
ROLLER OCH ANSVAR
- Samordningsförbundet Västerås

Det är viktigt att samordningsförbundets organisation och roll- och 
ansvarsfördelning upplevs som tydlig, enkel, kostnadseffektiv och 
transparant. Syftet med roll- och ansvarsfördelningen är att 
tydliggöra för alla involverade vad som ingår i respektive uppdrag 
och vilket ansvar som åligger var och en.  

En tydlighet i roll- och ansvarsfördelningen underlättar och stödjer 
beredning, förankring, uppföljning och utvärdering av insatser som 
stöds och finansieras av samordningsförbundet. 



➢ Förarbetena

➢ Lagstiftningen

➢ FINSAM

➢ Nationella rådet 

➢ Samordningsförbund

➢ Förbundsordningen 

➢ Ägarna 

➢ Styrelsen

➢ Förbundssamordaren

➢ Utvecklingsgruppen

➢ Styrgrupper

➢ NNS

Vi kommer att samtala om:



• DS 2003:2 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 

(regeringen.se)

• Den 5 juni 2003 lämnade regeringen in en proposition, ett förslag 

för en ny lagstiftning:

• Prop 2002/03:132 Finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet (regeringen.se)

• I december 2003 fattade riksdagen beslut om lag för finansiell 

samordning. Den nya lagen trädde i kraft 1 januari 2004

• Lag (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser (riksdagen.se)

I december 2001 fick regeringen ett uppdrag att utreda hur 

finansiell samordning kan utformas. I februari 2003 

publicerades deras förslag i denna promemoria:



Vilket gör det möjligt för arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommun och region att samverka 
finansiellt genom att bilda samordningsförbund.

I samordningsförbundet beslutar de fyra aktörerna hur samarbetet ska utformas utifrån lokala 
förutsättningar och behov.

• Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att 
fungera över tid. 

• Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en 
ordinarie samverkansverksamhet.

•
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 
rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

•
Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa 
insatser så att man når en ökad effektivitet.

•
Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan 
parterna att fungera mer effektivt.

Den 1 januari 2004 trädde lag (2003:1210) om 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft 

(FINSAM). 



MEDELSTILLDELNING

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillförde 2020 

totalt ca 339 miljoner (50 procent av medlen), kommuner 

och region ca 339 miljoner (25 procent var)   

- 80 procent av kostnaderna till individinsatser

- 20 procent till strukturinriktade insatser 

till 80 st. samordningsförbund.



NATIONELLA RÅDET OCH DESS ARBETSGRUPP

Består av representanter från Sveriges kommuner 

och regioner, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan

• Samverkansforum för att skapa samsyn i 

strategiska frågor vad gäller finansiell samordning

• Ett nationellt stöd i övergripande 

förbundsgemensamma frågor

• Erbjuda stöd för kunskap, kompetens och 

utveckling

• Ska stärka den finansiella samordningen.



• En egen juridisk person.

• Leds av en styrelse där varje förbundsmedlem är 

representerad. 

• Styrelse består av politiker och tjänstemän.

• Förbundssamordare/ Förbundschef som stöd.

SAMORDNINGSFÖRBUND

https://www.youtube.com/watch?v=qi1ZnBG_wXo#

action=share

https://www.youtube.com/watch?v=qi1ZnBG_wXo#action=share




6 § Uppgifter och beslutanderätt

Förbundet har till uppgift att:

1. besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna

3. besluta, utifrån det som lagstiftningen förordar, på vilket sätt de medel som står till 

förfogande för finansiell samordning ska användas

4. finansiera insatser för de målgrupper som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Med medlem menas:  

✓ fullmäktige i kommun och region

✓ ledningen för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller den som ledningen har 

delegerat till enligt respektive myndighets arbetsordning. 

FÖRBUNDSORDNINGEN



Samordningsförbundets fyra parter, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Region Västmanland samt Västerås stad har utsedda 

ägare som representerar den myndighet de företräder.

Ägarna utgör en länk mellan förbundet och dess medlemmar. Ägarna 

stödjer samordningsförbundet genom att; 

• lämna de yttranden och upplysningar till styrelsen som den behöver 

för att fullgöra sina arbetsuppgifter 

• medverka i ägarsamråd. 

ÄGARNA



STYRELSEN

Styrelsen har det övergripande ansvaret för 

Samordningsförbundet Västerås och dess verksamhet.

Styrelsen leder verksamheten och fattar beslut i sitt eget namn. 
Ansvaret innebär att styrelsen ska;

✓ besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella 

samordningen

✓ stödja samverkan mellan samverkansparterna

✓ besluta, utifrån det som lagstiftningen förordar, på vilket sätt de medel som 

står till förfogande för finansiell samordning ska användas

✓ finansiera insatser för de målgrupper som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser

✓ svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder, samt

✓ upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Förbundsordningen 6§



FÖRBUNDSSAMORDNAREN/FÖRBUNDSCHEFEN
Förbundssamordnaren ska fokusera på hur det som styrelsen har fastställt i uppdrag och 

mål ska genomföras och uppnås och hur uppföljning sker. 
Vars uppgift bl.a är att:

✓ driva utveckling av samordningsförbundet och dess verksamhet tillsammans med styrelsen 

✓ bereda ärenden till styrelsen och vara föredragande i styrelsemöten 

✓ svara för att styrelsens beslut verkställs  

✓ ansvara för förbundets verksamhetsplan, ekonomiförvaltning, upphandling, uppföljning, 

årsredovisning, halvårsrapport samt administration och kommunikation  

✓ att uppföljning och utvärdering av beslutade insatser genomförs 

✓ företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå samt utveckla lokala och 

strukturella samverkansarenor  

✓ köpa kanslitjänsterna via interna uppdragskontrakt från parterna eller upphandla via 

upphandlingsavtal från parterna eller externt 

✓ sammankalla och leda arbetet i Utvecklingsgruppen  

✓ identifiera och förankra idéer och utvecklingsbehov 

✓ bevaka för samordningsförbundet relevanta förändringar och utvecklingsarbete i 

omvärlden 

✓ ha dialoger med, vara processtöd, stimulera och stödja utvecklandet av samverkan inom 

förbundets insatser, samt vara adjungerad i insatsernas styrgrupp

✓ delta i kartläggning och analyser av behovsgrupper och insatser inom Västerås stad

✓ vara ett stöd i metodutveckling, verksamhetsutveckling till insatser/ projekt och i deras 

uppföljningsarbete samt stimulera utbyte och lärande dem emellan  

✓ arrangera möten, workshops, spridningsaktiviteter, konferenser och kompetensutveckling 

mm. för samordningsförbundets medlemmar 

✓ ta fram informationsmaterial och hålla hemsidan uppdaterad, ansvara för utskick. 

Förbundsordningen 7§ Detaljerad specifikation finns i det av styrelsens beslutade dokumentet 

Befattningsbeskrivning förbundssamordnare Samordningsförbundet Västerås



UTVECKLINGSGRUPPEN

Utvecklingsgruppen som består av representanter från förbundets 
medlemmar och utgör en fristående stödfunktion i beredning av förslag 

och genomförande av styrelsens beslut. 

Representanter innehar strategiska funktioner inom sin egen organisation 
och har kunskap om och en helhetssyn på de behov som finns. De är väl 
insatta i det utvecklingsarbete som pågår inom den egna myndigheten i 
Västerås stad. 

Med sin sammansättning, kompetens och erfarenhet utgör. 
Utvecklingsgruppen en viktig mötesplats för frågor som rör den strategiska 
utvecklingen av samverkan och analys av nya förutsättningar och behov.  

Vid Utvecklingsgruppens möten representerar deltagarna sina respektive 
organisationer, men skall ha ett medborgarperspektiv i de åsikter och 
förslag till beslut som de för fram. Konsensus eftersträvas i beslutsärenden 

till styrelsen. 



FÖRBUNDSSAMORDNAREN MED STÖD AV UTVECKLINGSGRUPPEN 

ansvarar för att:

• vara ett beredande och kvalitetssäkrande organ till styrelsen bidra till att utveckla 

samverkan mellan de samverkande parterna på olika nivåer 

• stödja samverkan på strukturell nivå 

• utgöra en bedömningsinstans för de idéer och projektansökningar som 

samordningsförbundet får in  

• bistå till att identifiera individinriktade och strukturella samverkansbehov och hur 

dessa skulle kunna tillgodoses 

• följa upp genomförandet av styrelsebeslut och insatser 

• informera om samt bidra till att förankra samordningsförbundets verksamhet inom 

den egna myndigheten. 



STYRGRUPPER
Styrgruppen ska bestå av nyckelpersoner från myndigheterna och 
som innehar en sådan kompetens att insatsen kan utvecklas i den 
riktning som beslutats om. Ansvarig huvudman ska sammankalla till 
styrgrupp. Styrgruppen väljer inom sig ordförande (oftast projektäga-
ren/verksamhetsutföraren) och sammankallande. 

• insatsägare/ huvudman (ansvarig samarbetspart/-er) 

• resursägare (tillhandahåller personal, lokaler mm.) 

• projekt/ processledare 

• representanter från ingående parter/myndigheter

• förbundssamordnare (adjungerad) 

• vid behov kan även andra relevanta intressenter (övriga 

remitterande/ berörda myndigheter) ingå.  



Nationella nätverket för 

samordningsförbund (NNS)
Roll och verksamhet

• Utöver att vara språkrör är NNS roll att stödja 

samordningsförbunden i deras utvecklingsarbete vara ett forum 

för dialog, erfarenhetsutbyte kunskapsspridning och gemensamt 

lärande

• NNS vill också ge en samlad bild av samordningsförbundens 

verksamhet, resultat och betydelse i det svenska samhället

• NNS är en medlemsorganisation. För närvarande är 75 

samordningsförbund medlemmar i NNS

• Nätverket NNS bildades den 4 november 2009 vid en konferens i 

Stockholm och blev formellt en förening 1 januari 2012



SIST MEN INTE MINST…

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)


