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”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle, utan en ständigt 
levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas!” 
Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114 
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1 Förbundets ändamål och uppdrag  

 
Västerbergslagens Samordningsförbund, nedan kallat förbundet, bildades 1 januari 
2005. Bildandet grundar sig på Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser SFS 2003:1210, den sk FINSAM-lagen. Medlemmar i 
Västerbergslagens Samordningsförbund är; Ludvika kommun, Smedjebackens 
kommun, Landstinget Dalarna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Parternas avtalsmässiga förhållanden inom förbundet regleras i ” Förbundsordning för 
Västerbergslagens Samordningsförbund”, vilken reviderats och beslutats av parterna 
2018.  
 
De ingående parterna har i sina ordinarie verksamheter olika uppdrag, ansvar och 
befogenheter inom rehabiliteringsområdet utifrån sina respektive regelverk. För de 
flesta individer fungerar aktörernas ordinarie stöd väl och personer med 
rehabiliteringsbehov får den hjälp och stöd de behöver. Att ansvaret för den enskilde 
är fördelat på flera aktörer kan dock utgöra hinder för en effektiv rehabilitering. Det kan 
vara särskilt problematiskt att rehabilitera människor som har en kombination av 
medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem. Samtidigt är 
aktörernas insatser många gånger beroende av varandra för att en effektiv 
rehabilitering skall kunna komma till stånd. Här utgör denna lagstiftning en unik 
möjlighet för aktörerna att gemensamt utveckla välfärdsarbetet genom strukturell 
myndighetssamverkan och att ge stöd till personer som har behov av samordnad 
rehabilitering.  
 
Här kan Samordningsförbundet erbjuda en gemensam arena för samverkan där 
parterna kan arbeta tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individuella behov och 
lokala förutsättningar. Det finns också samhällsekonomiska skäl att samordna resurser 
i ett gemensamt organ, då det bla enligt flera Pay-off-studier ger kostnadseffektivare 
lösningar. Förbundets ändamål är därför att genom finansiell samordning uppnå en 
effektiv användning av resurser och insatser för individer i behov av samordnade 
social- och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. 
 
 
 
I denna verksamhetsplan beskrivs planerade aktiviteter och mål för verksamhetsåret 
2019. 
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2 Verksamhetens organisation 
 
 
2:1 Bakgrund 
 
Västerbergslagens samordningsförbunds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019 
grundar sig på de diskussioner som förts kring de kommande årens 
verksamhetsinriktning på styrelsemöte i oktober 2018. Planen anger inriktningen av 
förbundets verksamhet under 2019 samt långsiktig inriktning för 2020-2021. 
Verksamhetsplanen fastställdes av styrelsen den 26 november 2018.   
 
Arbetet med att styra om den retorik som använts sedan start, som inneburit att när 
Finsam som begrepp används så avses den struktur för samverkan som förbundet 
utgör, inte de insatser förbundet finansierar, har fortgått under 2018. Förbundet har 
fortsatt tydliggöra att Insatserna benämns vid respektive insatsnamn och ägs och drivs 
av parterna själva i olika konstellationer.  
 
2:1 Styrelsen 
 
Samordningsförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse utsedd av 
medlemmarna. Styrelsen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ och 
har ansvar för utveckling och ekonomi. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie ledamot 
och en ersättare för varje medlem. Styrelsens uppgifter finns beskrivet i dokumentet 
Arbetsordning för styrelsen, som är ett komplement till förbundsordningen. Styrelsen 
har 6 eller 7 protokollförda styrelsemöten per år. All mötesdokumentation finns 
tillgänglig på en web-plattform för alla ledamöter i styrelsen (ordinarie och ersättare) 
samt för alla utsedda revisorer. 
 
2:2 Förbundschef och kansli 
 
Styrelsen har en anställd förbundschef med uppdrag att leda förbundets arbete och 
fungera som en länk mellan parterna, enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefens 
uppgifter finns beskrivet i Instruktion för Förbundschef. Förbundschefen är 
föredragande i styrelsen,  verkställer styrelsens beslut och utgör process-stöd för 
samtliga insatser som förbundet finansierar. För närvarande arbetar förbundschefen 
75 % av  den heltid som tjänsten utgör.  
 
Förbundet har avtal för följande administrativa tjänster: 
-Aspia, som sköter förbundets ekonomi- och löneadministration, samt vid behov ger 
förbundschefen konsultativt stöd vid ekonomi- och budgetfrågor  
-Anders Ström Media AB, för produktion av texter till förbundets hemsida 
(www.finsamdalarna.se/vasterbergslagen) vid behov  
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3 Referensgrupper till förbundet 
 
 
3:1 Lokala samverkansgruppen, LSG 
 
Den lokala samverkansgruppen (LSG) är gemensam för Ludvika och Smedjebacken 
och är sammansatt av lokala chefer från varje part, på olika nivåer från olika 
verksamheter inom kommun och landsting samt från Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. LSG ingår inte i Samordningsförbundets linjeorganisation och har 
inget formellt ansvar i förhållande till Samordningsförbundets styrelse. Men 
samordningsförbundet är representerat i LSG genom förbundschefen och fungerar 
som en referensgrupp när det gäller förankring och förberedelser av förslag på insatser 
till styrelsen.  
 
I LSG analyseras gemensamma behov gällande till exempel nya behovsgrupper samt 
insatser för dessa. LSG fungerar även som en arena för att utveckla samverkan mellan 
myndigheter och processer utifrån individers samordnade behov. Hela eller delar av 
LSG utgör styrgrupp för flera av förbundets hel-eller delfinansierade insatser. 
 
3:2 Styrgrupper för insatserna 
 
Andra grupper som är viktiga för förbundet är de styrgrupper som enligt kriterierna för 
ansökan om medel skall bildas av de ingående parterna i aktuell insats vid beslut om 
100 tkr eller mer. Styrgrupper har ett ansvar för att insatsen bedrivs i enlighet med den 
ansökan om medel som förbundet baserat sitt beslut om beviljande på och rapporterar 
insatsens utveckling till styrelsen enligt krav från förbundet. Förbundschefen ingår i 
varje styrgrupp så länge insatsen med finansiering från förbundet varar.  
 
3:3 Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS 
 
Förbundet är medlem i NNS - Nationella nätverket för Samordningsförbund. NNS är 
en medlemsorganisation, där för närvarande 74 samordningsförbund är medlemmar. 
NNS roll är att vara språkrör, samt att stödja samordningsförbunden i deras 
utvecklingsarbete, vara ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och 
gemensamt lärande. NNS anordnar seminarier, konferenser, utbildningar och bildar 
arbetsgrupper kring gemensamma frågor som rör förbundens verksamhet och 
uppdrag. 
 
NNS arbetar också för att ge en samlad bild av samordningsförbundens verksamhet, 
resultat och betydelse i det svenska samhället. 
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4 Verksamhet och mål 
 
 
4:1 Fyra verksamhetsinriktningar 
 
Samordningsförbunden har en viktig roll i att bevaka de riktningar och 
utvecklingsområden som sker i vår omvärld, såväl lokalt som nationellt när det gäller 
vår välfärd. Med dagens stora samhällsutmaningar med många unga människor som 
lider av psykisk ohälsa, ökade långtidssjukskrivningar särskilt inom offentlig sektor och 
många nyanlända som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden torde 
samordningsförbunden bli än viktigare för att kunna ge stöd åt olika åtgärder för att 
möta dessa utmaningar.  
 
Den finansiella samordningen inom rehabiliteringsområdet i Västerbergslagen syftar 
mer övergripande till att samhällets totala kostnader ska minskas. Men också att 
möjliggöra bättre samordning/samverkan mellan förbundets ingående parter samt till 
att enskilda individer i Västerbergslagen skall ha en möjlighet att förbättra sin förmåga 
till förvärvsarbete och egen försörjning.  
 
Västerbergslagens Samordningsförbund har valt att möta välfärdens utmaningar 
genom att arbeta i fyra olika verksamhetsinriktningar/målområden, där förbundet 
möjliggör för parterna att prova, testa, processa, mötas och hitta nya 
samverkansformer. Dessa är långsiktiga och strategiska mål för styrelsens arbete. 
Nedan presenteras de var för sig med mål och aktiviteter för 2019. 
De insatser/arbetssätt/metoder som provas och visat sig framgångsrika skall i största 
möjliga mån implementeras (helt eller delvis) i parternas ordinarie verksamheter.  
 
De fyra verksamhetsområdena, som utvecklats under åren, är; 
- att finansiera – samordnade rehabresurser (individinriktade insatser) 
- att stimulera/initiera - samverkansarenor; mötesplatser, utbildning, 
  samverkansprocesser 
- att identifiera - kartläggning av nya samverkansbehov  
- att förebygga – individinriktade förebyggande insatser och/eller 
  strukturövergripande insatser 
 
Flera av de insatser som planers och/eller beslutats för 2019 kan befinna sig i flera av 
verksamhetsområdena samtidigt, då en insats kan till exempel vara både av 
förebyggande karaktär, samtidigt som den samordnar rehabresurser (finansiera). 
Insatsen beskrivs dock bara kort under ett verksamhetsområde. 
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4:2 Målområde FINANSIERA : 
 
Mål; Att stödja myndigheternas arbete genom finansiering av samordnade 
rehab-resurser för individer i behov av samordnat stöd, för att möjliggöra nya 
arbetssätt och metoder i samverkan.  
 
Verksamheter där myndigheterna samverkar kan hel- eller delfinansieras med Finsam-
medel. Syftet med verksamheterna är att vara ”experimentverkstad” och prova nya 
arbetsmodeller inom samverkansområdet. De samordnade resurserna skall på ett 
effektivt sätt bidra till att personer med behov av samordnat stöd skall uppnå eller 
förbättra sin förmåga att stanna kvar på arbetsmarknaden, komma in på 
arbetsmarknaden eller börja studera.  
 
Följande individinsatser prioriteras av förbundets styrelse för 2019; 
 
-Rehabkonsulent-teamet 
Rehabkonsulentteamet är en insats som varit basen i förbundets finansierade 
verksamheter sedan start. Teamet är ett myndighetssamordnat team som under 2019 
kommer att arbeta i ett nytt arbetssätt, som innebär 3 olika moduler, där deltagare kan 
skrivas in i respektive modul beroende på de behov deltagaren har. Respektive modul 
har olika inriktning, modul 1 är en lågtröskelverksamhet, modul 2 har inriktning social 
rehabilitering och i modul 3 kommer de att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Teamet kommer att få utökad bemanning, från 3,2 ÅA (årsarbetare) till 3,8 ÅA, samt 

Förbundet

Förebygga 

- förebyggande 
insatser

(individinriktade och 
strukturövergripande 

insatser)

Identifiera 

- kartläggning 
av nya 

samverkansbehov

Stimulera/initiera

- samverkansarenor; 
mötesplatser, 

utbildning, 
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utöka intaget av deltagare till totalt 80 personer fördelat på de tre modulerna (mot 
tidigare 50 personer). Målgrupperna i samtliga moduler saknar egen försörjning och är 
i behov av myndighetssamordnat stöd. 
 
-Unga med aktivitetsersättning 
Under 2016 genomförde Förbundet en förstudie kring unga med aktivitetsersättning. 
Behovsanalysens resultat visade att många unga i Västerbergslagen som uppbär 
aktivitetsersättning saknar aktivitet och målgruppen i stort saknar samordning/stöd. 
Under 2018 har förbundet att finansierat ett genomförandeprojekt, som helt bygger på 
förstudiens resultat. Genom en stödfunktion möter projektet ungdomar i åldern 19–29 
år som har aktivitetsersättning och som inte får den hjälp de behöver, för att nå rätt 
aktivitet/arbete. Supported Employment används som metod i projektet.  
Insatsen är treårig och pågår fram till och med oktober 2020. 
 
Insteget - Lågtröskelverksamhet 
Utifrån den rutin som tagits fram där EVI (En Väg In) rapporterar resursbrister till den 
lokala chefsgruppen LSG (Lokala Samverkansgruppen) kom under 2018 en insats 
som möter just ett identifierat behov till stånd. EVI såg brister i att det saknades någon 
form av lågtröskelinsats/för-rehabilitering, då det identifierats att många som söker 
samordnat stöd behöver en fast punkt i tillvaron dit man kan gå och träffa andra och 
skapa sig vardagliga rutiner utan större krav. En insats som är ett försteg till 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Smedjebackens kommun sökte medel och kom igång 
med Insteget som möter just det behovet. Insatsen kommer under 2019 att ”flytta in” i 
Björkhaga och utgöra Modul 1 i Rehabteamets arbete, och kommer då också att 
omfatta Ludvika kommun. 
 
 
4:3 Målområde STIMULERA/INITIERA 
 
Mål; Att skapa mötesplatser för samverkan genom att bidra till utveckling av 
strukturer för samordning, kompetensutveckling och helhetstänkande hos 
parterna. 
 
Följande strukturinsatser och aktiviteter prioriteras av förbundets styrelse 2019; 
 
Samverkansarenan 
Förbundet fungerar som lärandeorganisation för samverkan och skapar förutsättningar 
för ökad kunskap inom samverkansområdet genom olika mötesplatser, som t.ex. 
Finsam-frukostmöten, konferenser, utbildningsinsatser och samverkansprocesser. 
Syftet är att genom att kompetenshöja och utveckla samverkan mellan personal och 
chefer, kan många individer som är gemensamma deltagare hos parterna, få det stöd 
de behöver för att förbättra sin förmåga att nå egen försörjning. För förbundet är det 
viktigt att bidra till att dessa arenor för samverkan kommer till stånd. 
 
Systematiskt samverkansarbete SSA   
Under de två senaste samverkanskonferenserna för Västerbergslagen har temat varit 
utvecklingsarbete i form av titta på vilka flöden och ”skav” som finns för samverkan 
mellan parterna i det ordinarie arbetet. Detta har lett till ett arbete som kallas SSA-
systematiskt samverkansarbete. För 2019 kommer det istället för en större 
samverkanskonferens hållas lokala process-möten för att säkerställa att det 
systematiska samverkansarbetet fortsätter på bred front. Förbundet har en viktig roll 
som möjliggörare av den processen, som alltså fortsätter under 2019. 
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Stödplattform för utveckling av socialt företagande 
I Ludvika finns en länsunik stödplattform för utveckling av socialt företagande, där 
förbundschefen ingår tillsammans med utvecklingsbolaget Samarkand, 
näringslivschef och chefen för Arbetsmarknadsenheten på Ludvika kommun samt 
Arbetsförmedlingen. Plattformens uppdrag är att stötta personer/organisationer som 
vill starta och utveckla sociala företag samt bidra till stöd i exempelvis 
finansieringsfrågor, affärsutveckling, administration och handledarstöd. På det här 
sättet kan förbundet bidra till det viktiga arbetet att trygga en långsiktighet för de 
arbetsintegrerade sociala företagen som finns i Västerbergslagen, vilka utgör en 
väsentlig del av en möjlig arbetsmarknad för många deltagare i de individinriktade 
insatser som förbundet finansierar. Under 2019 kommer plattformen att arbeta för att 
integrera Smedjebacken i arbetet kring ASF (arbetsintegerade sociala företag) 
 
Nätverket om Psykisk ohälsa  
Förbundet fortsätter vara en del i Nätverket om Psykisk Ohälsa, som tillsammans med 
Studieförbundet Vuxenskolan, anhörigstöd och folkhälsa i båda kommunerna 
arrangerar föreläsningsserier och frukostmöten (med ekonomiskt stöd från förbundet)  
på ämnet psykisk ohälsa, för medarbetare och chefer hos våra parter, 
intresseorganisationer, medborgare med egen diagnos och anhöriga. 
 
Vårdprojektet – ett lokalt snabbspår inom vården i Ludvika Kommun 
Förbundet beslutade under 2018 att finansiera; Vårdprojektet – ett lokalt snabbspår 
inom vården i Ludvika Kommun. Insatsen handlar om att personer ur gruppen 
nyanlända utbildas i svenska språket parallellt med en grundläggande utbildning inom 
vård, som varvas med två praktikperioder inom vården. Därefter finns möjlighet till 
extratjänst inom vården för att ytterligare stärka möjligheten att rekrytera dem till VBU´s 
Vård-och Omsorgsutbildning, vilket bidrar till kompetensförsörjningen inom vård och 
omsorg i Ludvika kommun. De medel vi beviljat möjliggör en vidareutveckling av 
projektet, då medlen gör att ordinarie vårdpersonal kan ”lösgöras” för att arbeta med 
handledning och introduktion, av såväl målgruppen som med handledarstöd till 
kollegor ute i verksamheterna. Projektet är tvåårigt och hade uppstart i november 2018. 
 
Fortsätta informera parterna om deras möjligheter genom förbundet 
Förbundet kommer att fortsätta uppvakta parternas verksamheter och chefsforum för 
information om förbundet och synliggöra vilka möjligheter som finns för parterna 
genom förbundet. Detta då förbundets ekonomi inför 2019 har utrymme att möta nya 
behov och har möjlighet att bevilja insatser i linje med dem. 
 
 
4:4 Målområde IDENTIFIERA:  
 
Mål; Att kartlägga nya behov av insatser i samverkan 
 
Den nu inarbetade rutinen som tagits fram i det utvecklingsarbete som gjorts i 
Västerbergslagen med att samverkansplattformarna EVI (En Väg In), som utgör 
”resursexperter” skall, när de ser brister i den insatskarta de har att tillgå hos parterna, 
rapportera detta till den lokala chefsgruppen LSG (Lokala Samverkansgruppen).  
 
Denna nya rutin gör att LSG, där förbundet finns representerat, med mycket större 
träffsäkerhet ringar in utvecklingsområden/nya behovsområden för ökad samverkan 
mellan myndigheterna. Förbundets roll är att medverka i det utvecklingsarbetet, vara 
ett bollplank och stödja möjligheten att söka medel hos förbundet för nya insatser som 
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framkommit ur de kartläggningar som LSG fortsätter att arbeta med, utifrån dessa 
behovsrapporter. 
 
Ett resultat av det är exempelvis att Styrgruppen för Rehabteamet, som fick i uppdrag 
av LSG att utreda möjligheten till en lågtröskelverksamhet i Ludvika, vilket rapporterats 
som en brist av EVI, nu inför 2019 bygger in den delen i rehabteamet och den insatsen 
kommer att utgör Modul 1 (och inkludera både Smedjebacken och Ludvika)  
 
Det kan handla om förebyggande insatser, strukturinsatser eller nya individinriktade 
insatser.  
 
 
 
4:5 Målområde FÖREBYGGA 
 
Mål; Att utveckla förebyggande insatser som förhindrar att personer i 
riskgrupper drabbas av ohälsa, hamnar i utanförskap, arbetslöshet och 
sjukskrivningar på sikt. 
 
Den lagstiftning förbunden arbetar utifrån, samt lagens förarbeten gör det möjligt för 
förbundet att satsa medel i förebyggande insatser. Det kan även innefatta 
åldersgrupper som inte uppnått arbetsför ålder, det vill säga insatser för barn och 
unga. Syftet är då att underlätta fullföljd skolgång, vilket förhindrar att personer i 
riskgrupper drabbas av ohälsa och hamnar i utanförskap. Detta i sig kan förhindra 
arbetslöshet och sjukskrivningar på sikt.  
 
Förbundet kommer, som beskrivs under 4:3 arbeta för att föra dialog med parterna, 
främst inom LSG, då förbundets ekonomi inför 2019 har utrymme att möta nya behov 
och har möjlighet att bevilja insatser i linje med dem, vilket mycket väl kan vara av 
förebyggande karaktär. 
 
 
 
5 Uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet 
 
Förbundet har, som en av sina uppgifter reglerad i lagstiftningen, att svara för uppföljning 
och utvärdering av de insatser som förbundet finansierar. 
 
Alla verksamheter som har finansiering från förbundet rapporteras i SUS (System för 
Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet), som alla samverkansinsatser 
med statlig finansiering är skyldiga att rapportera i.  
 
Under 2018 har vi även börjat använda uppföljning- och utvärderingsverktyget 
Indikatorer för förbundets finansierade insatser, i första hand i de individinriktade 
insatserna. Under 2019 är tanken att även använda Indikatorer som mätverktyg i de 
strukturövergripande insatserna, när så verktyget är möjligt att använda. Förbundet 
kommer växla upp användandet av Indikatorer under 2019. Indikator-verktyget är 
framtaget av Nationella Nätverket för Samordningsförbund genom ett 
utvecklingsarbete tillsammans med ett antal samordningsförbund i Sverige. Med 
indikatorerna är det möjligt att mäta jämförbara resultat i landets samordningsförbunds 
verksamheter på deltagar-, handläggar-, styrelse-, och chefsgruppsnivå. 
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Samtliga insatser som beviljas medel rapporteras för övrigt helt kort vid varje 
styrelsemöte, samt avlägger en kort halvårsrapport och en årlig skriftlig rapport från 
verksamheten, samt en slutrapport vid avslut. Utöver det skall insatsen inkomma med 
en ettårs-uppföljningsrapport för att beskriva hur en eventuell implementering gått. 
 
 
6 Budget  
 
År 2019 års verksamhetsplan bygger på den budgetram om 4534 tkr (jmf med 2018; 
4800 tkr, dvs en sänkning med 266 tkr) som medlemmarna beslutat om. Förbundets 
egna kapital tillkommer och förbundet kommer att arbeta aktivt för att dessa medel 
skall användas till stor del under 2019. Styrelsen har även tagit beslut om prognos för 
budget 2020-2021, se nedan. 
 
Övriga tillkommande projekt; 1800  tkr – är ännu ej beslutade medel som parterna 
kan söka för nya insatser. 
 
*Noteras bör att kostnader för förbundschefens tid är fördelad på tre projekt från och med 2018; projekt 202, 399 
och 499. Detta för att tydliggöra att förbundschefens arbetstid fördelas mellan ren förbundsadministration, stöd 
individinriktade insatser och stöd till strukturövergripande insatser.  
 
Alla siffor är skrivna i tusen kronor; tkr. 
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