bistånd (100%)   208 000  

Arbetslösa (25%)   93 000  

Aktivitetsersättning (50%)     18 800 

Sjukskrivna (10%)    40 000 

Sjukersättning på deltid (50 %)     43 500  

Totalt    483 300  

 

En försiktig uppskattning av andelen personer i den arbetsföra befolkningen 

som är i behov av samordnad rehabilitering uppgår därmed till 6,6 % beräknat 

på 483 300 individer av 7 300 000.  

 

Komplext att mäta - behovsanalyser är viktiga 

Diskussioner om hur målgruppen ser ut och dess storlek är inte ny. Frågan är 

komplex och rymmer en del metodproblem.  

Det finns förbund som hellre talar om behovsgrupper än om målgrupper. Be-

hovsgrupper tolkas som ett bredare begrepp och rymmer fler möjligheter att ge 

rätt stöd till de individer som har behov av det. Ett individuellt fokus snarare än 

ett gruppfokus. 

Målgruppens storlek är avhängigt andra uppdrag som myndigheter, kommuner 

eller landsting har/får. Kommer ett uppdrag om att arbeta speciellt med unga 

som varken arbetar eller studerar kan det påverka målgruppens storlek på lokal 

nivå. Kanske går vissa individer över i andra samverkansformer när dessa upp-

drag kommer. 

Målgruppen påverkas av hur den lokala arbetsmarknaden ser ut. Är den god 

finns större möjligheter att individer med samordningsbehov kan få egen för-

sörjning och tvärtom.  

Målgrupperna förändras över tid och hur det ser ut lokalt. Den är därför svår att 

storleks- bestämma. 

 

                                                      
36 www.ekonomifakta.se data inhämtad 26 april 2016 

http://www.ekonomifakta.se/
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Ovan gjorda beräkningar är gjord på skattningar. I dagsläget är svårt att veta hur 

många individer i de olika systemen som har behov av samordnad arbetslivsin-

riktad rehabilitering. Det är svårt att skatta hur många av dem med samordnade 

behov som får dessa tillgodosedda via andra samverkansformer.  

Lagen om finansiell samordning är en ramlag som ger utrymme för tolkningar. 

Det är en styrka att den lokala kontexten styr de insatser som finansieras av 

samordningsförbunden. En nackdel är att det blir otydligt. Resultat från en enkät 

som gjorts inom ramen för förstudien visar att 49 procent av de svarande anser 

att det behövs ett förtydligande av de målgrupper som samordningsförbunden 

ska arbeta med. Några av de kommentarer som kommit upp i enkäten är att det 

skulle underlätta uppföljning och utvärdering samt gränsdragningar till andra ty-

per av samverkan. Även ett klargörande från ägarna kan underlätta. Det var 

även 49 procent som inte tyckte att det behövs något klargörande. Bland dessa 

finns kommentarer som ligger i linje med att lokala behov ska styra. 

Ett annat sätt att fundera över målgruppen är att dra upp en linje med 10 steg. 

Där 0 stor för ingen arbetsförmåga och 10 för full arbetsförmåga (och en bra 

förankring på arbetsmarknaden). Var på en sådan linje finns FINSAMs mål-

grupp? Är det individer som står längre ifrån arbetsmarknaden till exempel 3-4? 

Eller är det personer som står närmare ett arbete en 7-8? Eller kanske personer 

som har ett arbete men riskerar att slås ut p.g.a. exempelvis ohälsa. Oavsett var 

en individ befinner sig på denna linje kan hen ha behov av samordnad rehabili-

tering. Är hen då en individ som kan få stöd i verksamheter finansierade av ett 

samordningsförbund?  Utifrån lagens konstruktion är svaret ja.  

Sammanfattningsvis är frågan om storleken på FINSAMs målgrupp svår att be-

svara. Förmodligen är den något större än de beräkningar som gjordes i förarbe-

tena till lagen, ca 300 000 personer. Befolkningen i Sverige har ökat, enklare ar-

beten har minskat i antal vilket gör det svårare för personer som står en bit från 

arbetsmarknaden att ta sig in. 

Det är också svårt att dra någon generell slutsats om hur stort behov av rehabili-

tering prioriterade grupper har. Samma förbund kan arbeta med grupper som 

med relativt små insatser kan uppnå arbetsförmåga och med grupper som behö-

ver mer omfattande och långvarig hjälp och stöd.  

De rehabiliteringsinsatser samordningsförbunden En möjlig väg att tydligare 

precisera samordningsförbundens målgrupp är att använda en gemensam mall 

för behovskartläggningar. Drygt 80 procent av samordningsförbunden anser att 

metoder för behovskartläggningar behöver utvecklas. Om en sådan mall tas 

fram, testas och används kommer förhoppningsvis behovskartläggningarna 

kunna bidra till att samordningsförbundens målgrupp tydliggörs. Både lokalt 

men också nationellt och regionalt. Samtidigt finns stort utrymme för lokala va-

riationer och prioriteringar.  
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Bilaga 5: Underlagsrapport ”Vita fält” 

 

”Vita fält” 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har erhållit medel till ett förbere-

dande projekt för att motverka utanförskap och främja kompetensutveckling 

inom Europeiska socialfonden (ESF) programområde 1; Framtidens välfärd – 

kompetensförsörjning inom välfärdssektorn. Förstudien är nationell och går un-

der namnet Fler vägar in. Den omfattar tre delprojekt - hållbart arbetsliv: social-

sekreterarrollen i utveckling, finansiell samordning (FINSAM) och breddad re-

krytering.  

Syftet med delprojektet FINSAM är att öka kunskapen och ge underlag för en 

strategisk diskussion hur man kan utveckla den finansiella samordningens roll i 

framtidens välfärd. Fokus är således samordningsförbundens strukturella roll i 

välfärdsarbetet. Förstudien pågår under våren 2016 och ska vara slutförd den 

sista juni 2016. Nationella rådet och dess arbetsgrupp har initierat projektet. 

Ett av de åtta områdens som skulle belysas i förstudien var att ta fram en grov 

skiss över ”de vita fält” (utifrån en samlad rehabiliteringskarta över befintliga 

insatser och former) som finns i välfärdssamhället och där en finansiell samord-

ning kan fylla ett syfte som gemensam arena för myndigheternas ordinarie verk-

samheter. För olika målgrupper finns redan ansvariga som till exempel Arbets-

förmedlingen eller kommun, men det finns nya områden och behov som ingen 

riktigt har ett tydligt ansvar för. Det finns också behov av samordnade och pa-

rallella insatser. I detta sammanhang är det också viktigt att se om det vore 

lämpligt att den finansiella samordningen kunde arbeta mer med tidiga och/eller 

förebyggande insatser.  

 

 

Matris hjälper till att strukturera 

Förutom diskussioner med referensgrupp och arbetsgrupp har en sortering av 

olika nationella uppdrag gjorts. Nationella uppdrag från olika departement till 

myndigheter tillkommer och avslutas kontinuerligt. Under februari 2016 samla-

des några av dem in och lades i en matris. Kriterier för att hamna i matrisen var 

att uppdragen hade beröringspunkt med de målgrupper som Finsam arbetar med 

det vill säga individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Matrisen har inga ambitioner att vara heltäckande. Urvalen har inte heller gjorts 

systematiskt. Under förstudien har dessa uppdrag på olika sätt aktualiserats och 

då plockats in i matrisen. Avsikten är att visa på den komplexa bild som finns 

inom området arbetslivsinriktad rehabilitering och olika aspekter av hälsa. Ma-

trisen har även kompletterats med de ordinarie uppdrag som Försäkringskassa, 

Arbetsförmedling, kommuner och landsting har.  

 

I arbetet har projekt som finansieras helt eller delvis av Europeiska socialfonden 

(ESF) exkluderats. Detta för att tiden varit begränsad under förstudien och att 

ESF-finansierade projekt ofta är regionala och inte nationella. Målgrupper för 

projekt finansierade av ESF är dock i stora drag densamma som för samord-

ningsförbunden. 
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Matrisen är uppbyggt i olika kategorier där uppdragen delas in i på ett likartat 

sätt. Indelningen är: 

- Vem är aktör i uppdraget? 

- Vilken sorts uppdrag det gäller?  

- Under vilken period?  

- En kort beskrivning av uppdraget 

- Vem är uppdragsgivare? 

- Vilken är den slutgiltiga målgruppen (befolkningsnivå)?  

- När ska det redovisas? 

- Var kan uppdraget hittas (källa)? 

- Övrig information av värde 

 

Vad visar matrisen? 

Matrisen visar att det finns flera uppdrag och verksamheter som berör målgrup-

pen ”unga”, framför allt unga som inte arbetar eller studerar. De har olika inrikt-

ningar som att utvärdera insatser för unga, utveckla ett samordnat stöd för mål-

gruppen, hitta en eller flera modeller (exempelvis supported employment) som 

stödjer målgruppen till att komma i arbete eller studier, sprida dessa modeller 

osv. För några av uppdragen (överenskommelser mellan olika aktörer) är mål-

gruppen individer med psykisk ohälsa. Eftersom meningsfull sysselsättning är 

en viktig friskfaktor även för de med psykisk ohälsa, anknyter även dessa upp-

drag till arbetsmarknadsområdet.  

 

Personer med aktivitetsersättning och unga som varken arbetar eller studerar är 

också målgrupper som får stöd av insatser/verksamheter som finansierat av 

samordningsförbund37. Exempelvis har Försäkringskassan och Arbetsför-

medlingen sedan 2011 i uppdrag att inom ramen för samordningsförbundens 

verksamhet utveckla stödet till unga med aktivitetsersättning i syfte att under-

lätta inträde eller återgång till arbetsmarknaden.  

 

Kompletteringar till matrisen 

Det finns förmodligen en rad uppdrag som borde varit med i matrisen men som 

inte är det. För att få en bättre bild av vad som fattas har begreppet vita fält dis-

kuterats i referensgruppen som varit kopplad till arbetet med förstudien. I den 

finns representanter från flera samordningsförbund. En grupp som diskuterats är 

de som beviljats förtidspension. Det kan finnas individer som beviljats förtids-

pension enligt ett äldre system men som idag inte skulle kunna beviljas dagens 

motsvarighet, hel sjukersättning, då reglerna skärptes år 2008. En annan mål-

grupp är personer som ingår i personkrets 1 och 2 enligt Lagen om stöd och ser-

vice till vissa funktionshindrade (LSS). De i yrkesverksam ålder, som saknar 

förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet. Den dagliga 

verksamheten bör kunna innehålla såväl aktiviteter med habiliterande inriktning 

som mer produktionsinriktade uppgifter. Insatsen ska anpassas efter individuella 

behov, förutsättningar och intressen. Det finns verksamheter, finansierade av 

samordningsförbund som visat att i målgruppen finns det individer som kan gå 

                                                      
37  Tranqvist, J. (2014) Insatser för unga inom FINSAM - En studie om samordnat stöd för unga. www.fin-

sam.se  



 
FINSAM:s roll I framtidens välfärd 79 

från en aktivitetsersättning och daglig verksamhet till anställning med lön eller 

till studier38. 

Andra målgrupper som inte synliggjorts i matrisen är personer med missbruks- 

eller beroende problematik. Det är inte ovanligt att personer med denna proble-

matik har andra sociala och/eller psykiska problem samt ibland även psykia-

triska diagnoser. Dessa individer kan ibland falla mellan stolarna då flera till-

stånd skulle behöva behandlas samtidigt. När det gäller arbete är det vanligt att 

individen behöver vara drogfri innan hen kan vara aktuell på ett arbete. Proble-

matisk användning av alkohol och droger samvarierar hos vissa individer med 

kriminellt beteende. En ytterligare målgrupp är utagerande individer. Såväl uta-

gerande som individer med missbruk diskuteras inte frekvent på nationell nivå. 

Det finns dock samordningsförbund som arbetar med personer med missbruk 

och då främst unga39.  

Sist i dokumentet finns en fördjupning av målgruppen psykisk funktionedsatta. 

Fördjupningen har gjorts inom ramen för PRIO - en av de överenskommelser 

som gjorts mellan SKL och socialdepartementet och som även finns omnämnd i 

matrisen. På de kommande sidorna finns en matris över uppdrag och aktörer 

som berör FINSAMs målgrupp februari 2016. 

 

  

                                                      

 

 

38 UFFE Unga Funktionsbegränsade För Etablering Samordningsförbundet Skåne Nordost 

39 Finsam Lund 
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Aktör Verksam-

het/upp-

drag 

Period Beskrivning Slutlig Mål-grupp Uppdrags-

givare 

Redovi-

sas 

Källa Övrigt 

Hälso- och 

sjukvården 

Grund-upp-

drag 

På-

gående 

Hälso- och sjukvården ska erbjuda medicinska insat-

ser som är förebyggande, utredande och behandlande 
till alla bosatta invånare, det gäller även till nyan-

lända personer som är folkbokförda. Arbetsför-

medlingen kan vid behov efterfråga ett läkarutlåtande 
från hälso- och sjukvården som ett underlag för att 

avgöra om en individ har en begränsad förmåga att 

delta i etableringsinsatser på grund av sjukdom eller 
någon annan nedsättning av den fysiska eller psy-

kiska prestationsförmågan. Den medicinska bedöm-

ningen ska beskriva personens diagnos, funktionsned-

sättning och aktivitetsbegränsning, om möjligt i relat-

ion till kraven i aktiviteterna. 

 

Patienter     

Försäk-

ringskassan 

Grundupp-

drag 

På-

gående 

Försäkringskassan samordnar rehabiliteringsinsatser 

för de personer som har nedsatt arbetsförmåga på 

grund av sjukdom och som andra myndigheter och 
parter är ansvariga att utföra. Samordningsansvaret 

innebär att Försäkringskassan ska verka för att olika 

medicinska, sociala och arbetslivsinriktade rehabilite-
ringsåtgärder som en individ behöver kommer till 

stånd. Samordningen syftar till att kunna möjliggöra 

eller bibehålla en arbetsförmåga. 

 

Kunder     

Kommunen Grundupp-
drag 

På-
gående 

Kommunernas formella ansvar för arbetsmarknadspo-
litiken är begränsat, men de tar en aktiv del i det ar-

betsmarknadspolitiska 

arbetet då arbetslösheten är kostsam för kommuner-
nas ekonomi. Vid hög arbetslöshet sjunker skattein-

täkterna samtidigt som kostnaderna för ekonomiskt 

bistånd och 

arbetsmarknadsåtgärder ökar.  

Socialtjänsten har ingen skyldighet att skaffa arbete åt 

arbetslösa, men socialnämnden ska (enl. 3 kap. 2 § 
SoL) främja den enskildes rätt till arbete. Socialtjäns-

ten ska verka för att människor som av fysiska, psy-

kiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i 
sin livsföring får möjlighet att delta i samhället på 

lika villkor. Ofta har kommunerna ett omfattande 

samarbete med de statliga arbetsförmedlingarna 

 

Medborgare     

Arbetsför-

medlingen 

Grundupp-

drag 

På-

gående 

Arbetsförmedlingens övergripande mål är att under-

lätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta 
varandra och att prioritera stöd till personer som står 

långt från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen an-

svarar även för att säkerställa att arbetslöshetsförsäk-

Arbetssökande, även 

personer som står 
långt ifrån arbetsmark-

naden. 
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ringen fungerar som en omställningsförsäkring. Ar-

betsförmedlingen har ett samordnande ansvar för 

vissa nyanländas etablering på arbetsmarknaden. 

Uppdraget är att ge nyanlända rätt förutsättningar för 

att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i 
arbete och klara sin egen försörjning. I uppdraget in-

går även arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete 

med Försäkringskassan. Verksamheten bidrar till att 
fler människor med nedsatt arbetsförmåga på grund 

av funktionsnedsättning eller ohälsa kan börja arbeta 

igen. 

Arbetsgivare bland an-

nat genom anställ-

ningsstöd som lämnas 

till arbetsgivare för att 

stimulera anställ-
ningar. Målgrupperna 

för anställningsstöden 

är arbetssökande som 
har svårt att konkur-

rera om de lediga job-

ben.  

Försäk-

ringskassan 

Uppdrag 

om kun-

skapsut-

veckling 

och sam-

verkan på 
sysselsätt-

ningsområ-

det kring 
personer 

med psy-

kisk ohälsa 
(KUR) 

 

2014-

2015 

Öka den gemensamma kunskapsgrunden och för-

bättra samverkansformerna mellan Arbetsför-

medlingen, Försäkringskassan, kommuner och lands-

ting.  KUR-projektet vänder sig till anställda hos 

ovan nämnda aktörer och erbjuder bidrag för utveckl-

ing av lokal och regional samverkan och/eller för 
kompetensutveckling. Övergripande mål: 

Få en gemensam kunskapsgrund utifrån bästa till-

gängliga kunskap inom området psykisk ohälsa. 

Förbättra samverkan och gemensamt ta fram en plan 

för att kunna stötta personer med psykisk ohälsa till 

sysselsättning, studier och arbete. 

Genom samverkan kunna erbjuda den enskilde ett 

heltäckande och sammanhållet stöd. 

Öka antalet aktiviteter som stödjer patient-/brukar-
/anhöriginflytandet på individ- och organisationsnivå 

genom samverkan med intresse- och brukarorganisat-
ioner som ingår i NSPH:s nätverk. 

Personer med psykisk 

ohälsa, sjukdom och 

funktionsned-sättning. 

Socialde-

partemen-

tet.  Göran 

Hägglund/ 

Kerstin 

Evelius 

Mars 

2016 

S2013/ 

7759/FS 

Ska genomföras i dialog med sam-

ordningsfunktionen för regeringens 

plan för riktade insatser inom områ-

det psykisk ohälsa (PRIO) 

Försäk-

ringskassan 
och Arbets-

för-

medlingen   

Uppdrag 

angående 
projekt-

verksamhet 

och utvär-
dering av 

nya former 

av arbets-
livsinrik-

tade rehabi-

literingsin-
satser (SE) 

2014-

2016 

År 2013 fick Arbetsförmedlingen och Försäkrings-

kassan ett gemensamt uppdrag att utvärdera arbets-
livsinriktade rehabiliteringsinsatser med grund i Sup-

ported Employment, SE. Uppdraget omfattar en ef-

fektutvärdering där SE jämförs med metoden Case 
Management och ordinarie utbud av program och in-

satser som erbjuds av Arbetsförmedlingen. Ca 1000 

personer ska rekryteras till studien.  

Unga med aktivitetser-

sättning.  

Särskilt bör personer 

med aktivitetsersätt-

ning som även har 

daglig verksamhet en-

ligt lagen (1993:387) 

LSS, prioriteras.  

Socialde-

partemen-
tet,  

Ulf Kris-

tersson/Jo-

hanna Hjal-

marsson 

(redovisas 
till social-

departe-

mentet och 
till arbets-

marknads-

departe-
mentet) 

 

Våren 

2017 

S2013/ 

6630/FS 

 
 

Bör särskilt fokusera på hur dessa 

insatser påverkar arbetsförmågan 
och ska utformas i samråd med In-

spektionen för socialförsäkringen 

(ISF).  Såväl kostnadseffektiviteten 
och effekterna för övergång till ar-

bete behöver bedömas. 

Regeringen Samordnare 
för unga 

som varken 

2015-
2018 

Samordnaren (Inger Ashing) ska vid behov utveckla 
samordnat stöd för unga som varken arbetar eller stu-

derar. Arbeta för att den nationella, regionala och lo-

kala samverkan kring gruppen förbättras exempelvis 
mot bakgrund av kommunernas aktivitetsansvar för 

Unga som varken ar-
betar eller studerar 

Regeringen Februari 
2018 

Dir 2015:70 Samordningsuppdraget ingår i 
Vägar framåt – strategi för unga 

som varken arbetar eller studerar. 
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arbetar eller 

studerar 

ungdomar. Systematiskt samla och analysera kunskap 

om insatser till målgruppen för att främja kunskaps- 

och erfarenhetsbaserade insatser och utvecklingen av 

kvaliteten i insatser. Redovisa den kunskap/erfarenhet 

som samlats in/analyserats och lämna förslag till hur 
ett samordnat stöd för målgruppen fortsättningsvis 

bör vara utformat. Vid behov lämna författningsför-

slag. Ha ett nära samarbete med Delegationen för 
unga till arbete. 

(redovisas 

till Utbild-

ningsdepar-

tementet) 

Dialog ska ske med relevanta myn-

digheter och andra aktörer såsom 

SF huvudmän.  

Regeringen Delegat-

ionen unga 
till arbete, 

Dua 

2015-

2018 

Dua ska föra en dialog med enskilda kommuner, Sve-

riges Kommuner och Landsting, arbetsmarknadens 
parter på det kommunala och landstingskommunala 

området, övriga centrala parter på arbetsmarknaden, 

myndigheter, regionala aktörer och andra om hur ar-

betsmarknadspolitiska insatser för unga kan utvecklas 

och effektiviseras på lokal nivå. Främja en sådan dia-

log mellan de olika aktörerna inom det arbetsmark-
nadspolitiska området. Samla och sprida kunskap och 

goda exempel om insatser och samverkansformer i 

arbetet mot ungdomsarbetslöshet. Identifiera hinder 
och andra problem och brister i samverkan mellan 

staten och kommunerna vid genomförandet av arbets-

marknadspolitiken. Mot denna bakgrund, påtala even-
tuella behov av åtgärder från regeringens sida. I arbe-

tet särskilt uppmärksamma vikten av jämställdhet i 

arbetslivet och beakta möjligheterna att motverka 

könsuppdelning på arbetsmarknaden. 

Unga utan arbete Regeringen 

(redovisas 
till Arbets-

departe-

mentet) 

Februari 

2018 

Dir 2014:157 Delegationens främsta verktyg för 

samverkan är lokala överenskom-
melser mellan kommunen och Ar-

betsförmedlingen 

Regeringen Nationell 
samordnare 

för utveckl-

ing och 
samordning 

av insatser 

inom områ-
det psykisk 

hälsa 

2016-
2018 

Samordnarens huvuduppdrag ska vara att stödja det 
arbete som utförs av myndigheter, kommuner, lands-

ting och organisationer inom området psykisk hälsa 

och verka för att arbetet ska samordnas på nationell 
nivå. Identifiera utvecklingsbehov och redovisa dem 

till regeringen med förslag på åtgärder. Följa upp de 

insatser som görs inom ramen för samarbetet med 
SKL med fokus på effekter på folkhälsan, patienter, 

brukare och anhöriga samt föreslå hur utveckling och 

samordning av insatser långsiktigt kan integreras i or-

dinarie myndighetsstruktur. 

I ”Prio-planen 2012-
2016” (plan rör riktade 

insatser inom området 

psykisk ohälsa) finns 
två mål-grupper: barn 

samt vuxna med svår 

eller komplicerad psy-
kiatrisk problematik. 

Regeringen 
(redovisas 

till Social-

departe-
mentet) 

Decem-
ber 2018 

Dir 2015:138 Fem fokusområden: Förebyggande- 
och främjandearbete, tillgängliga ti-

diga insatser, enskildas delaktighet 

och rättigheter, särskilt utsatta grup-
per samt ledning, styrning och orga-

nisation. 

SKL /Rege-

ringen 

Godkän-

nande av  
överens-

kommelse 

om stöd till 
riktade in-

satser inom 

området 
psykisk 

ohälsa 

2016 Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till 

riktade insatser inom området psykisk hälsa och an-
vänds inom områden där båda parter identifierat ett 

utvecklingsbehov, för att stimulera en förbättring i 

verksamheterna. Fem fokusområden är identifierade: 
1, Förebyggande och främjande arbete, 2, Tillgäng-

liga och tidiga insatser (bland annat nämns arbete stu-

dier och sysselsättning och även insatser för personer 
med aktivitetsersättning). 3, Enskildas delaktighet 

och rättigheter (sysselsättning och stöd till återgång i 

arbete eller studier för personer med allvarlig psy-

kiskt sjukdom eller funktionsnedsättning nämns). 4, 

Utsatta grupper (här nämns personer med funktions-

nedsättning, samsjuklighet m.fl.). 5, Ledning, styr-
ning och organisation. 

Beskrivs inte men 

torde omfatta större 
delen av befolkningen 

Regeringen 

och SKL 
(redovisas 

till social-

departe-
mentet eller 

annan av 

regeringen 
utpekad 

myndighet) 

31 mars 

2017 

Protokoll vid re-

gerings-samman-
träde 2015-12-17 

 

S2015/08176/FS 

Överenskommelsen omfattar sam-

manlagt 845 000 000 kr under 2016 
och är en fortsättning på det så kal-

lade PRIO-arbetet. 300 respektive 

200 Mkr tillförs landsting/regioner 
och kommuner för att göra analyser, 

sätta mål och utforma handlingspla-

ner lokalt och regional samt påbörja 
ett långsiktigt arbete för att utveckla 

insatser inom de fem fokusområ-

dena. 150 mkr tillförs landsting för 

stimulans/rusta nya initiativ att nå 

unga. 130 Mkr tillförs ung-

domsmottagningar. 65 Mkr till SKL 
för analys- metod och uppföljnings-

stöd. Målsättningen är att 2016 års 
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  överenskommelse ska följas över-

enskommelser även under 2017 och 

2018. 

Myndig-

heten för 
delaktighet 

Modell för 

stöd till 
unga med 

psykisk 

ohälsa som 
varken ar-

betar eller 

studerar – 
redovisning 

av uppdrag 

2014-

2015 

MUCF fick i uppdrag att redovisa en eller fler mo-

deller för hur samhällets stöd till unga med psykisk 
ohälsa som varken arbetar eller studerar kan förbätt-

ras. Några utvecklingsområden har identifierats: Indi-

vidnära stöd över tid, erbjuda stöd även till de som 
inte har en diagnos, använd civilsamhället som en re-

surs, tydligare samverkan mellan verksamheter och 

vården, behov av stärkt kunskap om psykisk ohälsa 
hos fler aktörer, förebyggande arbete, Förslag (urval) 

som lämnas är: Individanpassat stöd med gemensam 

finansiering (riktade särskilda statliga medel till sam-

ordningsförbund), Öka samordningen mellan departe-

menten kring uppdrag som rör målgruppen, Förtyd-

liga spridningsuppdrag hos myndigheter, kartlägg be-
hovet av psykologstöd eller psykisk diagnos.  

Unga med psykisk 

ohälsa som varken ar-
betar eller studerar 

Socialde-

partemen-
tet, Maria 

Larsson 

och Kerstin 
Evelius 

(redovisas 

till Rege-
rings-

kansliet, 

Socialde-
partementet 

och Utbild-

nings-de-
partementet  

Hösten 

2015 

www.mucf.se 

Modell för stöd 
till unga med psy-

kisk ohälsa som 

varken arbetar el-
ler studerar – re-

dovisning av upp-

drag 

Samordningsförbunden har en fram-

skjuten roll 

Socialsty-

relsen och 
Arbetsför-

medlingen 

Uppdrag att 

kartlägga 
samver-

kansformer 

mellan so-
cialtjänsten 

och Arbets-

för-
medlingen 

2014-

2015 

Regeringen uppdrar till Socialstyrelsen och Arbets-

förmedlingen att kartlägga och sammanställa exempel 
på välfungerande samverkansformer mellan social-

tjänst och Arbetsförmedlingen avseende personer 

med ekonomiskt bistånd. Kunskap om dessa samver-
kansformer ska spridas till socialtjänsten och inom 

Arbetsförmedlingen. 

Personer med ekono-

miskt bistånd  

Socialde-

partementet 
(redovisas 

till Rege-

rings-
kansliet 

(Socialde-

partementet 
och Arbets-

marknads-
departe-

mentet) 

15 april 

2015 

S2014/3701/FST Lagen om finansiell samordning 

nämns. Resulterat i hemsidan 
www.godsamverkan.se 

 

Viktiga lärdomar: 

En ledning som prioriterar samver-

kan 

En tydlig arbetsstruktur med an-
svarsfördelning, Kontaktvägar och 

rutiner Stabila organisationer, Kun-
skap om och respekt för varandra,  

Gemensamma målgrupper och mål,  

Gemensamma forum och rutiner för 
beslut,  

Fokus på varje individs behov, 

Kunskap om samverkan hos varje 
organisation som deltar 

Skolverket Utvärderar 

det kom-
munala ak-

tivitetsan-

svaret. 

2014-

2015 

I och med skärp lagstiftning från 1 januari 2015, har 

kommuner stort ansvar för att följa upp unga under 
20 år som inte går i gymnasieskolan eller gymnasie-

särskola. För kommunerna innebär aktivitetsansvaret 

att de ska veta vilka/hur många unga det rör sig om 
och att erbjuda individuella åtgärder för dessa unga 

för att återgå till studier. Under 2015 samlade Statist-

iska centralbyrån in nationell statistik från kommu-

nerna om unga som omfattas av aktivitetsansvaret. 

Skolverket arbetar med att ta fram allmänna råd inom 

området som ska publiceras 2016. 

Unga under 20 som 

inte går i gymnasiet/ 
gymnasiesärskola 

Kom i 

Skolverkets 
reglerings-

brev 2014 

15 de-

cember 
2015 

 Dnr: 7.2.1-

2014:140 

 

http://www.godsamverkan.se/


 FINSAM:s roll I framtidens välfärd 84 

Arbetsför-

medlingen 

Ung Komp pågår UngKOMP utgår från konceptet som togs fram i 

Unga in för att tillsammans med kommunen vidareut-

veckla Arbetsförmedlingens erbjudande till ungdomar 

med behov av ett utökat stöd. UngKOMP innebär att 

både Arbetsförmedlingens och kommunernas verk-
tygslådor tas tillvara, ett plus ett blir helt enkelt tre. 

Ingen myndighet kan ensam lösa arbetslösheten för 

unga som står långt från arbetsmarknaden. I koncep-
tet har tre framgångsfaktorer identifierats för att 

stödja ungas övergång till arbete och studier ur ett 

holistiskt perspektiv: Nära samarbete och samlokali-
sering i multikompetenta team med personal från Ar-

betsförmedling och kommun, Anpassat bemötande 

och förhållningssätt, Ökad flexibilitet och tillgänglig-

het. 

Arbetet i UngKOMP är organiserat i multikompetenta 

team i en platt, tvärfunktionell verksamhet bestående 
av olika yrkesfunktioner från Arbetsförmedling och 

kommun. Tyngdpunkten ligger på ett nära teamarbete 

och samarbetet kännetecknas av korta ledtider genom 
att arbeta med parallella processer, där flera profess-

ioner samtidigt finns kopplade till individen. Teamet 

är lättillgängligt, sitter tillsammans och har ett tätt 
samarbete med deltagaren i fokus. Kring den unge 

aktiveras också andra nätverk efter behov. Det finns 

fem etablerade UngKOMP- team i landet: Stockholm, 

Göteborg, Malmö, Gävle och Skellefteå. 

Unga, 16-24 år som 

riskerar eller har lång 

tid i arbetslöshet. 

  http://www.ar-

betsfor-

medlingen.se/For-

arbetsgivare/Hitta-

medarbetare/Vara-
erbjudanden-/Ar-

tiklar-nyhets-

brev/2015-06-29-
Varfor-Ung-

KOMP.html 

Arbetsförmedlingen har ansökt om 

delfinansiering från EFS för att i 

projektform kunna arbeta med att 

etablera arbetssättet 

Rege-
ringen/So-

cialdeparte-

men-
tet/Strand-

hälls stra-

tegi 

Åtgärdspro-
gram för att 

öka hälsa 

och mins-
kad sjuk-

frånvaro 

2015-
2020 

Under de senare åren har sjukfrånvaron ökat. Målet är 
att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9 dagar vid 

utgången av 2020. Regeringen har identifierat sju om-

råden som behöver utvecklas och där åtgärder behö-
ver vidtas under mandat perioden för att öka hälsan i 

samhället, bryta den negativa utvecklingen och stabi-

lisera sjukfrånvaron. Dessa områden är: 1 ökad jäm-
ställdhet, 2 bättre arbetsmiljö, 3 bättre möjligheter att 

tillvarata människors arbetsförmåga, 4 rehabilitering, 

anpassning och omställning, 5 primärvårdens verk-

samheter behöver i högre grad anpassas för personer 

med psykisk ohälsa och långvarig smärta, 6 ökad 

kunskap om sjukskrivningspraxis och sjukskrivnings-
processen, 7 bättre möjligheter för unga med funkt-

ionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete 

Utifrån samordnings-
förbundens perspektiv: 

Unga med aktivitetser-

sättning samt långtids-
sjukskrivna. 

Rege-
ringen/So-

cialdeparte-

mentet 

År 2020 
(carinas 

not: antar 

att åt-
gärds-

program-

met följs 
upp kon-

tinuer-

ligt) 

Bilaga till proto-
koll vid regerings-

sammanträde 

2015 0924 nr 1:1 

Socialdepartemen-

tet 

I åtgärd 4 nämns samordningsför-
bunden speciellt. ”Regeringen före-

slår i budgetpropositionen för 2016 

att de statliga medlen till samord-
ningsförbinden ökas för att fler 

samordningsförbund ska bildas och 

för att stärka stödet till långtidssjuk-
skrivna och unga med aktivitetser-

sättning” Insatserna ska följas upp 

och utvärderas. 

I åtgärd 5 nämns rehabiliteringsga-

rantin och sjukskrivningsmiljarden 

samt olika satsningar inom området 
psykisk hälsa (exempelvis sats-

ningar för personer under 30 år som 

ska bidra till att färre unga behöver 
aktivitetsersättning). I åtgärd 7 

nämns samordningsförbunden igen 

samt personer med aktivitetsersätt-
ning. 7 av 10 med aktivitetsersätt-

ning för nedsatt arbetsförmåga har 

det på grund av psykisk ohälsa eller 

psykisk funktionsnedsättning. 

Försäk-

ringskassan 

Förstärkt 

stöd för 
personer 

som är 

2012-

2015 

FK och AF ska utveckla sitt samarbete vad gäller att 

vidta insatser som bidrar till att den som är sjukskri-
ven återfår arbetsförmågan och kan återgå i arbete.  

Personer som är sjuk-

skrivna och unga med 
aktivitetsersättning 

(främst en fråga för 

Reglerings-

brev 2015 
för Arbets-

förmedling 

Slutredo-

visning 
feb 2016, 

https://www.forsa

kringskas-
san.se/wps/wcm/c

onnect/007fc22b-

Gemensamma kartläggningar görs 

av AF och FK. Samordningsförbun-
den kan bidra med insatser om så är 

lämpligt. Även SE- uppdraget kan 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/007fc22b-9a24-44e4-baa7-bb16794338f4/rupp_+aterrapportering_forstarkt_stod_for_sjukskrivna_005697_2015.pdf
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/007fc22b-9a24-44e4-baa7-bb16794338f4/rupp_+aterrapportering_forstarkt_stod_for_sjukskrivna_005697_2015.pdf
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/007fc22b-9a24-44e4-baa7-bb16794338f4/rupp_+aterrapportering_forstarkt_stod_for_sjukskrivna_005697_2015.pdf
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/007fc22b-9a24-44e4-baa7-bb16794338f4/rupp_+aterrapportering_forstarkt_stod_for_sjukskrivna_005697_2015.pdf
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och Arbets-

för-

medlingen 

sjukskrivna 

och för 

unga med 

aktivitetser-

sättning 

Stödet till unga med aktivitetsersättning, som har be-

hov av arbetsförberedande insatser, arbetslivsinriktad 

rehabilitering eller samordnade rehabiliteringsinsatser 

för att kunna inträda eller återgå till arbetsmarknaden, 

behöver utvecklas. AF och FK ska, bl.a. genom sam-
verkan med andra relevanta aktörer och inom ramen 

för samordningsförbundens verksamhet, verka för att 

unga med aktivitetsersättning ska uppnå eller för-
bättra sin arbetsförmåga.  

I slutredovisningen ska myndigheterna dessutom 

lämna förslag hur arbetet inom samverkan kan ut-
vecklas så att tiderna inom sjukförsäkringen förkortas 

och fler personer övergår till arbetsmarknaden. 

samordningsförbun-

den) 

och Försäk-

ringskassa 

 

Redovisas 

till Rege-
rings-

kansliet 

(Socialde-
partementet 

och Arbets-

marknads-
departe-

mentet). 

delredo-

visning 

juni 2015 

(varifrån 

informat-
ionen är 

hämtad 

till detta 
doku-

ment) 

9a24-44e4-baa7-

bb16794338f4/rup

p_+aterrapporte-

ring_forstarkt_sto

d_for_sjuk-
skrivna_005697_2

015.pdf? 

 

vara aktuellt i de fall det finns re-

presenterat lokalt. 

 

I delredovinsingen finns skrivningar 

om ersättningssystemet till indivi-
den värd att beakta. 

Överens-
kommelse 

mellan 

SKL och 
regeringen 

”En kvali-
tetssäker 

och effektiv 

sjukskriv-
nings- och 

rehabilite-

ringspro-
cess 2016” 

 

Tidigare 

sjukskriv-

ningsmil-

jarden 

2016 Syftet med överenskommelsen är att åstadkomma en 
effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och reha-

biliteringsprocess genom att ge landstingen ekono-

miska drivkrafter att prioritera sjukskrivnings- och re-
habiliteringsfrågan. SKL och regeringen har tecknat 

en ettårig överenskommelse som omfattar både den 

tidigare sjukskrivningsmiljarden och stimulansmedel 
för rehabiliteringsinsatser. Den nya överenskommel-

sen byter namn till ”En kvalitetssäker och effektiv 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016”. I 
samband med detta försvinner den tidigare rehabilite-

ringsgarantin. Ett nytt område, psykisk ohälsa och 

smärta, kommer istället att ingå överenskommelsen. 

Regeringen satsar 1,5 miljarder kronor för att stimu-

lera bättre sjukskrivning och rehabilitering inom 
hälso- och sjukvården. Det är regeringens enskilt 

största ekonomiska satsning för att sänka sjuktalen. 

Den nya överenskommelsen har större fokus på 
hälso- och sjukvårdens roll för återgång i arbete och 

innebär till skillnad från rehabiliteringsgarantin en 

starkt minskad detaljstyrning av rehabiliteringsinsat-
ser. Istället ligger styrningen på evidens och stimu-

lans av kontakter med arbetsgivarna. Syftet är att 

skapa en bättre sjukskrivningsprocess och en mer ef-
fektiv rehabilitering tillbaka till hälsa och arbete. 

Överenskommelsen bygger på sju villkor: 

En jämställd sjukskrivningsprocess 
Kompetenssatsning i försäkringsmedicin 

Funktion för koordinering 

Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och 
långvarig smärta 

Utökat elektroniskt informationsutbyte 

Teknisk plattform för stöd och behandling 
Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning 

 

 

   http://skl.se/down-
load/18.37b886bd

151806866505711

0/1450366933986
/Fragor-och-svar-

om-Overenskom-

melsen-2016.pdf 

Villkor 7, insatser för lindrig och 
medelsvår psykisk ohälsa och lång-

varig smärta har enligt Anna Öst-

bom, SKL beröringar med några 
samordningsförbund 

 

Anna nämnde funktion för koordi-
nering som finns i landstingen ofta 

på vårdcentraler. Ofta en arbetstera-

peut. Koordineringsfunktionen har, 

utöver grundnivån, ett uppdrag som 

innebär samordning och stöd, till 

exempel coaching av patienter, ana-
lys av statistik, kartläggning av re-

habiliteringsbehov, samarbete med 
andra aktörer och utveckling av re-

habiliteringsteam. Har inte Hising-

ens SF jobbat med frågan? 

         

 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/007fc22b-9a24-44e4-baa7-bb16794338f4/rupp_+aterrapportering_forstarkt_stod_for_sjukskrivna_005697_2015.pdf
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/007fc22b-9a24-44e4-baa7-bb16794338f4/rupp_+aterrapportering_forstarkt_stod_for_sjukskrivna_005697_2015.pdf
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/007fc22b-9a24-44e4-baa7-bb16794338f4/rupp_+aterrapportering_forstarkt_stod_for_sjukskrivna_005697_2015.pdf
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/007fc22b-9a24-44e4-baa7-bb16794338f4/rupp_+aterrapportering_forstarkt_stod_for_sjukskrivna_005697_2015.pdf
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/007fc22b-9a24-44e4-baa7-bb16794338f4/rupp_+aterrapportering_forstarkt_stod_for_sjukskrivna_005697_2015.pdf
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/007fc22b-9a24-44e4-baa7-bb16794338f4/rupp_+aterrapportering_forstarkt_stod_for_sjukskrivna_005697_2015.pdf
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/007fc22b-9a24-44e4-baa7-bb16794338f4/rupp_+aterrapportering_forstarkt_stod_for_sjukskrivna_005697_2015.pdf
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En djupdykning i målgruppen psykisk funktionsnedsatta 

I maj 2012 beslutade regeringen om en handlingsplan för psykisk ohälsa, PRIO 

psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–

2016. Utifrån den har staten och SKL ingått årliga överenskommelser om stöd 

till riktade insatser. Medlen till kommuner och landsting fördelas då enligt en 

modell med uppställda grundkrav och prestationsmål. Kommunerna har under 

perioden 2011- 2014 genomfört en inventering av behov hos målgruppen perso-

ner med psykisk funktionsnedsättning. Inventeringen omfattade arbetet kring 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosocial insatser vid schizofreni, ar-

betet med SIP samt hur den enskildes delaktighet kan stärkas i kommunens bo-

ende- och sysselsättningsinsatser. För arbete- och sysselsättningsområdet sam-

verkade kommunen med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  

Inventeringen gjordes i Socialstyrelsens inventeringsverktyg och komplettera-

des med en analys- och handlingsplan från varje kommun. I denna skrivning 

presenteras en enklare analys med underlag från insamlade planer.   

 

Så här gjordes arbetet 

Sveriges kommuner kan delas in i kommungrupper40. Exempel på grupper är 

storstäder, pendlingskommuner, glesbygdskommuner. Ur varje kommungrupp 

valdes tre kommuner ut med undantag för gruppen ”storstäder” där endast en 

valdes ut, då gruppen som helhet omfattar tre kommuner. Urvalet i övriga 

kommungrupper gjordes genom att det kommunnamn som stod först respektive 

sist på listan samt en kommun som befanns sig ungefär i mitten av listan plock-

ades ut. En Excel fil upprättades med variabler som, så långt det är möjligt, 

motsvarar den information som skulle samlas in. Samtliga handlingsplaner 

skrevs ut och analyserades var för sig samtidigt som information från handlings-

planerna fördes in i Excel filen. Därefter sammanställdes informationen och re-

sultaten presenteras nedan. Fokus i analysen är varit arbete och sysselsättning 

för målgruppen. Underlaget för denna skrivning är således 28 kommuners ana-

lys- och handlingsplaner. 

 

Resultat  

Allmänt 

Kommunernas planer skiljer sig åt avseende karaktär, omfång och detaljnivå. 

Några planer är framtagna i samverkan med andra aktörer, andra står kommu-

nen själv för. En majoritet av handlingsplanerna är omfattande, tydliga och in-

nehåller såväl inventering som välgjorda analys- och handlingsplaner.   

En del kommuner har inventerat individer inom socialpsykiatrin, andra har tagit 

ett större grepp. Några anger i procent hur stor andel av kommunens befolkning 

de inventerat. Det varierar mellan 0,3 procent och upp till fem procent (i ett 

fall). De flesta uppger en andel på ca 1 procent, vilket ligger i linje med det rikt-

märke som angetts i anvisningarna för prestationsmålen.  

Flera kommuner noterade att de missat personer i målgruppen i de fall invente-

ringen inte skett i samverkan med landstingen. När analysen av arbete och 

                                                      
40 http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html 
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sysselsättning skedde i samverkan med arbetsförmedlingen och försäkrings-

kassa hittades personer som inte fanns registrerade hos kommunen. 

 

Metoder och modeller som används 

Metoder för att få individer i arbete omnämns i planerna. Dessa är; Samordnad 

Individuell Plan (SIP), Supported Education (SE), Ett Självständigt Liv (ESL), 

Motiverande Intervju (MI), Individual Placement and Support (IPS), Beardslees 

familjeintervention, Vård- och stödsamordning (VSS)41, KUR42, Case Mana-

gement, Styrkeanalys, KASAM, Second Chance school, ISA-metoden (indivi-

duellt stöd i arbetet), och ACT. Några specifika utvecklingsprojekt nämns också 

som Sar@ projektet43, YES- projekt 44. Vissa används redan, några är under 

införande eller i ett planeringsskede 

Vanligast förekommande är SIP, som alla kommuner tagit upp. Men ofta nämns 

även SE, IPS och MI.  

 

Behov i kommuner 

Rent generellt kan kunskap om och bemötande av målgruppen förbättras. Kom-

munerna efterfrågar också mer kunskap om målgruppens behov. 

Flera kommuner uppger att det troligtvis finns ett mörkertal och att inventering-

arna behöver förbättras. 

I anvisningarna till inventeringen skulle utbildningsnivå redovisas hos målgrup-

pen vilken var delvis okänd i några kommuner. Majoriteten de undersökta kom-

munerna uttrycker behov av att få bättre kännedom om målgruppens utbild-

ningsnivå. 

En skattning av de undersökta kommunerna är att cirka hälften av målgruppen 

inte har arbete eller sysselsättning. Ett stort antal kommuner skriver i sina planer 

att de behöver förbättra sina insatser för att målgruppen ska få en passande 

sysselsättning eller ett arbete. Några kommuner nämner också att de behöver se 

över möjligheten till att skapa flera arbetstillfällen, t.ex. i sociala företag. Några 

kommuner framhåller också det faktum att en stor del av de inventerade indivi-

derna har sjuk- eller aktivitetsersättning. Flera kommuner framhåller specifikt 

målgruppen unga men också vikten av att unga ska gå ut gymnasiet med god-

kända betyg. 

Utbildning i skolan om pedagogiska verktyg behövs. Det kan bidra till att fler 

klarar målen i skolan. Sprida kunskap om och ökad användning av hjälpmedel i 

allmänhet till målgruppen behöver också förbättras. 

Ökad kunskap om och ökad användning av SIP. Osäkerhet kring SIP anges av 

några kommuner som förklaring till att SIP inte används fullt ut. 

                                                      
41 En organisationsmodell och resursgruppsarbete med en arbetsmetod för att ge brukarna ett avgörande in-
flytande över sin egen rehabilitering. 

42 KUR-projektet vänder sig till anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och lands-

ting och erbjuder bidrag för att öka samverkan och kunskapen om rehabilitering av personer med psykisk dia-
gnos och funktionsnedsättning 

43 Projektet har arbetat med att möjliggöra löneanställning för personer med psykisk ohälsa, psykiska sjukdo-

mar samt personer med psykiska funktionsnedsättning i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskas-
san och Landstinget 

44 Tillsammans med Lunds universitet - att använda IPS på personer med bipolär sjukdom eller depression 

(18-24 år). 
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Flera kommuner uppger också behov av att implementera eller starta arbetet 

med andra metoder som SE och IPS. Men också MI omnämns som en använd-

bar metod för personal som kommer i kontakt med målgruppen. 

Metodutveckling riktad mot sysselsättning behöver stärkas. Kvalitetssäkra och 

vidareutveckla gemensamma metodfrågor som exempelvis genomförandepla-

ner, dokumentation, bemötande och förhållningssätt. 

Lära av goda exempel. 

Behov av bättre informationsutbyte, samordning och samverkan mellan kom-

mun, landsting, Arbetsförmedling och Försäkringskassa i syfte att förbättra 

sysselsättningsgraden hos målgruppen är områden som flera kommuner tycker 

är viktiga. Lokala förutsättningar skapar kreativa lösningar. I vissa kommuner 

har Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inte något kontor, i andra är 

man beroende av grannkommunens verksamheter. 

 

Pågående arbete 

Individinriktade arbeten är framförallt arbete med, införande av eller förstärk-

ningar av metoder som SIP, IPS och MI. Det är mer vanligt att individinriktade 

insatser nämns jämfört med struktur- och kunskapshöjande insatser. Punkterna 

flyter dock ihop. 

Strukturinriktade arbeten är framförallt gemensamma utbildningssatsningar 

mellan kommun, landsting, Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Syftet är 

oftast att stärka samverkan. Även strukturerad samverkan på exempelvis chefs-

nivå är insatser som det finns behov av, vilket påtalas av några kommuner. 

Även samarbete med brukarorganisationer och ökat brukarinflytande nämns. 

Kunskapshöjande insatser till berörd personal, se ovan, nämns i många hand-

lingsplaner liksom arbetet med KUR.  

Elva av 28 kommuner beskriver samordningsförbundet som en viktig aktör för 

målgruppen. Av de elva önskar finns en önskan om att samordningsförbunden 

skulle kunna ta ett större ansvar för att få fler i arbete eller i sysselsättning.  

Då planerna skiljer sig åt mellan kommunerna är det svårt att ge någon generell 

bild av vad som pågår. Handlingsplanerna är troligtvis inte kompletta när det 

gäller pågående insatser, då det inte efterfrågats i anvisningarna. Det är få planer 

(28 av 248) som utgör underlag för denna skrivning vilket medför svårigheter i 

att se mönster inom och mellan de tio kommungrupperna.  

 

Sammanfattning och reflektion 

Sammanfattningsvis visar matrisen och övrig information att det finns många 

aktörer som på olika sätt arbetar med samma målgrupper i behov av sammansatt 

stöd för att närma sig eller etablera sig på arbetsmarknaden och att uppdragen 

för dessa delvis överlappar varandra. Ett exempel är målgrupperna unga och 

vuxna personer med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning   

som på olika sätt ingår i eller berörs av samtliga 14 olika uppdrag som, utöver 

myndigheternas grunduppdrag, redovisas i sammanställningen.  

Hur dessa uppdrag utvecklas och hålls samman på lokal nivå ser olika ut och 

beror på lokala förutsättningar och behov. Utifrån det samlade uppdraget för 

medlemsmyndigheterna och det individuella behovsperspektiv, som utgör sam-

ordningsförbundens bedömningsgrund, är förbunden med all sannolikhet redan 
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idag på olika sätt en arena för de målgrupper som ingår i de uppdrag som redo-

visas i matrisen. Det medför också att det finns svårigheter att hitta helt vita fält 

där samordningsförbunden lokalt inte redan har eller fyller en funktion. Lagen 

om finansiell samordning är en ramlag och ger stort utrymme för flexibilitet. 

Den fria roll som kännetecknar samordningsförbunden skapar stora möjligheter 

för förbunden att utforma sin verksamhet på ett resurseffektivt sätt. Det förutsät-

ter dock bra tvärsektoriella behovsanalyser på lokal nivå.  

 

I ett nationellt perspektiv bör möjligheten nämnas att genom riktade uppdrag till 

centrala myndigheter att inom ramen för samordningsförbundens verksamhet 

utveckla och förstärka stödet till unga och vuxna med psykisk ohälsa/psykisk 

funktions-nedsättning.  Genom att tillvarata den samverkansstruktur som redan 

finns etablerad mellan de fyra medlemsmyndigheterna kan målgruppernas in-

träde eller återgång till arbetsmarknaden underlättas. 

Den sammanställning av ett urval analys- och handlingsplaner som gjorts inom 

ramen för PRIO-satsningen indikerar att kommunerna skulle vilja förbättra sitt 

arbete med målgruppen psykisk funktionsnedsatta och att samordningsförbun-

den kan ha en stor betydelse i detta arbete.  

Det finns stort stöd i frågan om samordningsförbunden i högre grad ska arbete 

med förebyggande insatser. 79 procent av förbundschefer/ordförande/vice ord-

förande svarar ja på frågan, 8 procent svarar nej medan 12 procent svarar att de 

inte vet45. Insatser för definierade riskgrupper, till exempel grupper med smärt-

problematik, grupper med psykisk ohälsa, ensamstående föräldrar, långvariga 

arbetslösa med fler är områden som prioriterats. Vad som är förebyggande ar-

bete och vad som ska förebyggas är en fråga som diskuteras kontinuerligt. 

Bland de öppna svaren enkäten finns röster som menar att gränser om ålder är 

svårt att hantera.  

Frågan om ålder och förebyggande insatser är inte helt enkel då lagstiftningen, 

lagen om den finansiella samordning, inte fastslagit en åldersgrupp. I förarbe-

tena till FINSAM angavs förvärvsaktiva i åldern 20-64 år som huvudinriktning 

för bestämning av målgruppen. Regeringen betonade dock att det angivna ål-

dersintervallet inte var någon fast avgränsning utan att både äldre och yngre 

personer kunde ingår i målgruppen om de av något skäl kunde hänföras till 

gruppen förvärvsaktiva. Någon avgränsning till personer som hade offentlig för-

sörjning gjordes inte.  

Idag anger de flesta samordningsförbund att målgruppen är förvärvsaktiva i ål-

dern 16-64. Om åldern på målgruppen ytterliga sjunker skulle förmodligen ett 

förtydligande i lagen behöva göras. 

 

 

 

                                                      
45 Enkät gjord i mars-april 2016 med anledning av förstudien. 
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