
    

 

Vision: Södra Dalarna – En plats för alla! 

 

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET ÅR 2018 OCH LÅNGSIKTIG 

INRIKTNING 2018-2020 

Södra Dalarnas Samordningsförbunds verksamhetsplan för 2018 grundar sig på diskussioner och 

förslag som arbetats fram under hösten 2017 med planeringsdag, lokalägarsamråd och slutligen 

styrelsemöte 2017-11-24. Den anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen under 

nästkommande samt kommande år fram till 2020. Denna verksamhetsplan och långsiktig inriktning 

är fastställd av styrelsen vid styrelsemötet den 24 november 2017. 

1. Verksamhetsinriktning 2018-2020: Integrerad samverkan, jämställdhetsintegrering och 

lösningsfokuserad utveckling 

Under året har styrelsen för Södra Dalarnas Samordningsförbund fortsatt inriktningen mot mer 

långsiktig och strukturinriktad samverkan fångad i termen ”integrerad samverkan”. För personer, 

oavsett kön eller etnicitet, som har samordnade rehabiliteringsbehov är det av ytterst vikt att söka 

upp, tillvarata och förstärka resurser som förbättrar förutsättningarna för effektiv samverkan som är 

till nytta för de inblandade. Integrerad samverkan åskådliggörs med följande bild: 

 

Integrerad samverkan är inte en färdig destination utan en färdriktning. Den signalerar en önskan om 

ett fördjupat tillstånd av samverkan mellan myndigheterna samt mellan myndigheter och invånare, 

både kulturellt och strukturellt. Det är en uttalad samordningsstrategi. Den kännetecknas vidare av 

organiseringar som utgår från deltagares behov och mål, där myndigheter och samhälle anpassar 

sina insatser tillsammans med den enskilde. Tydliga spår av denna utveckling, med förbundets stöd, 

syns i samarbetet i Hedemora/Säter kring Kraften, i Avesta i Samverkansteamet, gemensamma 

utbildningssatsningar och det nära samarbetet förbundet har med den lokala samverkansgruppen 
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(LSG). Både Kraften och Samverkansteamet tar sig alltmer uttryck som en plattform, en 

stadigvarande verksamhet, som drivs av myndigheterna gemensamt och som ständigt anpassar sig 

till rådande behov hos deltagarna och samhällets krav. 

Riksdagen har antagit ett mål för jämställdhetspolitiken som ska genomsyra alla politikområden, 

även den finansiella samordningen: Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att 

forma samhället och sina liv. Det nära samarbetet mellan invånare, oavsett kön och etnicitet, 

förutsätter jämlika möjligheter och jämlika relationer samt en vilja att värdera människor som 

resurser. Utgångspunkt för verksamheten och förbundets förhållningssätt hittar förbundet i en 

förtydligad inriktning för jämställdhetsintegrering. Detta märks i förbundets beslut, dess 

beredningsarbete och utgör en normativ utgångspunkt i förbundets arbete med parterna. 

Ett medel för att stärka den samverkan som redan sker samt ett stöd för att utforma de 

gemensamma mål som samverkan bygger på, har det lösningsfokuserade arbets- och 

förhållningssättet varit till stor nytta. Både i förhållande till personal i samhället som möter individer, 

oavsett kön och etnicitet, med samordnade behov och till de insatser myndigheter utvecklar, är ett 

ständigt utvecklande av det gemensamma arbets- och förhållningssättet ett viktigt inslag som över 

tid kan bidra till att förändra samhället i en mer holistisk riktning. Förbundets arbete i detta märks i 

de utbildningar förbundet arrangerar, de sätt det stödjer myndigheterna och i det sätt förbundet 

kommunicerar. 

2. Mål 

Verksamhetsplanen utgår från fyra målområden. Dessa är långsiktiga och strategiska mål för 

styrelsens arbete. Nedan presenteras de var för sig med mål och aktiviteter för 2018. 

 

Målområde 1: Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande 

En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan sektorerna är en utvecklad 

samverkanskultur och ett helhetstänkande. En bra samverkanskultur kännetecknas av jämlika 

relationer, partnerskap och aktiva nätverk som utgår ifrån tillit, respekt och förtroende mellan 

parterna. Den uppmuntrar vidare interaktion över myndighetsgränserna och uppskattar en mångfald 

av perspektiv. I en utvecklad och jämställdhetsintegrerad samverkanskultur har kvinnor och män, 

flickor och pojkar, samma rätt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. 

 

 

  

Målområde 1: Aktiviteter för samordningsförbundet under 2018 

- Att arrangera och utbilda gemensamma metod- och 
kompetensutvecklingsinsatser 

- Att arrangera, och ge möjlighet för möten, seminarier och konferenser där 
myndighetsföreträdare och andra kan träffas för att diskutera och 
vidareutveckla samarbete och gemensamma mål 

- Att ge och sprida information till myndigheterna om bl.a. hur deras 
gemensamma ansträngningar har lett till resultat och lärande 

 



Målområde 2: Att utveckla struktur för samordning och innovation 

För att samordning ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan förvalta och utveckla goda 

idéer. Formellt utgör samordningsförbundets styrelse en sådan arena och resurs. Informellt, då det 

ligger utanför samordningsförbundets linjeorganisation, är Lokala Samverkans Grupperna i 

Avesta/Hedemora respektive i Säter (LSG) också en resurs för att stödja arbetet med utveckling av 

insatser. För båda är det viktigt att utveckla kapacitet som kan svara på nya utmaningar och 

möjligheter. Samordningsförbundet ska inom ett år kvalitetssäkras inom det lösningsfokuserade 

arbetet, och inom tre år ska förbundet vara jämställdhetscertifierad. 

 

Målområde 3: Att stödja myndigheternas arbete med nya arbetssätt och metoder i samverkan 

Detta målområde handlar om att stödja gemensam ledning av insatser, utveckling av arbetssätt och 

metoder i samverkan samt samlokalisering. En fortsatt utveckling av teamarbete i Avesta, Hedemora 

och Säter är prioriterat. Ett gemensamt intresse som utvecklas under senare år är att stödja 

utvecklingen av en arbetsmarknad för personer, oavsett kön och funktionsvariation, särskilt för unga 

vuxna, men också utrikesfödda i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Ett annat 

utvecklingsområde är det generella arbetet med samordnade individuella planer (SIP) och 

lösningsfokuserat arbetssätt. Att utveckla det befintliga stödet till myndigheterna i detta arbete är 

viktigt för att lyckas med rehabiliteringen. 

 

 

Målområde 2: Aktiviteter för samordningsförbundet under 2018 

- Att vidareutveckla former för att fånga upp, inkludera och sprida 
brukarperspektivet på samordnad rehabilitering  

- Att arbeta aktivt med omvärldsbevakning och nätverk med andra 
samordningsförbund för att utveckla samverkan på tre nivåer: inom 
Dalarnas län, regionalt i Östra Mellansverige och nationellt genom 
Nationella Nätverket för Samordningsförbunden (NNS) och Pacta 

- Att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i samtliga tjänsteutlåtanden, 
årsrapporter och budget- och inriktningsdokument 

Målområde 3: Aktiviteter för samordningsförbundet under 2017 

- Att fortsättningsvis, både finansiellt och processinriktat, stödja 
styrgruppernas utveckling i de av samordningsförbundet 
finansierade insatserna 

- Att stödja och analysera samverkansutvecklingen genom LSG 
- Att stödja fortsatt utveckling av tvärsektoriellt ledarskap och ett 

lösningsfokuserat förhållningssätt 



Målområde 4: Att stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning 

Partsgemensam lärande och utvärdering är grundläggande för att utveckla samverkan långsiktigt. 

Gemensamma mål, överenskomna uppfattningar av vad ett gott resultat är viktigt för 

samordningsförbundet att stödja. All resultatredovisning ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. 

 

3. Förbundets ändamål och uppgifter enligt förbundsordningen och lagstiftningen 

Förbundets ändamål anges i förbundsordningen. 

Både förbundets ändamål och uppgifter överensstämmer med ändamål och uppgifter enligt lagen 

om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess 

förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av 

samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för utveckling av 

samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet.  

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

utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för 

att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. Att ansvaret för den enskilde är fördelat på 

flera aktörer kan 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 insatser.  

Det finns även samhällsekonomiska skäl för en finansiell samordning, enligt lagstiftningen. Att 

samordna resurser i ett gemensamt organ väntas leda till kostnadseffektiva lösningar 

samhällsekonomiskt. 

4. Arbetsorganisation 

Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete 

regleras dels i förbundsordningen. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från varje 

medlem. 

Förbundschef och kansli: 

Förbundschefen är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning 

och utvärdering samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller ansökningar om insatser. 

Administrativa tjänster, inklusive diarieförare, bokföringsassistent och förvaltningsekonom till 

styrelsens förfogande och i enlighet med styrelsens delegationsordning, ingår i kansliet. Den 

nuvarande förbundschefen är anställd av samordningsförbundet på heltid men kan utlånas till NNS 

för externa tjänster (för närvarande som utvecklare av indikatorsarbetet) eller till andra aktörer i 

utbildningssyfte i mån av tid och efter gemensam överenskommelse mellan parterna. 

Målområde 4: Aktiviteter för samordningsförbundet under 2017 

- Att bevaka, sprida och analysera gemensamma mått som 
försörjningsmåttet och helårsekvivalenter 

- Att stödja uppföljnings- och utvärderingsarbetet hos 
medlemsorganisationerna 

- Att all statistik redovisas könsuppdelad och analyseras ur ett 
jämställdhetsperspektiv  

 
 

 



Lokala samverkansgrupperna (LSG): 

I Södra Dalarnas geografiska område finns två LSG: En för Avesta/Hedemora och en för Säter. LSG 

finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan 

är ett stöd till styrelsens tjänsteman vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen vad 

gäller individ- och personalinriktade insatser. Gruppen består av minst en tjänsteman, med 

beslutsmandat, från respektive huvudman. LSG kan bl.a. initiera kartläggningar, analyser och insatser 

i syfte att främja utvecklingen av samverkan mellan myndigheterna utifrån individens samordnade 

behov.  

5. Medel till förfogande och beslutade insatser för 2018 

2018 års verksamhetsplan bygger på den budgetram om 6 734 000 kronor som huvudmännen 

beslutat om för 2018 samt eget kapital.  

För år 2018 har följande verksamheter beviljats medel och kommer att vara föremål för uppföljning 

under året: 

• Samverkansteam Kraften Hedemora/Säter 

• Samverkansteam Avesta 

• Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för arbetsledare och professionella 5 
(förkortat GULF 5) 

• Lösningsfokuserad ledarskapsutbildning (GULF led 3) 

• Workshop lösningsfokuserat ledarskap 

• Vidareutbildning i lösningsfokus 3 och 4 (VULF 3 och 4) 

• Workshop flerpartsmöten/avstämningsmöten/SIP 

• Bidrag till Studieförbundet Vuxenskolans föreläsningsserie om psykisk ohälsa 

• AfterWork Lösningsfokus  
 

6. Långsiktig budget 2018-2020 

Samordningsförbundet har under 2017 lagt en balanserad budget i förhållande till intäkter och 

kostnader. Under året har dock förbundet fått en extra medelstilldelning på en miljon kr vilket gör att 

det egna kapitalet kommer att öka.  

Här nedan är den totala budgeten för 2018 samt en prognos för innevarande års kostnader och 

prognos för 2019-2020. För åren 2019-2020 förutspår styrelsen en liten höjning av årstilldelning från 

huvudmännen till följd av trolig ökad befolkning och högre försörjningsmått i det geografiska 

området (* = prognos, ** = önskemål). 

(tkr) Årstilldelning  
från huvudmännen 

Budget Utfall Eget kapital 
31/12 
 

 
2016 

 
5 609 

 
5 609 

 
5 646 

 
377 

 
2017 

 
6 000 + 1 000 

 
6 000 

 
5 465* 

 
1 912* 

 
2018 

 
6 734 

 
7 464 

 
 7 464* 

 
1 182* 

 
2019 

 
7 000** 

 
7 400* 

 
7 400* 

 
782* 

 
2020 

 
7 000** 

 
7 300* 

 
7 300* 

 
482* 



 

8. Budget år 2018 för Södra Dalarnas Samordningsförbund  

ID Beskrivning Årsbudget Årsbudget 

  (tkr) (tkr) 
10 000 Styrelsen 2018 2017 

47 Konsulttjänster (revision) 40 30 

50 Löner arbetad tid 100 100 

56 Sociala avgifter enligt lag och avtal 45 45 
58 Personalsociala kostnader m.m. 28 28 

70 Transporter och resor 25 10 

76 Diverse kostnader (medlemskap NNS, Pacta) 22 17 
10 000 Totalt 260 230 

    

20 000 Administration   

36 Intäkter (externa tjänster) -100 -321 

38 Konsulttjänster (administrativa tjänster, lönenämnd) 85 85 

50 Löner arbetad tid 588 576 

55 Kostnadsersättningar 16 16 
56 Sociala avgifter enligt lag och avtal 237 232 

57 Pensionsutbetalning ind del 100  44 

58 Personalsociala kostnader m.m. 40 40 

60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice   
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 10 10 

65 Kontorsmateriel och trycksaker 10 10 

68 Tele-, datakommunikation och postbefordran 20 20 
70 Transporter och resor 20 20 

72 Annonser, reklam och information 10 10 

76 Diverse kostnader (indikatorer) 10 10 

20 000 Totalt 1 046 752 
    

21 000 Personalinriktade insatser (Övergripande samordning)   

47 Kompetensutvecklingsinsatser 258 223 
21 000 Totalt 258 223 

    

35 000 Samverkansteam Avesta   
35 Bidrag 2 700 2 115 

35 000 Totalt 2 700 2 115 

    

36 000 Samverkansteam Kraften Hedemora/Säter   

35 Bidrag 2 600 2 600 

36 000 Totalt 2 600 2 600 

    
37 000 Bidrag Förstärkning Säter   

           35 Bidrag 600  

37 000 Totalt 600  

    
50 000 Intäkter   

35 Bidrag 6 734 6 000 

50 000 Totalt 6 734 6 000 



ID Beskrivning forts Årsbudget Årsbudget 

  (tkr) (tkr) 

    
 Kostnader totalt 7 464 6 000 

 Intäkter totalt 6 734 6 000 

 Totalt -730 0 

 

 

Not: Bidrag från huvudmännen för 2018 fördelas enligt nedan 

Försäkringskassan med Arbetsförmedlingen (50 %) 3 367 000 kr 

Landstinget Dalarna (25 %)   1 683 500 kr 

Avesta kommun (11 %)      740 740 kr 

Hedemora kommun (8 %)      538 720 kr 

Säters kommun (6 %)      404 040 kr 

Totalt (100 %)    6 734 000 kr 

 

  


