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1. Inledning  

1.1 Bakgrund och uppdrag 

Nedansiljans samordningsförbund bildades 2007 består av medlemmarna Leksands kommun, 

Rättviks kommun, Gagnefs kommun, Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan.  

Rehabiliteringsansvaret är uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån 

egna uppdrag och ansvar. Att ansvaret för den enskilde är fördelat på flera aktörer kan ibland 

utgöra hinder mot en effektiv rehabilitering. Det kan vara särskilt problematiskt att 

rehabilitera människor som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och 

arbetsmarknadsrelaterade problem. För att hjälpa dessa människor är det nödvändigt att 

aktörerna samordnar sina insatser.  

Nedansiljans samordningsförbund har som huvuduppdrag att skapa goda förutsättningar för 

samverkan mellan medlemmarna/parterna i samordningsförbundet. Den centrala uppgiften 

är att finansiera olika slags åtgärder som ytterst sett ska underlätta för personer att öka sin 

förmåga till förvärvsarbete eller studier och möjlighet till självförsörjning. 

Samordningsförbundet ska också på olika sätt stimulera till samverkan mellan medlemmarna 

genom att underlätta samarbetet mellan de samverkande parternas professioner.   

1.2 Syfte 

Syftet med samordningsförbundet är att uppnå en effektiv resursanvändning mellan de 

samverkande parterna. Detta sker genom att parterna bidrar med medel till 

samordningsförbundet som ska användas för att finansiera insatser som ligger inom de 

samverkande parternas ansvarsområden. Den bakomliggande tanken är att de enskilda 

individerna ska kunna ges en bättre rehabilitering till en totalt sett lägre kostnad för de 

samverkande parterna.  

1.3 Behovsgrupper  

De insatser som samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare bosatta i 

Leksands, Rättviks och Gagnefs kommuner i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) som har långvarig 

offentlig försörjning i form av t.ex. sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, 

arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd. Det kan även gälla människor som står utanför 

samhället och helt saknar försörjning från samhället. De ska ha behov av samordnad 

rehabilitering från minst två av samverkansparterna 
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1.4 Uppgifter 

Samordningsförbundet uppgifter är:  

• Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.  

• Stödja och finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade 

ansvarsområde. 

• Besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska 

användas. 

• Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning. 

• Svara för att uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.  

2. Organisation  

2.1 Styrelse  

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar 

för utveckling och ekonomi.  Styrelsens arbete regleras dels i lag (20013:1214) om finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser, dels i förbundsordningen. Styrelsen består av en 

ordinarie och en ersättare från varje part. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av 

ledamöterna är närvarande.  

2.2 Förbundschef  

Kansliet består av en förbundschef som på heltid leder arbetet inom samordningsförbundet 

enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefen är föredragande i styrelsen, verkställer 

styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och utvärdering samt utarbetar förslag till beslut 

för styrelsen. Administrativa tjänster som ekonomisk redovisning, arvodeshantering, IT-stöd 

m.m. köps in till samordningsförbundet. Den nuvarande förbundschefen är anställd av 

Gagnefs kommun.    
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3. Verksamhetsinriktning och mål 2018  

3.1 Mål 2018 avseende finansiering av insatser och aktiviteter 

 

2018 kommer samordningsförbundet intensifiera ett utvecklingsarbete som sätter fokus på 

uppföljnings- och utvärderingsfrågor. Som nämnts har samordningsförbundet enligt lag 

ansvar att följa upp och utvärdera de insatser man finansierar. Mot denna bakgrund är 

verksamhetsmålen för 2018 formulerade med en ansats att vara mätbara (resultatmål). Detta 

kan möjliggöras dels genom uttag av resultat i befintliga uppföljnings- och mätsystem (SUS, 

Indikatorerna), dels genom beräkning av antalet medverkande/deltagare i olika (strukturella) 

insatser. Andra resultat får mätas genom att konkret bedöma huruvida utkomsten uppfyller 

föreskrivet mål för insatsen ifråga.  

 

3.1.1 Mål 1: Finansiering av individinriktade insatser  

”Teamet på Centralen” 

Samordningsförbundet har sedan flera år i huvudsak finansierat den individinriktade insatsen 

”Teamet på Centralen”. Teamet består av handläggare och coacher anställda hos 

samverkansparterna och tillhandahåller en samordnad individuell rehabiliteringsinsats. Det 

övergripande målet är att enskilda personer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 

förvärvsarbete.   

Resultatmål:  

- Att minst lika många procent av inskrivna deltagare (individer) i insatsen går ut i arbete/studier som 

rikssnittet 2016 (35 %). 

- Att insatsen under 2018 kontinuerligt mäts med stöd av instrumentet ”Indikatorer” under 2018 

avseende ”Deltagare” (pågående och avslutade).  

”Fokus 20- 25 Leksand Rättvik Gagnef”  

Samordningsförbundet har beviljats medel från Myndighetens för Ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor, MUCF, om 546 000 kr till ett projekt ”Fokus 20-25 i Leksand Rättvik 

Gagnef” som syftar till att underlätta etableringen i arbets- och samhällslivet för unga som 

varken arbetar eller studerar eller som löper risk att hamna i en sådan situation. En 

ungdomscoach/projektledare är anställd. Projektet kommer ske i samverkan mellan Gagnefs, 

Leksands och Rättviks kommun och kommer pågå under perioden december 2017 till 

december 2018.  

Resultatmål: 

- Att varje individ har fått en handlingsplan med åtgärder som leder vidare i en riktning mot egen 

försörjning och/eller påbörja/avsluta utbildning. 

- Att anhöriga till ungdomen har fått beskriva sina behov av stöd för att kunna hjälpa sin ungdom 

vidare. 

- Att ansvariga myndigheter har fått förslag på förbättrade rutiner, arbetssätt samt förslag på nya 

stödåtgärder till målgruppen och dess anhöriga.  
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3.1.2 Mål 2: Att fortsatt stödja samverkan mellan parterna  

Styrgruppen för ”Teamet på Centralen”  

Under 2017 har stort arbete har lagts ned på att tydliggöra samordningsförbundets roll och 

uppdrag i relation till parternas samordnade insats ”Teamet på Centralen”. En del i det 

arbetet har varit bildandet av Styrgruppen. Styrgruppen består av chefer från vardera part 

och Styrgruppen har arbetat med dels att tydliggöra vardera parts respektive uppdrag inom 

den samordnande insatsen, dels att ”återföra” verksamheten till parterna vad gäller frågor 

kring verksamhetsutveckling, arbetsmetoder, administrativ och ekonomisk förvaltning m.m.. 

Parterna har inför 2018 för första gången ansökt om medel till insatsen. Styrgruppens 

fortsatta utvecklingsarbete är mycket viktigt och fungerar som ett parallellt spår med 

samordningsförbundets implementeringsarbete av insatsen, se 4.2 nedan.  

 

Resultatmål:  

Att fortsatt stötta arbetet i Styrgruppen för Teamet Centralen. Förbundschef medverkar som 

processtöd i Styrgruppen. Styrgruppen ska träffas vid minst fyra tillfällen, hålla en hel planeringsdag 

samt genomföra minst ett studiebesök till annan liknande verksamhet under 2018. 

Lokala samverkansgrupper (LSG)  

Under senhösten 2016-våren 2017 har parterna fört en diskussion om huruvida man bör bilda 

en samverkansgruppering i form av en s.k. Lokal samverkansgrupp (LSG) med alla tre 

kommunerna Leksand, Rättvik och Gagnef samt övriga parter Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och Landstinget Dalarna.  I ljuset av samordningsförbundets historik med 

”Teamet på Centralen” har tidigare sådana grupperingar utgått ifrån och diskuterat (enbart) 

den verksamheten. Därtill finns sedan länge en Lokal samverkansgrupp i Gagnefs kommun. 

Till komplexiteten att bilda en kommungemensam samverkansgrupp hör även den praktiska 

omständigheten att organiseringen inom Försäkringskassan och Landstinget medför att dess 

representanter (tjänstemän) inte är desamma i Gagnef som i Leksand och Rättvik.  

 

Mot denna bakgrund har parterna uttryckt behov av att tydliggöra och konkretisera vilket 

syfte, frågefokus och hur bemanningen bör se ut i en gemensam lokal samverkansgruppering 

med alla tre kommunerna. Under oktober-november 2017 har en pilotstudie genomförts i 

Rättviks kommun vars syfte är att belysa befintlig samverkan samt identifiera icke 

förekommande samverkan avseende individer som behöver stöd och hjälp för att etablera sig 

till studier och/eller arbete mellan myndigheterna/förvaltningarna inom Rättviks kommun, 

mellan Rättviks kommun och med kommunerna Gagnef och Leksand samt med 

Arbetsförmedlingen, Landstinget Dalarna och Försäkringskassan. Målet är att ta fram ett 

underlag för att kunna föreslå organisering med tydliga uppdragsbeskrivningar för samverkan 

mellan myndigheterna både inom Rättviks kommun och mellan de tre kommunerna Rättvik, 

Gagnef och Leksand. 
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Resultatmål:  

Att utifrån resultatet av pilotstudien 2017 i Rättviks kommun stötta parterna i att skapa en- eller flera -

samverkansgrupperingar som syftar till att arbeta med gemensamma frågor kring att samordna sina 

respektive uppdrag på rehabiliteringsområdet avseende individer som behöver stöd och hjälp för att 

etablera sig till studier och/eller arbete.  

 

3.1.3 Mål 3: Att fortsatt stödja utveckling av nya samverkansinsatser  

Samordningsförbundets roll är bidra till att skapa effektiva och lokalt anpassade 

samverkanslösningar. Målsättningen är att parterna ska förstå och se samordningsförbundet 

som en viktig – och självklar - resurs till de ordinarie verksamheterna. I takt med att 

samordningsförbundet arbetar med implementeringen av ”Teamet på Centralen”, se nedan, 

kan samordningsförbundet möjliggöra för parterna att utveckla nya och fler 

samverkansprojekt.  

Samordningsförbundet har av parterna bland annat uppmärksammats på att det finns 

individer med behov av en ”förrehabilterande” verksamhet dvs. innan en individ är mottaglig 

för att genomföra andra arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Bland annat är man 

intresserad av att genomföra en förstudie avseende s.k. naturunderstödd 

rehabiliteringsverksamhet i de tre grannkommunerna. Förstudien ska utmynna i ett förslag till 

ett pilotprojekt.  

Samordningsförbundet bör vidare finansiera insatser som omfattar kartläggningar, 

behovsanalyser m.m.. Den typen av insatser är centrala utgångspunkter för att utveckla nya 

samverkansinitiativ.  

Resultatmål:  

- Att finansiera insatser som syftar till att kartlägga behov av och bedriva en samordnad 

förrehabiliterande verksamhet i regionen.  

-Att finansiera insatser som avser kartläggningar, behovsanalyser eller liknande aktiviteter.  
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3.1.4 Mål 4: Att arrangera och stödja kompetenshöjande insatser 

Samordningsförbundet kommer under 2018 fortsätta att stödja olika former av 

kompetensutvecklingsinsatser. Exempel på sådana aktiviteter är att arrangera frukostmöten, 

konferenser, seminarier m.m. riktat till chefer, medarbetare men även andra aktörer inom 

och omkring parternas respektive verksamhetsområden. Syftet är att synliggöra 

samordningsförbundets roll och möjligheter samt stimulera till samverkan genom att 

underlätta samarbetet mellan de samverkande parternas professioner.   

Resultatmål:  

-Att förbundet ska arrangera minst fyra kunskapshöjande seminarier/frukostmöten i frågor om 

arbetslivsinriktad rehabilitering.  

-Att minst 100 personer har tagit del av förbundets arrangerade och finansierade kompetenshöjande 

insatser under 2018.  
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4. Samordningsförbundets finansiella mål  
För andra året i rad har samordningsförbundet fått en minskad tilldelning från staten. Då 

övriga parter hitintills har följt statens anslag innebär det att samordningsförbundet totala 

tilldelning har reducerats med knappt 500 tkr under en två-årsperiod. Samordningsförbundet 

har visserligen haft ett stort mått av eget kapital men detta har börjat förbrukas under 2017 

och en minskad tilldelning kommer att slå negativt på sikt. I ljuset av detta har 

samordningsförbundet antagit en arbetsmodell som syftar till att uppnå en mer 

ändamålsenlig dialog med medlemmarna.  

Vidare har samordningsförbundet tidigare identifierat att medelsbeviljandet till insatsen 

”Teamet på Centralen” behöver reduceras på sikt i syfte att frigöra medel för att kunna 

finansiera nya former av samverkansinsatser. Samordningsförbundet har mot denna 

bakgrund tagit fram en implementeringsplan för verksamheten vilket innebär att insatsen på 

sikt ska implementeras och omfattas av de ordinarie verksamheterna.  

Samordningsförbundet kommer lägga en underskottsbudget för 2018 i enlighet 

kommunallagen 8 kap. 4 § p.2. Budgeten ska enligt kommunallagen upprättas så att intäkterna 

överstiger kostnaderna men om synnerliga skäl föreligger kan undantag göras från denna 

huvudregel. Ett sådant skäl kan vara att den finansiella ställningen är så stark att det kan vara 

försvarbart att under en tid gå med ett planerat underskott. 

4.1 Utökad dialog med medlemmarna  

Under 2017 har samordningsförbundet lagt ned stort arbete på att informera om 

samordningsförbundets möjligheter att stödja och utveckla samverkansarbetet i regionen. 

Det arbetet har företrädesvis riktats mot parternas representanter inom olika verksamheter 

(på tjänstemannanivå) och fortsättningen med att informera om samordningsförbundets 

potential för att åstadkomma samverkan, kommer under 2018 involvera och medvetandegöra 

samordningsförbundets medlemmar i en högre omfattning, det vill säga förtroendevalda 

politiker samt högre chefstjänstemän hos vardera part. Målsättningen är att skapa en god 

kunskap och bred förståelse om samordningsförbundet ”i alla led” för att på så vis tillse att 

samordningsförbundets resurser, dvs. medlemmarnas medel, förvaltas på mest 

ändamålsenliga sätt.  

Styrelsen har under hösten 2017 antagit en arbetsmodell som syftar till att uppnå en mer 

ändamålsenlig dialog med medlemmarna. Modellen är att tillämpa ett systematiskt upplagt 

årshjul där samordningsförbundet möter medlemmarnas representanter i olika 

konstellationer och sammanhang under hela året (bilaga 1). Arbetssättet syftar till att skapa 

en bättre förståelse om samordningsförbundets verksamhet och gemensamt identifiera de 

(lokala) behov man vill kunna tillgodose genom förbundet. En annan effekt är att 

arbetsmodellen medför att samordningsförbundets och parternas respektive 

budgetprocesser harmoniseras. En målsättning är att samordningsförbundet inför äskandet 

av medel inför 2019, verkar för att medlemmarna kommun och landsting återgår till 2016 års 

tilldelning (2066 tkr).  
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4.2 Implementering av finansierade insatser  

Samordningsförbundet ska eftersträva att finansierade insatser leder i en riktning mot 

implementering i de ordinarie verksamheterna. I detta ligger att beviljade medel till 

verksamheter inte ska bedrivas i tillfälliga projekt utan ska betraktas som en ordinarie 

verksamhet. Samordningsförbundet har under 2017 antagit en implementeringsstrategi för 

en av de insatser man har finansierat under lång tid och arbetet med ett iscensätta strategin 

fortsätter under 2018.  

I samordningsförbundets ansökningshandlingar om medel förutsätts de sökande parterna 

ange hur insatsen är tänkt att implementeras på sikt. I samordningsförbundets riktlinjer för 

finansiering av insatser följer vidare att parterna alltid ska utreda möjligheterna till 

medfinansiering till insatsen i samband med ansökan. Genom att föreskriva sådana villkor för 

att bevilja ansökningar kan samordningsförbundet bidra till att insatser implementeras 

framgångsrikt. Avseende ”Teamet på Centralen” har styrelsen under 2017 fattat beslut om att 

insatsen ska implementeras och återföras till de ordinarie verksamheterna med innebörden 

att samordningsförbundets finansiering till insatsen minskar under perioden 2019- 2021. 

Under 2018 kommer samordningsförbundet ta fram ett tre-årigt s.k. implementeringsavtal 

med de samverkande parterna i insatsen ”Teamet på Centralen”. Innebörden av avtalet är att 

under en tre-årsperiod successivt minska av samordningsförbundets bidrag till parterna om 

30 % per år.  
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5. Budget 2018  

5.1 Budget 2018- 2020 
 

i tkr Årstilldelning Eget kapital Budget Utfall 

2018 3586 979  3958 -371 

2019 4000* 607 3913 694 

2020 4000* 694 3509 981 

*önskemål 

5.2 Budget 2018 
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