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Hur samordningsförbunden 
skapar kvalitet och 
hållbarhet i välfärdenDet pågår ett omfattande välfärdsarbete som bedrivs 

av våra myndigheter men som inte uppmärksammas 
tillräckligt. Ett välfärdsarbete som har sin utgångs-
punkt i våra invånares behov och vad som är bra för 
samhället. Ett välfärdsarbete som sker i samverkan 
mellan myndigheter och som stöds av Samord-
ningsförbund. Kunskapen om denna verksamhet 
behöver spridas och användas i större utsträckning. 
Det är mot den bakgrunden som den här skriften har 
kommit till.

Samordningsförbundens verksamhet handlar ofta 
om att hjälpa personer som befinner sig i en kom-
plicerad livssituation som gör att de inte kan försörja 
sig och där myndigheterna inte har lyckat att ge stöd 
som hjälper dem att komma närmare en fungerande 
livssituation. Många av dem har under lång tid varit 
beroende av försörjning från samhället.      

Samordningsförbunden arbetar lokalt, inom en eller 
flera kommuner eller landsting/regioner. Det finns 
samordningsförbund i nästan hela landet. Genom 
den lokala förankringen har man lättare att få känne-
dom om vilka behov och behovsgrupper som finns 
och anpassa verksamheterna efter dessa. Idag finns 
det drygt 80 samordningsförbund och deras gemen-
samma verksamhet täcker omkring 85 procent av 
landets 290 kommuner. 

Det lokala perspektivet och de lokala behoven med-
för att samordningsförbunden utformas och verkar 
på olika sätt. I skriften berättar ledande personer från 
flera samordnignsförbund om hur man i sitt förbund 
arbetar för att möta individers olika behov av stöd.
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Förord

För att ha en välfärd som fungerar för alla behöver myndigheter samverka. Har människor 
behov som löses av till exempel sjukvården är det viktigt att försäkringskassans stöd harmo-
nierar med individens behov. Om en individ behöver ekonomisk försörjning via socialtjänsten 
och samtidigt är arbetslös behöver både arbetsförmedlingen och socialtjänsten ha fungerande 
samverkan så att individen inte bollas runt i onödan. Dessa välfärdsutmaningar är inget nytt 
eller unikt för oss. Det som är unikt i Sverige är att vi har en lösning på problemen. En lösning 
som stavas samordningsförbund och som har funnits sedan 2004. Samordningsförbund 
ger möjlighet att organisera välfärden utifrån vad individen behöver. Denna möjlighet som 
förekommer i 250 av landets kommuner är mycket aktiv där den finns och är etablerad. Dock 
används inte samordningsförbund i den utsträckning som det finns behov av. Ett av skälen 
till detta tror vi är att samordningsförbundens insats och roll i välfärdsarbetet inte är tillräckligt 
känd. Vi är inte tillräckligt kända inom politiken eller inom myndigheterna. 

Med den här skriften vill vi bidra till att sprida kunskap om vad samordningsförbunden 
åstadkommer. När du har tagit del av innehållet kommer du veta mer om hur vi tar reda på 
vad våra invånare behöver när det gäller samverkan mellan myndigheter, hur man får kvalitet 
i det praktiska samarbetet mellan handläggare samt hur man får till en bra samverkan mellan 
myndigheter. Du kommer också att få kunskaper om hur vi arbetar för att insatser till deltagare 
skall vara jämställda. 

Vår strävan är att ge en bred bild av vad vi kan åstadkomma inom samordningsförbunden. 
Därför har vi låtit ett antal duktiga företrädare för några samordningsförbund ge sin personliga 
prägel på sina erfarenheter. Det innebär att vart och ett av avsnitten i skriften inte liknar de 
andra utan speglar just den mångfald av lokal organisering av välfärdsinsatserna som finns 
hos samordningsförbunden. En mångfald som vi anser vara angelägen för att möta individers 
olika behov och förutsättningar så att resultatet blir att alla får adekvata insatser och att vi till-
sammans kan nå det övergripande målet att hjälpa människor att komma rätt i välfärden och 
därmed underlätta att de kan få en egen försörjning. 

Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, är en medlemsorganisation för sam-
ordningsförbunden. För närvarande är 72 samordningsförbund medlemmar i NNS. NNS har 
flera uppgifter och en av dessa är kunskapsspridning och gemensamt lärande. En annan är 
att ge en samlad bild av samordningsförbundens verksamhet, resultat och betydelse i det 
svenska samhället.

Jag vill avslutningsvis tacka Per Jonebrink, Rådis AB, som har sammanställt berättelserna om 
samordningsförbunden samt varit textskrivare.

Ola Andersson

Tjänsteman vid NNS

Förbundschef för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen – Delta 
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Vad gör ett 
samordnings-

förbund?
Skulle man ställa frågan till hundra slumpvis utvalda personer, kan det myck-
et väl hända att inte en enda skulle kunna svara på den.

Ett enkelt och rakt svar skulle kunna vara att ett samordningsförbund arbetar 
med att förbättra välfärden för medborgarna.

Man beräknar att minst 300.000 personer i landet har behov av samordnings-
förbundens verksamhet. Det motsvarar fem procent av den arbetsföra befolk-
ningen. En verksamhet som har betydelse för så många borde vara mer känd. 
Det är mot den bakgrunden som den här skriften har kommit till.

Samordningsförbundens verksamhet handlar om att hjälpa personer som 
befinner sig i en komplicerad livssituation som gör att de inte kan försörja 
sig och där myndigheterna inte har lyckats att ge stöd som hjälper dem att 
komma närmare en fungerande livssituation. Många av dem har under lång 
tid varit beroende av försörjning från samhället.  

Inledningsvis beskrivs vad ett samordningsförbund är utifrån ett formellt 
perspektiv.

Därefter finns berättelser från ledande personer från flera samordnings-
förbund, som utifrån olika perspektiv beskriver hur de arbetar inom sitt 
samordningsförbund.
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Varför och för vem finns samordningsförbunden
Våra välfärdssystem finns för att ge oss stöd som gör att vi får en fungeran-
de tillvaro även om vi drabbas av sjukdom, blir arbetslösa, får sociala eller 
psykiska problem. Det är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landsting-
en/regionerna och kommunerna som ansvarar för att ge oss de stöd vi har 
rätt till och behöver. Sammantaget har myndigheterna ett omfattande och 
brett utbud av bidrag och stöd som täcker de flesta problemområden som vi 
kan hamna inom. 

De flesta får det stöd de behöver och kan återgå till ett fungerande liv. Men 
dessvärre inte alla. Man uppskattar att cirka 300.000 personer inte får den 
hjälp de behöver. Det finns undersökningar av bland annat Sveriges kom-
muner och landsting som indikerar att antalet är ännu högre. Att så många 
personer inte får det stöd de behöver har inte att göra med inkompetens eller 
illvilja från myndigheternas sida. Det har istället att göra med hur myndighe-
terna är organiserade, vad de får och kan arbeta med. Var och en av myndig-
heterna har sitt avgränsade verksamhetsfält som regleras av lagstiftning och 
en myndighet kan inte agera inom en annan myndighets verksamhetsområde. 

När myndigheterna möter en person som har behov av stöd från flera myn-
digheter samtidigt kan de olika myndigheterna göra olika bedömning av 
vad som är den grundläggande orsaken till problemen, vilket stöd personen 
behöver och vem som ska ansvara för att ge det. Försäkringskassan kan 
komma fram till att lösningen är att personen får ett arbete och hänvisa till 
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kan göra bedömningen att perso-
nens grundproblem är psykosociala och hänvisa till den psykiatriska vården. 
Risken finns att personen bollas mellan myndigheterna vilket kan resultera i 
att personen får ett felaktigt stöd eller inte får något stöd alls. Detta är i första 
hand problematiskt för de personer som drabbas, men det är samtidigt ett 
problem utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Dels för att människor 
inte kan försörja sig själva utan behöver försörjning från samhället, dels för 
att de olika myndigheterna belastas administrativt. 

Samordningsförbundens verksamhet handlar om att göra något åt dessa 
problem. Man kan beskriva det som att de fungerar som en katalysator. Man 
gör att något nytt händer, öppnar alternativa vägar och påskyndar ett ske-
ende, samtidigt som resurserna används mer effektivt. I praktiken handlar 
det om att skapa förutsättningar för myndigheter att samarbeta med varan-
dra så att de kan skapa helhetslösningar för personer som behöver insatser 
från flera myndigheter samtidigt för att komma tillbaka till en fungerande 
tillvaro och kunna försörja sig själva eller komma ett steg närmare arbete 
eller studier. 
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Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser i kraft, i dagligt tal kallad Finsam. Den reglerar vad ett samord-
ningsförbund får göra. Kortfattat innebär det att ett samordningsförbund 
får skapa en plats där olika myndigheter kan mötas och arbeta tillsammans, 
över varandras gränser, och använda alla de stödformer som de gemensamt 
har till sitt förfogande, för att skapa en rehabilitering som personer som 
deltar i en verksamhet har behov av. Samordningsförbundet utför inte självt 
någon rehabilitering, men finansierar personalkostnader för de personer 
som arbetar med rehabiliteringen eller andra kostnader som underlättar att 
samverkan mellan myndigheter. 

Organisatoriskt består ett samordningsförbund av en styrelse och ett kansli. 
Kansliet leds av en anställd förbundschef. Styrelsens ledamöter kommer från 
myndigheterna, som brukar benämnas samordningsförbundet parter. Par-
terna är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting/
region. 

Samordningsförbundets struktur

Lagen som reglerar samordningsförbundens verksamhet, Lag 2003:1210,  
kom till 2003. 

Där anges att ett samordningsförbunds uppgifter är: 

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.

2.  Stödja samverkan mellan samverkansparterna.

3.  Finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkande parternas   
 samlade ansvarsområde.

4.  Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell  
 samordning skall användas.

5.  Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

6.  Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter 
för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller 
som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.
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I och med att alla myndigheter som arbetar med stöd och rehabilitering 
är representerade i samordningsförbundets styrelse, finns kunskap inom 
förbundet om vilka stöd och rehabiliteringsformer som sammantaget finns 
att tillgå hos myndigheterna. Det medför också att verksamheten som utförs 
inom förbundet blir förankrat hos alla parter. 

Samordningsförbundens verksamhet finansieras från samtliga parter. Sam-
ordningsförbundets parter bidrar med hälften av kostnaderna och staten 
bidrar med den andra hälften. År 2016 var det totala anslaget 678 miljoner 
kronor.

Det finns inget i lagen som säger att det måste finnas samordningsförbund. 
Det är en frivillig verksamhet som uppstår utifrån att det finns ett lokalt 
behov. Samordningsförbunden arbetar lokalt, inom en eller flera kommuner 
eller landsting/regioner. Det finns samordningsförbund i nästan hela landet. 
Det är främst i delar av Norrland som det inte finns samordningsförbund. 
En fördel med den lokala förankringen är att man lättare kan få kännedom 
om vilka behov och målgrupper som finns och anpassa verksamheterna för 
att möta behoven. Idag finns det drygt 80 samordningsförbund och deras 
gemensamma verksamhet täcker omkring 85 procent av landets 290 kom-
muner. 

Det finns en stor frihet för samordningsförbundet när det gäller att forma 
kansliet, vilka funktioner det ska, och hur verksamheten ska bedrivas. I de 
mindre samordningsförbunden, som har verksamhet inom en kommun, kan 
kansliet bestå av endast förbundschefen. I de större förbunden kan kansliet 
bestå av flera personer. 

Hur arbetar ett samordningsförbund
Samordningsförbundens verksamhet handlar om att finansiera rehabili-
teringsinsatser i inom ramen för medlemmarnas samlade ansvarsområde. 
Finansieringen handlar i stor utsträckning om att betala lönekostnader för 
personer som arbetar med rehabiliteringen. Det kan också handla om annat, 
till exempel att anlita personer med kompetenser som behövs för att göra 
analyser av behov, målgrupper och resultat eller kostnader för lokaler som 
behövs för att bedriva rehabiliteringsverksamheterna. 
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En verksamhet utformas utifrån det behov som deltagarna i den har. Att 
ta reda på vilka målgrupper och behov som finns, är en av de mer arbets-
krävande uppgifterna för ett samordningsförbund och kan kräva att man 
behöver anställa personal med specialkompetens. I större samordningsför-
bund, som verkar inom flera kommuner, bildar man i allmänhet lokala sam-
verkansgrupper, till exempel i varje kommun, för att få kunskap om vilka 
målgrupperna och behoven är just där. Man hämtar uppgifter från de olika 
myndigheterna om individer som myndigheterna inte lyckas ge ett stöd som 
leder till en positiv förändring. Brukar- och intresseorganisationer kan ge 
kompletterande kunskap om vilka rehabiliteringsbehoven är. 

Finansiering av individinriktade och strukturövergripande insatser

Samordningsförbunden finansierar verksamheter med två inriktningar, in-
dividinriktade och stukturövergripande. I de individinriktade ger man stöd 
och rehabilitering till individer så att de ska komma närmare att kunna ar-
beta eller studera. I de strukturinriktade handlar det om att ta reda på vilka 
behov individer och grupper har, organisera och kvalitetssäkra insatserna, 
mäta och utvärdera resultat och effekter samt sprida och skapa hållbarhet i 
vunna erfarenheter. Samordningförbundet kan stödja och finansiera insatser 
som bidrar till att myndigheterna utvecklar samverkan. Om personerna som 
ska ingå i en verksamhet har psykosociala problem och är arbetslösa kan 
de samverkande myndigheterna vara landstingets psykiatrivårdsenhet och 
Arbetsförmedlingen. När man har kommit fram till vilka stöd och rehabili-
teringsinsatser som behöver ingå i en verksamhet, hur arbete ska utföras och 
vilket resultat verksamheten ska ge, beslutar styrelsen om finansiellt stöd.

Samordningsförbundet har inte ett arbetsgivaransvar för de personer som 
arbetar i verksamheterna utan det ligger kvar hos den myndighet som man 
är anställd hos. Personerna är utlånade till att arbeta i en verksamhet som 
finansieras av samordningsförbunden. 

En samordnare eller projektledare ansvarar för att verksamheten följer 
de riktlinjer som har ställts upp för verksamheten och att myndigheterna 
samverkar aktivt på ett sätt som ger resultat för deltagarna. Samordnaren/
projektledaren rapporterar löpande om verksamheten till samordningsför-
bundet och har också ett ansvar att föra in uppgifter om verksamheten och 
resultat i uppföljningssystemet SUS.
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Ett aktivt arbete för att skapa kvalitet och utveckling
Samordningsförbunden verkar inom en förtroendebransch, och är beroende 
av att allmänheten och lagstiftarna anser att det man gör är viktigt, ger 
resultat och att de offentliga medel som finansierar verksamheten används 
effektivt. Samordningsförbunden behöver därför kunna visa vad verksam-
heten åstadkommer och att den gör skillnad. 

I lagstiftningen, Finsam, finns ett uppdrag och krav på att samordnings-
förbundens verksamhet ska följas upp och utvärderas. Det finns dock inte 
någon enhetlig metod för hur det ska göras. 

Uppföljningssystemet SUS

SUS är ett centralt stödsystem för att följa upp resultaten av rehabiliterings-
insatserna. SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av sam-
verkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Det används 
gemensamt av alla samverkande parter och Försäkringskassan ansvarar för 
driften och utvecklingen. 

Respektive samordningsförbund registrerar i SUS vilka samverkansmedel 
de har, vilka insatser som finansieras och hur det går för deltagarna i insat-
serna. I och med att SUS lagrar personuppgifter finns det strikta behörig-
hetsregler för personer som använder systemet. 

Statistik kan genereras inom en mängd områden och kan redovisa lokala, 
regionala och nationella resultat. I och med att resultaten ska redovisas 
könsuppdelat kan man få underlag för bedömning av verksamheten ur 
ett jämställdhetsperspektiv. Uppgifter från insatser läggs löpande in i SUS 
vilket gör det möjligt att följa resultat över tid. SUS gör det också möjligt att 
söka efter en pågående verksamhet som har en inriktning som passar nya 
deltagare. 

SUS är ett strategiskt stödsystem, men det finns samtidigt önskemål om att 
utveckla statistikdelen och att göra det mer användarvänligt. Sedan 2017 
finns en nationell processtödjare för utbildningar i SUS. 

Indikatorer för finansiell samordning

Indikatorer för finansiell samordning, som har utvecklats av NNS, Natio-
nella nätverket för samordningsförbund är ett annat utvärderingssystem. 
Det kan beskrivas som ett instrument för samordningsförbund att bedöma 
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sin verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, 
samt ge ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande 
insatser. 

Via enkätundersökningar tar man reda på vad deltagare i rehabiliterings-
verksamheter själva anser om verksamheten de deltar i. Förbundspersonal 
och styrelseledamöter deltar i enkätundersökningar som rör samordnings-
förbundets organisation. Resultat genereras årsvis och är därför ett hjälpme-
del för att följa utvecklingen på längre sikt.

Årlig rapportering till regeringen

Försäkringskassan sammanställer på uppdrag från regeringen årligen en 
rapport som visar resultat av samordningsförbundens rehabiliteringsverk-
samheter. Den innehåller sammanställda statistikuppgifter ur SUS och 
redovisar en mängd resultat per budgetår.

I rapporten från 2017 finns bland annat följande uppgifter (för 2016):

• Cirka 28.000 personer deltog i individinriktade insatser. Majoriteten av 
insatserna handlade om rehabilitering för att deltagarna skulle börja eller 
fortsätta att arbeta eller studera. 

• Drygt 29.000 personer deltog i strukturinriktade insatser som innehåller 
förstudier, projektstöd och kompetensutveckling för anställda inom de 
samverkande myndigheterna.

• Det var betydligt fler kvinnor än män som deltog i insatser. Av det totala 
antalet deltagande var 60 procent kvinnor och 40 procent män.

• Drygt 7.600 deltagare avslutade en insats. Av dessa var 55 procent kvin-
nor och 45 procent män.

• Andelen kvinnor som arbetade eller studerade direkt efter en avslutad 
insats ökade med 16 procent. För männen var ökningen 24 procent.

• Antal personer som behövde offentlig försörjning minskade genomsnitt-
ligt med tio procent efter avslutad insats. 

• I åldersgruppen under 30 år gick 43 procent vidare till arbete eller studier 
efter att ha deltagit i en insats. För de som var äldre än 30 år var motsva-
rande siffra 23 procent.

Det framgår att det är betydligt färre kvinnor än män som börjar arbeta eller 
studera efter att ha deltagit i en insats. Det kan behöva göras fördjupade ana-
lyser för att komma fram till vad detta beror på, om det är rehabiliterings-



11

metoder, resursfördelning eller något annat som skapar detta ojämställda 
resultat. Jämställdhetsperspektiv har blivit ett område som allt fler samord-
ningsförbund arbetar aktivt med. 

Revision av verksamheten

Samordningsförbundet redovisar verksamheten i årsredovisning där även 
rehabiliteringsinsatsernas resultat anges. Det innebär att både samordnings-
förbundets verksamheter och resultatet av rehabiliteringsinsatserna omfattas 
av revision. Revisorerna som genomför revisionen utses av staten och kom-
mun och landsting/regioner. De samverkande parterna beslutar i frågan om 
ansvarsfrihet för styrelsen. 

De flesta samordningsförbund upprättar även en eller två delårsrapporter.

Verksamheter för fler

Rehabiliteringsverksamheterna når endast omkring tio procent av de om-
kring 300.000 personer som beräknas ha behov av dem. Den främsta anled-
ningen till att inte fler får stöd är brist på ekonomiska resurser. Med ett högre 
anslag till samordningsförbundens verksamheter skulle fler människor få 
stöd och rehabilitering som gör att de kan få en tillvaro där de kan försörja 
sig själva eller komma närmare att kunna göra det. 

Det totala årliga anslaget från samordningsförbundens parter och staten till 
samordningsförbunden var 2016 omkring 680 miljoner kronor. Anslaget för-
delas till respektive samordningsförbund enligt ett antal parametrar, bland 
annat efter hur stor befolkningen är inom samordningsförbundets geogra-
fiska verksamhetsområde. 

Antalet kommuner och därmed andelen av befolkningen som samordnings-
förbundens verksamhet omfattar har ökat i samband med att nya samord-
ningsförbund har bildats. Resultatet är att antalet personer som har möj-
ligheter att delta i verksamheter har ökat. De totala ekonomiska resurserna 
från parterna och staten har inte ökat så att de möter de ökade behoven. I 
praktiken har resultatet blivit att resurserna per person som har behov av 
samordningsförbundens insatser har minskat. 

Behov av analyskompetens

Statistikuppgifter visar numeriska resultat, till exempel hur många och vilka 
deltagarna var eller är, hur många som kom till arbete eller studier, hur 
många som var kvinnor och män. 
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För att komma fram till varför det blev som det blev och vad man kan göra 
för att det ska bli annorlunda och bättre behöver man analysera resul-
taten. Att göra kvalificerade analyser över samband är ett område som 
samordningsförbunden behöver öka kompetensen inom. Dels för att kunna 
skapa bättre förutsättningar för deltagarna i rehabiliteringsverksamheter 
att möta en allt mer komplicerad och krävande arbetsmarknad, dels för att 
de ekonomiska resurserna ska användas effektivt. Men framförallt för att 
sätta in insatser så tidigt som möjligt så att behov av samordning helst inte 
uppstår. Flera samordningsförbund skulle gemensamt kunna finansiera en 
analysfunktion för sina gemensamma behov. Det finns också ett allt större 
intresse inom forskarvärlden att utvärdera resultatet av samverkan. Flera 
samordningsförbund har startat samarbeten med högskolor och universitet. 
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Berättelser från samordningsförbund
På de följande sidorna finns berättelser från ett antal samordningsförbund.  
Dessa handlar om hur samordningsförbunden arbetar med organisation, 
urvalsanalyser, kvalitetsfrågor och jämställdhet.

Samordningsförbundet Uppsala län  14 

Systematiskt samverkansarbete och  
en ständigt lärande process

Samordningsförbundet i Kalmar län 20

Fokus på goda relationer mellan medlemmar  
och medarbetare

Samordningsförbundet Centrala Östergötland 26

Samordningsförbundet ska vara  
en mötesplats

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen – Delta 32

Vi är här för att förbättra välfärden

Samordningsförbundet Finsam-Falun 40

Fontänhus och ROSAB - verksamheter  
förpersoner med psykisk ohälsa och 
rehabilitering i offentlig sektor 

Samordningsförbundet Finsam Gotland 46

Kunskap och förståelse för den värld  
där finsam verkar

Samordningsförbundet Göteborg Centrum 50

Lex Heller - systematiskt förbättringsverktyg 
för samverkan

Samordningsförbunden Samspelet,  
Göteborg Hisingen - Delta, Insjöriket,  
Gävleborg, Göteborg Centrum 54

Jämställdhet är en av hörnstenarna i samverkan

Sidan
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Medlemmarna har möjlighet att söka 
medel för utvecklingsinsatser från 
förbundet. Förutsättningen som krävs 
för en ansökan är att det minst är två 
medlemsparter som ser ett behov av 
samordnade insatser. Insatsen ska alltså 
vara en samverkan mellan minst två 
parter, där samtliga parter aktivt ska 
bidra i arbetet.

Samordningsförbundet och de ingå-
ende parterna, kommunerna, Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan och regionen, ingår i en samverkan inom 
rehabiliteringsområdet, där var och en har sin individuella roll.
Parterna har var och en sina specialområden som är reglerade av lagstiftning 
och styrdokument. I parternas uppdrag ingår att de ska samverka när det 
gäller rehabilitering. Det finns dock områden där parterna upplever att for-
merna för samverkan mellan parterna inte är tydliggjord, var gränsen för en 
parts ansvars område slutar och en annan parts ansvar träder in. Det kan till 
exempel gälla när nya målgrupper inom rehabiliteringsområdet tillkommer 
eller att det uppstår nya behov bland befintliga målgrupper. Det kan även 
gälla när lagstiftning förändras som påverkar en parts ansvarsområde eller 
när parterna skulle vilja prova nya rehabiliteringsmetoder.

Systematiskt 
samverkansarbete 
och en ständigt 
lärande process

Samordningsförbundet Uppsala län

”
Till vänster: Marika Blomgren,  
processtödjare

Till höger: Åsa Fichtel, förbundschef 

Samordningsförbundet bildades 2008.

Budgeten för Samordningsförbundet år 
2016 var 21,2 miljoner kronor. Av dessa 
gick 18, 2 mkr till samverkansinsatser. 

Förbundet är ett länsförbund. Medlemmar 
är Arbetsförmedlingen, Försäkringskas-
san, Region Uppsala samt länets åtta 
kommuner.

Antal invånare i region Uppsala:  
367.483 personer 

www.finsamuppsala.se



15

Samordningsförbundet har genom ett systematiskt samverkansarbete, möj-
lighet att överbrygga gränsdragningsproblemen som kan upplevas finnas 
mellan parterna, genom att man till exempel kan:

• utveckla nya rehabiliteringsmodeller,

• pröva nya metoder,

• vara innovativa, 

• testa nya målgrupper, 

• utforma nya former för samverkan efter parternas önskemål och behov.

Långsiktig samverkan med lokala arbetsgrupper  
i varje kommun
Samordningsförbundet Uppsala län är som namnet säger ett länsförbund, 
där alla åtta kommuner i länet ingår. För att på ett effektivt sätt få kunskap 
om behoven av rehabiliteringsinsatser i länet införde samordningsförbundet 
2015 en arbetsform som fram till 1 januari 2018 benämnts långsiktig sam-
verkan. Basen är att det i var och en av länets kommuner bildades en lokal 
utvecklingsgrupp, kallad lokusgrupp, som har uppdraget att fånga upp och 
analysera rehabiliteringsbehoven inom sitt geografiska område, sin kom-
mun. I varje lokusgrupp finns de fyra parterna representerade, i allmänhet 
med personer som har en chefsposition, och grupperna sammanträder minst 
fyra gånger per år. 

Under en inledande period fanns en samordningskoordinator kopplad till 
varje lokusgrupp. Koordinatorns uppdrag var att systematiskt kartlägga be-
hoven av samordnad rehabilitering, initiera kompetensutveckling samt vara 
ett stöd till parterna i frågor som rörde samverkan. Utöver detta fungerade 
koordinatorn som en lots gentemot myndigheter och gav rådgivning och 
coachning samt information om vilka insatser som fanns att tillgå på lokal 
nivå. Koordinatorerna blev en värdefull resurs och fungerade som ett nav 
för medarbetarna hos myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Arbetet 
med de lokala utvecklingsgrupperna har vidareutvecklats över tid för att i 
än högre utsträckning motsvara de lokala behoven som varje lokusgrupp 
kan identifiera. 
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Fyra steg för att utvärdera förbundets verksamhet  
och kvalitet 
Samordningsförbundet har utformat en arbetsmetod för att utvärdera och 
utveckla verksamheten som de benämner Systematiskt samverkansarbete.

Grundpelarna i systematiskt samverkansarbete är att dels utveckla, dels 
utvärdera och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Utgångspunkterna för 
utvärderingen är parternas olika kompetensområden, deras önskemål och 
behov. Formerna för detta arbete omfattar förenklat följande fyra steg:

• inventering och kartläggning,

• analys och planering,

• åtgärda och genomföra,

• kontrollera och följa upp.

När en fyrstegsomgång är genomförd ligger resultatet, den nya information 
och kunskap man fått, till grund för en ny fyrstegsomgång. Det blir därmed 
ett ständigt pågående, lärande både när det gäller utvecklingen av verksam-
heten och i kvalitetsarbetet. 

Samordningsförbundet är i slutskedet med den första utvärderingsrundan. 
Här är en beskrivning av vad som genomfördes. 

Steg 1:inventering och kartläggning

Under perioden 2015-2016 genomfördes en inventering och kartläggning av 
rehabiliteringsbehoven inom länet med utgång från uppgifter från lokus-
grupperna. 

Målet var att skapa en samsyn mellan parterna om vilka behov som fanns 
och hur insatser skulle utformas och genomföras. 

Vilka roller och ansvarsområden respektive part hade diskuterades, eventu-
ella brister identifierades när det gällde ekonomi, ledning, styrning, meto-
der och målgrupper. Aktuell statistik, till exempel helårsekvivalenter gicks 
igenom. 

För att kunna utvärdera och säkerställa kvaliteten i insatserna införde 
samordningsförbundet ett system med avvikelserapporter, för att kunna 
klargöra om insatserna var genomförda och för att se om målen för insat-
serna hade nåtts.
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Steg 2: Analys och planering

Under 2016 samlades informationen från inventeringen och kartläggningen 
i en ”nulägesanalys” som innehöll uppgifter om behov, målgrupper, riskfaktorer 
samt tillgängliga insatser på lokal nivå.

Målet var att skapa ett helhetsperspektiv kring, och fokus på individens 
situation och behov, samt att se var rehabiliteringssystemen var som mest 
sårbara, ur individens perspektiv.

Analysfasen handlade om att:

• uppmärksamma de individer som inte fanns hos någon av huvudmän-
nen och som saknade förmåga att förankra sig hos någon,

• se vikten av förebyggande och tidiga insatser och att komma fram till om 
det fanns glapp mellan olika myndigheters verksamhetsområden som 
kunde medföra att personer hamnade mellan eller utanför myndigheter-
nas rehabiliteringsansvar eller insatser,

• komma fram till om det saknades insatser för vissa målgrupper eller om 
det fanns insatser som var alltför avgränsade.

Det konstaterades att det fanns en viss begreppsförvirring i kommunikatio-
nen mellan olika huvudmän. Parterna kunde använda samma begrepp, men 
lägga in olika betydelser i begreppen, vilket kunde leda till missförstånd 
eller att organisationerna pratade förbi varandra. Det startades därför ett 
projekt med uppgift att skapa en gemensam definition och betydelse för 
de viktigaste begreppen inom samverkansområdet. Projektgruppen tittade 
även på om det fanns brister i kunskap eller information om samverkan hos 
medarbetare och vilket stöd som vid behov var möjligt att tillhandahålla.

Avvikelserapporterna, som visade vilka förändringar som vidtagits eller 
önskats inom insatserna, spelade en viktig roll i analysfasen. Där förekom 
även diskussioner om ifall det fanns behov av förändringar i parternas ordi-
narie verksamheter eller i parternas samverkan med andra.

Samordningsförbundets styrelse gick igenom hur lokusgruppernas arbete 
fungerat och vilka resultat som genererats i respektive insats.
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Steg 3: Åtgärda och genomföra

Denna fas genomfördes under 2017.

Arbetet i lokusgrupperna hade fram tills nu utförts enligt samma gemen-
samma arbetsmodell. Nulägesanalyserna ledde fram till att förbundet 
såg att det kunde finnas en fördel med en större flexibilitet när det gällde 
lokusgruppernas arbetsformer. Detta var även något som efterfrågades av 
parterna. Resultatet blev att varje lokusgrupp tog fram sin egen verksam-
hetsplan för 2017, som innehöll vilka aktiviteter som lokusgruppen ville 
genomföra för att uppnå de uppsatta målen.

Detta ledde till att samordningsförbundets styrelse i mars 2017 beslutade om 
en ny verksamhetsinriktning för 2018, där lokusgrupperna gavs en större 
flexibilitet när det gäller utformningen av sin verksamhet, som mer ska utgå 
från de lokala behoven. Samtidigt beslutade styrelsen om ökade krav på tyd-
ligare mål för insatsernas inriktning och prioriterade målgrupper. Man kan 
beskriva det som om varje lokusgrupp kommer att bli ett litet, lokalt sam-
ordningsförbund. Styrelsen efterfrågade också i större utsträckning insatser 
riktade mot individ. Insatser ska enligt styrelsens önskan vara i förhållandet 
60 procent individinsatser, 30 procent struktur och 10 procent kompetens-
höjande insatser. 

Den nya inriktningen tillsammans med nulägesanalyserna har lett fram till 
att lokusgrupperna under hösten 2017 utarbetade nya ansökningar för 2018, 
och medför ett tydligare insatsägande på lokal nivå, en större flexibilitet 
och en lokal förankring utifrån behov och målgrupper. Ambitionen är även 
att insatserna i högre utsträckning ska ligga närmare ordinarie verksamhet 
utifrån ett efterfrågat lednings- och styrningsperspektiv. 

Steg 4: Kontroll och uppföljning

Under 2018 kommer samordningsförbundet var tredje månad följa upp lo-
kusgruppernas arbete och ställa krav på ledning och styrning på lokal nivå.

En uppföljningsmall har tagits fram som stöd för att kontrollera beviljade 
insatser med fokus på ledning, styrning samt kvalitetssäkring av metoder 
och målgrupper. Ambitionen är att det med tätare intervall och med fokus 
på delar som har betydelse för att nå framgång i insatsen kan kunskap och 
styrmöjligheterna för insatserna öka och därmed i slutändan också ett bättre 
resultat. 
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För att verksamheten ska bli transparent och för att lokusgrupperna ska 
kunna följa verksamheten och se om något behöver styras om, kommer 
nyckeltal tas fram och statistik från SUS kommer att redovisas månadsvis. 

Som en del av samordningsförbundets kvalitetssäkring redovisas resultaten 
av verksamheten i förhållande till uppsatta mål i halvårsrapporter och i års-
redovisningen och kommer därigenom att granskas av revisorerna.

Detta är det sista steget i den första utvärderingsrunda som samordnings-
förbundet genomfört och resultaten och erfarenheterna kommer att ligga till 
grund för en ny inventering av kartläggning av behov av verksamheter. I 
det arbetet kommer avvikelserapporterna vara ett viktigt verktyg, då dessa 
indikerar och visar på brister som behöver rättas till. 

Som ett stöd för att analysera och planera det fortsatta rehabiliteringsarbetet 
kommer samordningsförbundet under 2018 genomföra ett internat, där alla 
lokusgrupper träffar styrelsen för att utbyta erfarenheter samt komma fram 
till vilka framtida behov och utmaningar som finns. 

I och med att det ständigt tillkommer nya behov och nya målgrupper, blir 
det systematiska samverkansarbetet ett ständigt pågående kretslopp. 
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Samordningsförbundet i Kalmar län är 
ett av Sveriges största förbund om man 
ser till antalet medlemskommuner. 
Förutom Försäkringskassan, Arbets-
förmedlingen, Landstinget är länets 
tolv kommuner medlemmar. Styrelsen 
består av 17 ledamöter, med en poli-
tiker från var och en av de tolv kom-
munerna, tre landstingspolitiker och en 
tjänsteman vardera från Försäkrings-
kassan och Arbetsförmedlingen. 

För att få samverkan inom rehabilite-
ringsområdet att fungera i detta stora 
län måste det bli som ett självspelande 
piano, det måste flyta på av sig själv.

Huvudfokus för att komma dithän är att bygga goda relationer med och 
mellan medlemmarna och medarbetarna.
Det finns sex lokala samverkansgrupper inom länet. Varje grupp har ett 
geografiskt verksamhetsområde som i de flesta fall motsvarar två kommu-
ner. Grupperna bevakar det lokala behovet av samverkansinsatser och gör 
kartläggningar, förstudier och analyser som visar vilka målgrupper som 
finns och föreslår vilka insatser och aktiviteter som bör genomföras. Repre-

Fokus på goda 
relationer mellan 
medlemmar och 
medarbetare

Samordningsförbundet i Kalmar län

”

Till vänster: Joakim Ivarsson, 
förbundschef

Till höger: Malin Gruvhagen,  
processtödjare

Samordningsförbundet bildades 2005.

Budgeten för insatser under 2018 är 16 
miljoner kronor. Av dessa var 12 miljoner 
avsatta för individinriktade insatser. 

Förbundet är ett länsförbund. För-
säkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Landstinget och alla 12 kommuner i länet 
är medlemmar.

Antal invånare i regionen: Cirka 250.000 
personer. 

www.samkalmarlan.se
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sentanterna i samverkansgrupperna kommer från medlemmarna, de olika 
myndigheterna, och har ofta chefspositioner inom sin organisation. Försäk-
ringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget har representanter från 
psykiatriområdet och primärvården och kommunerna från arbetsmarknads-
enheten och socialförvaltningen. 

De samlade behoven av insatser som samverkansgrupperna kommer fram 
till, gås igenom och bereds vidare inom samordningsförbundets organisation 
och därefter tar styrelsen beslut om vilka insatser som ska genomföras. 

Långsiktig integrerad samverkan istället för projekt
I början av 2017 beslutade samordningsförbundet att ta klivet bort från att 
arbeta med projekt, som har en början och ett angivet slutdatum, till att ar-
beta med långsiktig integrerad samverkan, LIS. Det innebär att om man ser 
att det finns behov av att ha kvar rehabiliteringsverksamheten, då har man 
det. Den får pågå så länge den fyller sitt syfte. 

Genom att inte sätta ett slutdatum för en verksamhet får insatspersonalen en 
lugnare och tryggare arbetssituation. De får fortsätta sitt uppdrag så länge 
det behövs, istället för att fokusera på att få det klart vid ett på förhand fast-
ställt datum. Med projektformen fanns risk att man blev stressad vid slut-
datumet och ett nytt fortsättningsprojekt behövde planeras. Det innebar att 
onödiga resurser togs i anspråk samt en risk att insatspersonalen som arbetat 
i projektet inte fanns tillgängliga för det nya projektet. Med LIS behåller 
man kompetensen och erfarenheter som skapats, under hela rehabiliterings-
processen. 

I samverkansarbetet är den enskilde alltid i fokus. Samverkan handlar inte 
om att arbetet ska bli enklare för handläggarna på Försäkringskassan eller 
Arbetsförmedlingen. Perspektivet är alltid att se vad som är bäst för den 
enskilda individen som deltar i en verksamhet, vilka behov en person eller 
målgruppen har och ha tålamod och låta verksamheten få ta den tid som 
behövs. 

För att påminnas om att det är människor som samordning handlar om, 
ställs en trädocka mitt på bordet under möten, som med sin fysiska närvaro 
symboliskt påminner alla om vad huvudfokuset är. 
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Var och en äger sin egen lösning 
Samordningsförbundet i Kalmar län arbetar med empowerment och lös-
ningsfokus som arbetsmetod. I praktiken handlar det om att den enskilda 
personen i en insats äger lösningen på sina problem. 

Det finns massor av program och aktiviteter hos myndigheterna som en 
person kan prova. Det samordningsförbundet främst gör är att ge personen 
tid att själv komma fram till vilket stöd som han eller hon behöver för att 
komma vidare mot målet, att ta steg mot arbete eller studier. 

All insatspersonal har fått samma utbildning i empowermentpedagogik. Det 
medför att arbetsteamen arbetar på samma sätt i verksamheter och i sam-
verkansgrupperna. I och med att alla kan varandras arbetsmetoder kan man 
lättare ge stöd till varandra. Det skapar också en stabilitet och långsiktighet i 
verksamheten, då det blir lättare att ersätta en medarbetare som till exempel 
blir sjuk, eller lämnar sitt uppdrag.

När en verksamhet går från att vara tidsbestämd till att bli mer permanent 
justeras budgeten ned lite grand. Insatspersonalen får ta ett större ansvar för 
att anpassa verksamheten och för finansieringen. Det kan innebära att någon 
av myndigheterna går in med resurser och till exempel delfinansierar en 
anställning.

Det överskott som uppstår genom att skära i budgeten för de permanenta 
verksamheterna samlats i en pott, från vilken insatspersonal kan söka medel 
till extra insatser, för en eller några deltagare. Principen för att få medel är 
att detta ska resultera i att flytta personen ett steg närmare in på arbetsmark-
naden eller till studier. Samordningsförbundet har till exempel via potten 
finansierat en städutbildning på lätt svenska för tre nyanlända kvinnor när 
detta var det som saknades för att personerna skulle få jobb. Potten har 
också finansierat en lightversion av hälsoterapeututbildning för en deltagare 
som efter utbildningen garanterats arbete.

Verksamheterna har ett mål som är gemensamt för alla. Det är att 30 procent 
av deltagarna i en verksamhet ska gå vidare till egen varaktig försörjning.

Öppna upp för frihet i tänkandet
Samordningsförbundet har som mål att komma bort från att tänka i struk-
turer och istället öppna upp för ”frihet i tänkandet”. Med det menas att per-
spektivet ska vara på lösningsfokus, att skapa goda relationer samt öppna 
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upp för glädje i arbetet. Detta synsätt gäller för alla och i alla sammanhang, 
för arbetsteamen i verksamheterna likväl som för styrelsen.

Alla ska ”spela varandra snygga” vilket innebär att prata gott om varandra, 
på möten men också när man inte träffas. Om man har attityden ”om bara 
kassan gjorde det här, så skulle vi...” kommer man inte vidare, utan hamnar i 
en försvarsställning. Man ska istället tänka att det finns en god anledning till 
att man får det svar man får. Säger en myndighet att ”vi kan inte” ska man 
fråga ”hur ska vi göra istället”.

Relationer är viktiga och är en av grundbultarna i samordningsförbundets 
verksamhet! Har man goda relationer är man mer benägen att sträcka ut en 
hand och hjälpa varandra. En förutsättning för goda relationer är att man 
pratar med varandra. För att få detta att hända har samordningsförbundet 
infört att var och en som deltar i möten ska berätta om en positiv sak, något 
man är stolt över eller har lyckats med. Det kan vara arbetsrelaterat eller 
privat. Sedan kan man även ta upp en svårighet eller problem, något som 
kräver eftertanke, samverkan och engagemang och samtala kring: Hur kan 
vi göra när det blir så här? 

När man gör detta händer något i rummet, man ser varandra med lite andra 
ögon. Det skapar en bättre stämning, när alla får berätta om något som man 
har lyckats med. Genom att man från förbundet signalerar och skapar glädje, 
att det vi gör är viktigt och roligt, genererar det mycket energi och kraft till 
alla.

Man måste synas för att finnas
– Är man grå så är det ingen som ser en. Berättar man att man arbetar med 
samordning eller på ett samordningsförbund, är det sällan någon vet eller 
förstår vad det handlar om. För att bli mer synliga, för att sprida kunskap 
om vad samordning handlar om har förbundet, på bred front, satsat på 
marknadsföring. 

Alla kommunikationskanaler har fått ett gemensamt formspråk och ska för-
medla känslan av att verksamheten handlar om människor och relationer. 

En ny webb har skapats (www.samkalmarlan.se) där förbundets verksamhet 
och insatserna beskrivs med ett bildspråk som är mer iögonfallande, som 
visar människor som möts i olika sammanhang och på olika sätt. 
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Ett nyhetsblad produceras en gång per månad. Nyhetsbladen används som 
ett forum för att berätta om samordningsförbundets arbetssätt och syn på 
samverkan. Nyhetsbladen finns samlade på webben och sänds även ut till 
chefer, myndigheter och politiker i ledande ställning, enligt en maillista som 
för närvarande omfattar omkring 500 mottagare. 

Facebook används flitigt. Inläggen är ofta korta videofilmer, som ger större 
uppmärksamhet och känsla av deltagande än enbart texter och bilder. När 
ett nyhetsblad är klart publiceras det också i detta medium. Med så många 
medlemmar och ett så stort geografiskt område som förbundet omfattar, blir 
facebook en effektiv och viktig kommunikationskanal, där alla kan följa vad 
som är på gång och händer inom förbundet. 

Samordningsförbundet har också satsat på profilprodukter som pennor och 
nyckelband med samordningsförbundets namn tryckt på, som ofta medvetet 
glöms kvar under besök, träffar och möten. 

Responsen på marknadsföringssatsningarna har varit mycket positiv och har 
gjort och gör skillnad. Förbundet har blivit synligare, mer intressant och blir 
oftare inbjudet att delta i olika och nya sammanhang. 

Kvalitetsfrågor och utvärdering
Det är viktigt att arbeta med kvalitetsfrågor för att en organisation ska 
kunna utvecklas och bli effektivare och för att personalen ska känna trygghet 
och vilja göra sitt bästa.

En del av kvalitetsarbetet handlar om att utvärdera och mäta resultatet av 
det samordningsförbundet gör, verksamheter och inom förbundet i stort, för 
att se om uppsatta mål nås eller om verksamheten behöver förändras för att 
bli bättre och mer effektiv. Förbundet gör detta på flera sätt. 

Utgångspunkten för utvärderingsarbetet är att vara orädd och ständigt ställa 
sig frågorna: Varför gör vi det här? Varför gör vi och tänker vi som vi gör? 
Blev det som vi önskade? Hur kunde vi gjort istället? Man tvingas på detta 
sätt hela tiden reflektera över vad man gör och vad som behöver förändras 
för att nå ett bättre resultat. 

Samordningsförbundet har gått in i det nystartade systemet med indikatorer, 
som långsiktigt mäter förändringar av verksamhetens resultat från en period 
till en annan, både när det gäller stödverksamheter och administration. Vär-
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den från den första mätperioden är klara, men det krävs resultat från flera 
mätperioder för att kunna dra några slutsatser. Det blir intressant att följa 
detta system framöver. 

SUS (Uppföljningssystem för finansiell samordning) är ett annat system som 
förbundet använder för att följa upp resultaten av insatserna.

I början av 2018 kommer en utvärdering enligt Payoff bli klar för en specifik 
insats i Västervik. Den kommer att bli viktig för att se det socioekonomiska 
utfallet.

För att löpande fånga upp hur förbundets verksamhet upplevs, låter man 
alla som deltar i möten och konferenser skriva ned feedback på Post-It-
lappar. Det kan handla om vad de upplevde som positivt, negativt, allmänna 
tankar och idéer eller om behov. Anteckningarna samlas i ett dokument som 
senare blir utgångspunkten för samtal och diskussioner om var som behöver 
göras eller förändras. Denna utvärdering ger en viktig bild av situationen 
här och nu och blir ett viktigt komplement till de andra mätmetoderna som 
har ett cykliskt perspektiv över lägre tid.

Det är viktigt att inspirera och ge kraft till att tänka efter och tänka nytt. Som 
ett led i detta kommer förbundet under 2018 genomföra frukostmöten med 
olika teman för alla samverkansgrupper, sex på våren och sex på hösten. 
Inbjudna är framför allt handläggare men också politiker och chefer. Allt för 
att bygga relationer mellan handläggare från olika myndigheter, för att de 
ska kunna lära känna varandra bättre och därmed konsultera varandra och 
därmed förkorta handläggningstid i enskilda fall.

Förbundet kommer också att anordna två inspirationsdagar per halvår, där 
externa föreläsare håller föredrag om intressanta och viktiga ämnen. Den 
första inspirationsdagen kommer att handla om samverkan utifrån olika 
perspektiv samt att ha lösningsfokus. 

Det nya arbetssättet som samordningsförbundet har infört under 2017 har 
handlat om att skapa en enighet och samsyn om vad som är förbundets 
verksamhetsbas. Man har gått till botten med många frågor och känner att 
2018 kommer att bli det bästa året i samordningsförbundets historia. 
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Samordningsförbundet Centrala Öster-
götland omfattar geografiskt de tre 
kommunerna Linköping, Åtvidaberg 
och Kinda. Två små kommuner i för-
hållande till en stor tredje, Linköping. 
I Östergötland finns ytterligare två 
samordningsförbund och samarbetet 
mellan de tre förbunden ökar.

Styrelsen består av 6 ledamöter som 
har 10 möten per år. Det finns en be-
redningsgrupp med operativa chefer 
som träffas 11 gånger per år. Kansliet 
är relativt stort. Anledningen till detta 
är att förbundet ser sig ha ett viktigt 
serviceuppdrag gentemot de som utför 
arbetet, myndigheterna och de perso-
ner som arbetar i rehabiliteringsverk-
samheterna. 

I slutet av 2016 startades ett stor förändringsarbete av Samordningsförbun-
det Centrala Östergötlands verksamhet. Bakgrunden var att flera av leda-
möterna i styrelsen byttes ut Den nya ledningen beslutade att tänka nytt och 
förändra verksamheten samt rekrytera en ny förbundschef. 

Samordnings-
förbundet ska vara 
en mötesplats

Samordningsförbundet  
Centrala Östergötland

”

Mattias Bergström, 
förbundschef

Samordningsförbundet bildades 2008.

Linköpings samordningsförbund startade 
sin verksamhet 1 januari, 2008. 
2010 anslöt sig Åtvidabergs- och Kinda 
kommuner till förbundet som då bytte 
namn till Samordningsförbundet Centrala 
Östergötland.

Budgeten för insatser under 2018 är 16 
miljoner kronor. Av dessa var 12 miljoner 
avsatta för individinriktade insatser. 

Antal invånare i regionen:  
Cirka 200.000 personer. 

www.samordning.org/ 
centrala-ostergotland
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Styrelsen utgick ifrån lagen om finansiell samordning och tog fasta på para-
graf 2 samt 7.

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.

7 § Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning 
skall användas,

 Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och

 upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

De vanligt återkommande frågorna om strukturpåverkan och/eller individ-
inriktning togs också upp liksom huruvida förbundet bör prioritera insatser 
som hanterar situationen här och nu alternativt kan verka förebyggande.

Individ och struktur kan sägas vara en och samma sak. Om man gör något 
åt strukturerna blir det bättre för individerna. Vice versa, lyssnar man på 
individerna, händer något med strukturerna.

När det gäller att tänka här och nu och verka förebyggande, hade förbundet 
redan erfarenhet av detta. Samordningsförbundet har sedan ganska många 
år ett samarbete med skolan, där man implementerat ett antal insatser som 
har ett förebyggande syfte. Det samarbetet pågår fortfarande. 

Medlemmarna överens om att komma  
närmare varandra
Efter att ha knådat frågan om vad samordningsförbundets verksamhet 
skulle åstadkomma och hur man skulle komma dit, kom styrelsen fram till 
att det handlade om att försöka få myndigheterna att närma sig varandra, att 
identifiera gemensamma ytor där dessa borde jobba tight tillsammans, så att 
individen hamnar i centrum och att myndigheterna gemensamt ger det eller 
de stöd som personen behöver för att kunna gå vidare.

Samordningsförbundets styrelse ställde sig frågan: Hur ska vi kunna skapa 
den här rörelsen? Strategin blev att inte lyfta hela berget på en gång, utan 
istället flytta en sten i taget, vila och utvärdera vad detta medförde innan 
nästa sten flyttas, det vill säga att införa ett agilt förhållningssätt och utveck-
la metoder stegvis tätt samman med brukarna och den senaste forskningen 
inom området. Metoder som på lång sikt ger positiva effekter både för bru-
karen och de som arbetar i systemen.
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Samordningsförbundet ska vara en mötesplats
Samverkan kräver kommunikation. Därför ska samordningsförbundet vara 
en mötesplats där det uppstår dialog och samtal för alla som arbetar inom 
samverkanssfären: chefer, politiker, medarbetare, handläggare. Men, också 
vara en mötesplats för allmänheten. Därigenom kan man få veta vad de som 
brukar samhällsstödet verkligen efterfrågar. 

Samordningsförbundet genomför mässor och konferenser. Välfärdsmässan, 
som samordningsförbundet anordnar årligen, har som syfte att vara en arena 
för gränsöverskridande möten som kan bidra till samverkan och samarbete, 
ge möjlighet att skapa kontakter och utbyta idéer och erfarenheter, samt att 
få överblick och ökad kunskap om utbudet av verksamheter, projekt och 
insatser som finns för förbundets målgrupper. Mässan är öppen för personal 
från förbundets medlemmar och för allmänheten. 

Frukostmöten och seminarier genomförs, med olika aktuella teman, för per-
sonal och handläggare med målet att skapa en dialog om vilka frågor som 
bör prioriteras samt fånga upp goda idéer. 

En viktig punkt som förbundet arbetar med är att skapa ett forum där hand-
läggare kan vara konsultativa med varandra, där de kan utbyta erfarenheter 
och tankar av generell karaktär, utanför områden som regleras av sekretess. 

Samordningsförbudet har börjat använda sociala medier, facebook, som ett 
komplement till hemsidan, för att berätta om händelser som är på gång och 
händer just nu. Förbundet kommer att fortsätta utforska de digitala möjlig-
heter som växer fram i samhället.

Uppmuntra till och delta i forskning och utveckling
Samordningsförbundet är en perfekt mötesplats där den praktiska verklig-
heten i myndighetsvärlden kan möta forskningen. Där kan förbundet vara 
en nod som ser till att detta sker, att uppmuntra till forskning som inte bara 
tittar på den enskilda myndigheten, utan till helheten. 

Samordningsförbundet är medlem i forskningsnätverket HELIX som bland 
andra drivs av Chalmers, KTH och Linköpings Universitet. Förbundet deltar 
även i Samverkansnätverket, där ett hundratal forskare i hela landet ingår. 

Samordningsförbundets deltagande och engagemang inom forsknings-
området har lett till att förbundet har fått möjlighet att höras och synas på 
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helt nya platser och samtidigt gett förbundet en legitimitet på ett nytt sätt. 
Mycket tack vare att man genom en mer noggrann omvärldsbevakning vun-
nit tid när man hämtat hem idéer från hela landet och tagit till vara erfaren-
heter istället för att göra varje steg på egen hand.

Finansiera verksamheter och ge service
Samordningsförbundet är en finansiär, en arena, där parterna och övriga 
samhället tillsammans kan utveckla välfärdstjänster. De egna medlen kan på 
flera olika sätt kombineras och därmed växa. Man är också en serviceorga-
nisation, ett stöd för myndigheterna för att göra dessa skickliga i rehabilite-
ringsarbetet.

För att klara av dessa funktioner har förbundet målsättningen att skapa ett 
starkt kansli. Det måste finnas kapacitet och resurser för att tillsammans med 
forskarna kunna göra analyser, omvärldsspana samt vara duktiga på att ta 
vara på de data som kommer in från de insatser som förbundet är med i. Vi 
kan också vara en aktör när det gäller att samla de enskilda myndigheternas 
egna data och skapa en ny bild som visar en helhet.

Uppgifter som är generella och gäller för alla samverkande parter kan med 
fördel förläggas i förbundet. Ett exempel är Insatskatalogen, som samlar 
pågående insatser och används av alla. Om den administreras av en part, 
finns det risk att detta så småningom påverkar innehållet och viktar det till 
det som den parten anser vara viktigast, sitt verksamhetsområde. 

Man måste våga drömma för att nå målet
Människor förverkligar sina drömmer. Det blev utgångspunkten för styrel-
sen i samtalen om vad man ville att samordningsförbundet skulle vara. Hur 
vägen dit skulle vara var inte det viktiga. Istället för att planera en rak väg 
in i framtiden, använde man ett mer agilt förhållningssätt och planerade 
för att resan framåt kommer att vingla hit och dit. Om man kan lära sig att 
trivas med en sådan resa gör detta att man blir mer ödmjuk och planerar ett 
steg i sänder. Sedan måste varje steg utredas, vägas, testas och nästa steg tas 
utifrån erfarenheterna från de tidigare steg man tagit. Man kan uppleva att 
resan ibland går baklänges. Men, har alla målet tydligt och klart i siktet, når 
man så småningom dit.
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Sluta planera komplicerat - börja tänka  
komplexa system
Det är komplicerat att få människor att gå åt samma håll och i samma takt. 
De vill istället gå sin egen väg, huller om buller. Det är även så som samhäl-
let fungerar. 

Våra myndigheters verksamheter är till viss del utformade utifrån tanken att 
det går att dela in människor i större grupper som är lika och åt samma håll 
och har samma behov av stöd. Fortsätter vi att försöka passa in människor 
i ett sådant rutsystem, kommer vi att fortsätta att misslyckas. Istället bör 
man tänka ”komplexa system”, som utgår från att hantera den mer kaotiska 
verklighet som det innebär att vara människa. 

Här kommer teoribildning som tjänstedesign och evidensbaserad praktik in 
liksom vår tids alla möjligheter med digitaliseringen. Artificiell intelligens 
(AI) öppnar upp för en helt ny hantering av våra välfärdsutmaningar. Något 
som förbundet bestämt sig för att utforska mer. Ett exempel från verklig-
heten där detta genomförts är Trelleborgs- modellen, där datorer enligt 
algoritmer räknar ut och betalar kommunala ersättningar. Handläggarna får 
därmed mer tid till möten med det som är viktigast, människorna. 

Tjänstedesign anpassar verksamheten  
till de önskade behoven
Verkligheten förändras ständigt och i vår tid tenderar det att gå allt snabbare 
och snabbare. Något kan inträffa som i ett slag förändrar verkligheten och 
förutsättningarna. 

Exempel på detta är när två programmerare från Sverige skapade Spotify 
som helt förändrade hur man distribuerar musik, eller när en person utan 
erfarenhet av bilproduktion tog fram en elbil, Tesla, som tvingade alla andra 
bilproducenter att tänka nytt och följa efter. Tänk om samordningsförbunden 
också kunde bli en sådan kraft som i grunden förändrar hur man arbetar 
med rehabilitering.

Det som personerna i exemplen gjorde var att lyssna på vad människor 
talade om, som de tyckte inte fungerade eller inte fanns, som de skulle vilja 
ha och drömde om. Personerna såg den potentiella marknaden och bestäm-
de sig för att producera just det människor drömde om och ville ha. Detta 
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sätt att tänka och agera enligt har ett namn, tjänstedesign. Man utgår från 
vad människor vill ha och designar sin verksamhet efter detta. Med denna 
metod blir det samtidigt billigare än att fortsätta att producera det man själv 
anser vara det bästa och rätta för kunderna. 

Genom förbunden är dialog med brukarna och mellan myndigheterna möj-
lig. Om parterna väljer att låta behoven styra samtidigt som evidensbaserad 
praktik är arbetsmetodiken, att medvetet och systematiskt sträva efter att 
vård, omsorg och rehabilitering utförs enligt bästa tillgängliga kunskap och 
efter vad människor verkligen vill ha.

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har tagit beslut om att ta in 
denna arbetsform i verksamheten. Man har tagit hjälp av professor Stefan 
Holmlid som arbetar med tjänstedesign vid Linköpings Universitet samt 
Experiolab och en handfull andra förbund i landet. Det kommer att utgå från 
att lyssna in vilka behov brukarna, patienterna, kunderna, människorna sä-
ger att de har. Men också fråga vad de drömmer om, för människor vet inte 
alltid vad de vill. Därefter kan förbundets medlemmar/parter välja hur man 
på bästa sätt vill förbättra sin verksamhet.

Genom förbundet arbetar parterna både med individen och med gemensam 
utveckling av välfärden.
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Samordningsförbundet DELTA finns 
till för att öka välfärden för Hisinge-
borna. Förbundet vill uppnå en ef-
fektivare användning av tillgängliga 
resurser, bättre kvalitet i stödinsatser 
och ett bättre bemötande för individer 
som behöver stöd från flera samhälls-
organ.

Har man en livssituation där man 
behöver stöd från till exempel Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan och 
kommunen samtidigt, finns en risk
att var och en av dessa myndigheter inte ser individens komplexa och hela 
stödbehov, utan fokuserar på det som den egna myndigheten har ansvar för. 
Risken finns att individen bollas mellan myndigheterna eller hamnar mellan 
dem, och i värsta fall inte får någon hjälp alls. Man uppskattar att omkring 
4.000 personer på Hisingen befinner sig i den situationen. Samordningsför-
bundets roll är att få myndigheterna att samverka så att även dessa 4.000 
Hisingsbor blir sedda och får det stöd de behöver.

Vi är här  
för att förbättra 
välfärden

Samordningsförbundet  
Göteborg Hisingen – Delta

”

Till vänster: Cecilia Abrahamsson, 
processtödjare 

Till höger: Ola Andersson,  
förbundschef

Samordningsförbundet bildades 2005 
och var innan dess en försöksverksamhet 
som startade 1997. Hisingen är indelad 
i tre stadsdelar Lundby, Norra Hisingen, 
Västra Hisingen.

Budgeten för insatser under 2017  
var 28 miljoner kronor. 

Antal invånare i regionen:  
Cirka 145.000 personer. 

www.samordningdelta.se

Namnet DELTA och logotypens utformning 
har sitt ursprung från dels Hisingen som är 
omgivet av två vattendrag Nodre älv och 
Göta Älv, dels från ordet deltaga, del-ta samt 
fjärde bokstaven i grekiska alfabetet dvs fyra 
myndigheter.
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Att så många individer inte får det stöd de behöver beror inte på illvilja från 
myndigheternas sida. Problemen är strukturella och har sin bakgrund i hur 
myndigheterna är organiserade. Myndigheterna har olika verksamhetsin-
riktningar, olika budgetar och olika arbetsmetoder som hindrar dem från att 
få en helhetsbild av stödbehoven. Det kan till exempel handla om att man 
tolkar en individs arbetsförmåga olika hos olika myndigheter. 

Ett samordningsförbund genomför inte själv några rehabiliterande insatser. 
Den rehabiliterande verksamheten på Hisingen genomförs av myndighe-
terna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och Västra 
Götalandsregionen. Den arena som Samordningsförbundet DELTA kan 
agera på är dessa myndigheters samlade verksamhetsområden.

Det samordningsförbundet gör är att få de olika myndigheterna att samarbe-
ta så att det blir möjligt att skapa stödverksamheter som motsvarar de behov 
som varje individ har. 

Samordningsförbundet är produkten av vad dess styrelse vill att det ska 
vara. För att ge verksamheten legitimitet är det avgörande att styrelsen har 
en medvetenhet om samordningsförbundets uppdrag och roll. Det är också 
viktigt att styrelsen stöttar verksamheten i de konflikter som ibland kan upp-
stå när alla parter ska komma överens om vilka verksamheter som behövs 
och hur de ska genomföras. 

När samordningsförbundet bildades genomfördes ett omfattande arbete för 
att komma fram till vilka behov som fanns hos befolkningen på Hisingen. 
Förbundet skapade inledningsvis sex stycken lokala arbetsgrupper, som 
kallades DELTA-grupper, vilka genomförde en mängd aktiviteter där man 
mötte allmänheten och samtalade om vilka behov av insatser och stöd som 
de ansåg fanns. Man finansierade också anställningar hos myndigheterna för 
att få hjälp med att samla och analysera den information och kunskap som 
framkommit om behoven av stöd och vilka behovsgrupper som fanns.

Behov av stöd formuleras bäst av den  
som behöver stöd
Vilket problemen är det som samordningsförbundets samverkansarbete 
ska lösa? Samordningsförbundets anser att problemen sällan utgår från de 
individer som behöver stöd. Att till exempel för få individer får arbete eller 
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för många får försörjningsstöd, är inte ett problem. Detta är istället symtom. 
Problemet är något annat. Det är därför viktigt att man gör en noggrann 
problemanalys innan man skapar en insats, så att den utformas för att lösa 
problemen och inte symtomen. Om man inte riktar en insats mot det egent-
liga problemet kommer även utvärderingen att omfatta fel parametrar.

Alla verksamheter ska utgå från individens behov och inte utifrån vad 
myndigheterna har att erbjuda. Det är individen själv som har bäst möjlighet 
att formulera vilka stöd som just han eller hon behöver för att komma vidare 
till sitt mål. En verksamhet som inte har en tydlig strategi som utgår från 
detta får inte startas. Det har även förekommit att samordningsförbundet har 
avslutat verksamheter som inte uppfylld detta grundkrav. 

Samordnaren har en avgörande roll
Varje verksamhet som finansieras av DELTA har en samordnare som har 
uppgiften att se till att de uppställda riktlinjerna för verksamheten följs och 
kan inom riktlinjerna påverka hur arbetet utförs. Samordnaren ska också 
hålla ihop arbetsteamen, men har samtidigt inte något personalansvar för de 
som arbetar i dem. Det ansvaret har de deltagande myndigheterna.

Samordnaren har en avgörande roll för att en verksamhet fungerar och blir 
bra för individerna. Det är viktigt att det blir rätt person på denna position, 
en som är starkt motiverad att ta på sig uppgiften och känner för att arbeta 
efter de uppställda riktlinjerna för verksamheten. Det finns för närvarande 
låg personalomsättning bland samordnarna hos förbundet, vilket vittnar om 
att de trivs och vill stanna kvar. Vi upplever att de är mycket kompetenta 
och motiverade. Vi träffar dem regelbundet, var sjätte vecka, för att fortlö-
pande få kunskap och kännedom om hur läget är i verksamheterna, om det 
behövs extra resurser eller om inriktningen behöver ändras. 

Verksamheter med uppdrag, men utan kvantitativa mål 
Verksamheterna som samordningsförbundet genomför har var och ett de-
finierat uppdrag men inte något uppställt, kvantifierat mål. Det händer att 
förbundet får frågor kring detta, från till exempel revisorer och utvärderare, 
som undrar hur vi då kan utvärdera verksamheterna. Förbundets svar på 
den frågan är att detta kan upplevas som ett problem, men att samordnings-
förbundets uppgift inte är att göra utvärderingar till viljes, utan att skapa bra 
välfärd för våra invånare. 



35

Bakgrunden till att samordningsförbundet slutade att mäta kvantifierade 
mål för verksamheterna är att man insåg att det var lätt att verksamheterna 
utformades för att uppfylla de uppställda målen, istället för att se vilka 
behov som deltagarna önskade och behövde. Samtidigt som samordnings-
förbundet diskuterade denna fråga hade staten en diskussion om resultat- 
och målstyrning, som mynnade ut i att samordningsförbundet fick stöd för 
att kunna sluta att styra med kvantifierade mål.

Samtidigt som förbundet slutade att styra mot mål, bytte man ut begrepp 
som associerar till detta. Mål har ersatts av uppdrag och målgrupp har 
ersatts av behovsgrupp. Deltagare i verksamheter benämns deltagare istället 
för patient, klient eller försäkrad. 

Verksamheterna formulerar själva hur de ska arbeta utifrån det övergri-
pande uppdraget dvs att människor ska komma ut i arbete och komma rätt 
i välfärden. De tar fram egna handlingsplaner, anpassar och koordinerar 
insatserna efter behoven och budgeten. Detta läggs fram till styrelsen, som 
legitimerar detta med ett beslut.

För att förstå vad som sker och skapa kvalitet i verksamheterna har varje 
verksamhet en processkarta som beskriver vilka som kommer in i verksam-
heten, vad som sker under tiden man deltar och vad som händer när man 
lämnar verksamheten. Det är ganska enkla beskrivningar, men de hjälper 
till att förstå processen i en verksamhet och de innehåller beskrivningar för 
både deltagare och personal. 

Det är i huvudsak följande två frågor som samordningsförbundet vill ha 
svar på när en verksamhet ska följas upp: Har det varit svårigheter att 
uppnå det uppdrag ni hade? Vad handlade i sådana fall problemen om? Om 
det framkommer att det finns problem, kan det lyftas till styrelsen, som kan 
agera om det behövs. Det kan till exempel handla om att medverkan från en 
part har varit lite för dålig.

Utvärdering av samordningsförbundets verksamhet
Tio procent av samordningsförbundets budget avsattes tidigare till utvärde-
ring av förbundets verksamhet och organisation. Förbundet hade ett nätverk 
med forskare som deltog i detta. Man har utformat en modell som bygger på 
systematisk självutvärdering och utgår utifrån individ, process och orga-
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nisation. Det fanns inledningsvis en tveksamhet från förbundets ledning 
till denna metod, men inställningen har nu förändrats till att vara mycket 
positiv. Även forskarna som har följt detta är positiva. DELTA har också 
beforskats och genererat bidrag till tre avhandlingar. 

Samordningsförbundet började redan 2003 att ta fram statistik om verksam-
heterna till ett eget uppföljningssystem som var en föregångare till nuva-
rande SUS.

I samordningsförbundets bokslut får varje verksamhet beskriva sin egen 
berättelse som åskådliggör vad de gör och för vem de gör det. Detta kom-
pletteras med statistikuppgifter. 

Rätt kanslifunktioner för att verksamheten ska fungera
För att samordingsförbundet ska fungera och verksamheten ska få legitimi-
tet, krävs att man har styrelsen med sig. Det kan till exempel uppstå målkon-
flikter som måste lösas, där styrelsen behöver vara stöttande och försvara 
verksamheten. 

Det krävs också att man har de funktioner som krävs för att det löpande 
arbete ska fungera och förutom Förbundschef finns processtöd och admi-
nistrativt stöd. Därutöver finns funktionerna samordnare, styrgrupp och 
samverkansgrupp/beredningsgrupp bestående av chefer från myndighe-
terna. När det behövs tillsätts temporära grupper. Den formella beredningen 
till styrelsen görs av Förbundschefen. 

Ledarskapet är relationsinriktat, inte uppgiftsorienterat. Om man inte kan 
kommunicera och samarbeta blir det svårt. 

Målet är att välfärden på Hisingen ska fungera bra. Hur man får det att fung-
era är inte det mest intressanta, det viktigaste är att man får det att fungera. 
Det medför att man behöver vara dynamisk när det gäller att hitta lösningar 
och inte alltid fråga vad man får göra eller inte får göra. För att kunna agera 
på detta sätt behöver man ha nära relation till den egna styrelsen, men också 
till ledande personer hos myndigheterna som samverkar. Som forskarna som 
deltog i samordningsförbundets utvärderingsprocess säger: ”För att lyckas 
som ledare inom samverkan, måste man vara lite skurkaktig”. 
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Rehabilitering utifrån behov, aktiv medverkan och 
gemensamt ansvar
Att samverka är inte något självändamål. Det är för att göra skillnad för 
människor som det görs. Samordningsförbundets grundläggande synsätt 
eller förhållningssätt när det gäller detta utgår från följande:

• All rehabilitering ska ske utifrån individers behov och förmåga. 

• Individens aktiva medverkan eftersträvas. 

• De samverkande myndigheterna ska ta ett gemensamt ansvar.

Att utgå från individens behov innebär att man måste samtala med indivi-
den och låta individen själv beskriva sina behov. Det här låter självklart, men 
sker inte av sig självt. Man måste ständigt jobba för att detta ska ske. Ett ex-
empel som beskriver vad detta kan handla om är att handledare har uppgett 
att de inte kan eller vill fråga individer vilka insatser de behöver eller önskar, 
på grund av att det inte är säkert att sådana insatser finns att tillgå. Sam-
ordningsförbundets ansvar i det läget är att påtala detta för myndigheterna, 
eller att själv skapa dessa insatser. 

Värdegrundsarbete med stöd av forskare
I en verksamhet som handlar om att arbeta med människor blir värde-
grundsfrågor viktiga. Samordningsförbundet har jobbat mycket med detta, 
med stöd från forskare. I arbete ingick även att se vilka kompetenser som 
utvecklas hos medarbetarna när de samarbetar. Samtalen utgick från hur 
man ser på individens samlade behov, förmågan att se de andra myndighe-
ternas insatser i förhållande till sina egna, förmåga att känna ett meningsfullt 
sammanhang och sätta in individen i ett meningsfullt sammanhang. Det här 
arbetet har spelat en stor roll för att deltagarna i verksamheterna nu i högre 
utsträckning än tidigare uppger att de känner sig sedda, att man ser hela 
deras komplexa situation. Även medarbetarna upplever att det varit positivt 
och att de känner att de har fått mer kraft och är mer motiverade.
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Insatser i paritet med behoven
Samordningsförbundet har genom åren genomfört omkring 35 verksamheter 
och för närvarande pågår tio stycken. Anledningen till minskningen har att 
göra med att budgeten har minskat. 

När förbundet startade sin verksamhet 2005 var budgeten 60 miljoner kro-
nor. För 2017 var budgeten 28 miljoner kronor och för 2018 är den 27 mil-
joner. Statens anslag för samverkansområdet är 339 miljoner kronor och de 
samverkande myndigheterna bidrar med lika mycket.

Samtidigt som budgeten har minskat har behoven av stödinsatser ökat. För-
bundet gör bedömningen att man skulle behöva cirka 60 miljoner kronor, för 
att möta behovet av verksamheter på Hisingen.

Fokus lokalt, regionalt och nationellt
Samtidigt som samordningsförbundets verksamhet är att ge stöd till enskil-
da individer, ingår vi i ett större sammanhang, i infrastrukturen för välfär-
den på Hisingen. 

Förbundet är välkända hos de lokala myndigheterna och arbetar också 
aktivt för att det vara så, bland annat genom att besöka nämnder och sprida 
kunskap om verksamheten via nyhetsbrev och andra publikationer. Den pri-
mära målgruppen är myndigheterna, som behöver veta vad samordnings-
förbudet är och gör. Men, vi vill samtidigt bli mer kända för allmänheten och 
media. 

Att fortsätta att vara kända och uppskattad enbart på det lokala planet 
räcker inte. Det samordningsförbundet gör för medborgarna på Hisingen 
är en viktig del av välfärdsystemet på Hisingen. Det som alla samordnings-
förbund gemensamt åstadkommer är en viktig del av välfärdsystemet i hela 
landet. Samordningsförbundens funktion kan beskrivas som att verka utan 
att synas, i och med att förbunden inte är utförare utan har en uppgift att se 
till att andra agerar. Om ingen vet att man finns och vad man åstadkommer, 
kommer ingen att efterfråga en. För att få förståelse och trovärdighet för 
verksamheten från centralt håll, måste samordningsförbunden gemensamt 
agera mer på nationella arenor, springa i riksdagens korridorer och finnas 
med i viktiga, större sammanhang som rör välfärden. 
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Samordningsförbunden bör också delta mer i internationella sammanhang 
som handlar om välfärdsfrågor, för att utbyta erfarenheter som kan ge nya 
tankar och idéer om hur verksamheten kan utvecklas och bli mer effektiv. 

För att skapa bättre förutsättningar för samverkan har Samordningsförbun-
det Delta en strategi för inriktningen av verksamheten framöver, som utgår 
från på följande:

• Nytänkande när det gäller organisering och metoder inom välfärds-
området.

• Vara öppen för att utveckla samarbete med civilsamhället.

• Pröva utvecklade metoder för andra grupper än de som är aktuella för 
närvarande.

• Inventera behov hos andra grupper än de som samordningsförbundet 
möter i dag.

• Täcka det samverkansbehov som finns på Hisingen oberoende av om 
individerna befinner sig långt ifrån arbetslivet eller nära.

• Bättre arbetsmarknad ger nya utmaningar – de som är kvar har ofta bris-
tande utbildning, ohälsa och en komplex situation.

• Inriktning mot förebyggande insatser - Det kan handla om att full-
följa studier, skapa hälsosamma arbetsplatser samt stödja kompetens-
försörjning.

• Sitta still i båten när myndigheter omorganiseras.

• Pröva att använda strukturen – inte arbeta parallellt.

Samordningsförbund är inte något litet enskilt projekt – det är en struktur 
för att skapa välfärd!
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Petra Palmestål är ensam tjänsteman vid förbundet Samordningsförbundet 
Finsam Falun. Projektledare kan vid behov anställas som extra resurs. 

Här är beskrivningen av hur samordningsförbundet har arbetet med att ta 
fram underlag för två verksamheter, Förutsättningar för ett fontänhus i 
Falun och ROSAB - Rehabilitering i offentlig sektor aktiebolag.

Fontänhus  
och ROSAB  
- verksamheter 
för personer med 
psykisk ohälsa och 
rehabilitering i 
offentlig sektor 

Samordningsförbundet  
Finsam-Falun

”

Petra Palmestål, 
förbundschef

Samordningsförbundet bildades 2006.

Det geografiska verksamhetsområdet 
omfattar en kommun, Falun.

Styrelsen har 4 ledamöter.

Budget 2017: Från parterna 5,5 miljoner 
kronor. Budget för insatser: 5,1 miljoner 
kronor.

Invånare i kommunen: cirka 58000 

www.finsamdalarna.se
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Förutsättningar för ett fontänhus i Falun
Fontänhus hjälper människor med psykisk ohälsa

Fontänhuskonceptet kommer ursprungligen från USA och handlar om att 
stödja människor med psykisk ohälsa till återhämtning genom en arbetsin-
riktad vardag i det gemensamma klubbhuset. Medlemmarna uppnår sociala, 
ekonomiska, utbildningsmässiga och yrkesmässiga mål. Verksamheter finns 
på flera platser i Sverige och i många länder. Det är en ideell verksamhet 
som drivs genom en förening eller stiftelse av medlemmarna själva. Fontän-
husets verksamhet och dess innehåll bestäms av medlemmarna själva. 

Bakgrund

Bakgrunden till att det startades en utredning om en fontänhusverksamhet 
i Falun var att det fanns personer med psykisk ohälsa som hamnade utan-
för myndigheternas ordinarie verksamheter. Den vård och de insatser som 
myndigheterna hade att erbjuda gjorde inte att dessa kom vidare, det blev 
inte någon rörelse framåt till en bättre tillvaro. Behovet av att skapa syssel-
sättning för denna grupp hade påtalats under flera år av samordningsför-
bundets parter. 

I och med att det var så tydligt att det inte fanns effektiva insatser för den 
här gruppen beslutade samordningsförbundet att göra en grundlig behovs-
analys av situationen för att komma fram till vad man kunde göra för att 
stödja de här personerna. Det behövdes ett bra underlag till politikerna, för 
att visa hur stort och komplext problemet var.

Samordningsförbundet finansierade en processledare som fick uppdraget 
att genomföra en förstudie. Processledaren besökte två gånger var och en av 
myndigheterna som arbetar med välfärden i Falun. Initialt för att samla un-
derlag och statistik för att komma fram till hur många personer det rörde sig 
om. Därefter ett uppföljande besök där parterna fick ge sin syn på vilka stöd-
former som behövdes. Processledaren besökte även brukarorganisationer, 
studieförbund och de ideella föreningar som hade verksamheter som rörde 
målgruppen. Personerna som ingick i målgruppen blev också intervjuade. 

Parallellt som processledaren arbetade med att ta fram förstudien arbetade 
samordningsförbundet med att förankra verksamheten hos politikerna. 
Samordningsförbundets styrelse består av representanter från parterna som 
arbetar med välfärden. Genom att ha detta myndighetsnätverk gick det för-
hållandevis smidigt att få kontakt med personer på ledande poster. Behövde 
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man träffa kommunstyrelsen eller landstingsledningen gick det att ordna. 
Att inom organisationen, i styrelsen, ha ett nätverk av personer från myndig-
heterna, är en unik fördel som samordningsförbunden har. 

Vissa svårigheter i processen som slutade med positiv respons

De svårigheter som förbundet stötte på har rört att det ibland har varit svårt 
att boka tid med personer hos parterna. De var ofta upptagna med ärenden 
inom sin egen organisation och hade inte möjlighet att träffas. Det var betyd-
ligt lättare att få kontakt med berörda föreningar.

Det har också varit vissa svårigheter att få fram relevant statistik. Inom psy-
kiatrivården har man inte ett statistiksystem som gör det möjligt att få fram 
exakta siffror. Där fick man istället utgå från uppskattningar. Det var även 
svårigheter att från socialförvaltningen få fram detaljerad statistik som rörde 
försörjningsstödstagare med behov av sysselsättning.

Resultatet av att göra en behovsanalys har blivit att alla parter nu har en 
gemensam uppfattning att det behöver göras något för den här gruppen, alla 
parter ser nu behovet.

Det har även uppstått ett embryo till ett fontänhus. Deltagare från den tidi-
gare finsamfinansierade verksamheten Coachingteamet, har bildat en ideell 
förening som de kallar Öppna Platsen. En mötesplats där de själva tar ansvar 
för sin återhämtning och där de kan träffas på tider när coachingteams-
verksamheten inte pågick. Samordningsförbundet frågade de som driver 
föreningen om de var intresserade av att med stöd från förbundet utveckla 
verksamheten till att bli ett fontänhus. Responsen var mycket positiv. Även 
Falu kommun och landstingsledningen har ställt sig positiva och kommunen 
har även beslutat att bidra ekonomiskt. 

Kostnaden för att starta fontänhus Falun beräknas vara fyra miljoner kronor. 
Falu kommun har budgeterat en miljon kronor till verksamheten för 2019 
och har en ambition om att öka bidraget från 2020. Landstinget som också 
är positiva till att starta fontänhusverksamheten har ännu inte tagit beslut i 
frågan om finansiering.

Samordningsförbundet har gett processledaren, som i grunden är lands-
tingsanställd, i uppdrag att fortsätta att driva processen att starta fontänhus 
under ytterligare ett år. Det handlar om att hitta lokaler, föreslå personer till 
en styrelse och fortsätta att ha en dialog med brukare. Samordningsförbun-
det har som mål att ett fontänhus i Falun ska bli verklighet 2019. 
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ROSAB – Rehabilitering i offentlig sektor aktiebolag
ROSAB är en idé om ett nytt sätt att arbeta med långtidssjukskrivna inom 
den offentliga sektorn. Den bygger på en motsvarande verksamhet inom 
byggbranschen som har fungerat framgångsrikt. Det handlar om att på ett 
strukturerat sätt stödja anställda i kommun- och landsting som är långtids-
sjukskrivna och som bedömts inte kunna återgå till sitt arbete. Arbetsgivaren 
skall ha uttömt alla möjligheter till rehabilitering, anpassning eller omplace-
ring inom den egna verksamheten. Målet är att hitta ett annat arbete hos en 
annan arbetsgivare och därmed bli kvar i egen försörjning.

Samarbete mellan dalaförbunden

Förstudien har varit länsöverskridande, och har gemensamt finansierats 
av sex samordningsförbund i Dalarna, där Samordningsförbundet Finsam-
Falun har varit projektägare. Det finns en medveten tanke bakom att 
samordningsförbunden i Dalarna har samarbetat kring projektet, då det är 
meningen att verksamheten på sikt ska vara för hela länet.

En projektledare anställdes för att arbeta med förstudien och en referens-
grupp bildades bestående av alla dalaförbundens ordföranden och för-
bundschefer. Det fanns även en styrgrupp.

Projektidén är inspirerad av Galaxen Bygg AB, som är en verksamhet där 
parterna inom byggsektorn har gått ihop för att gemensamt arbeta med att 
ta om hand de som är långtidssjukskrivna inom branschen. Man har skapat 
en gemensam rehabplattform som täcker alla olika delbranscher inom bygg-
sektorn. Om en person inte längre klarar av sitt arbete och arbetsgivaren inte 
har möjlighet att göra anpassningar så att det fungerar, försöker man inom 
Galaxens plattform hitta ett arbete hos något annat företag inom branschen 
som personen klarar av att utföra. 

Detta system vill samordningsförbunden nu överföra till den offentliga 
sektorn. Initiativtagare till projektet var Försäkringskassan. Bakgrunden var 
att Försäkringskassan såg att sjukpenningtalet var fortsatt högt och att alltför 
många långtidssjukskrivna blir utförsäkrade efter dag 180 med sjukpenning, 
eftersom arbetsgivaren inte har hittat någon passande arbetsplats och ar-
betsuppgifter inom den egna organisationen. När personen blir utförsäkrad 
kan arbetsgivaren göra en överenskommelse med arbetstagaren om avslut 
på anställningen. Personen blir arbetslös. Syftet med ROSAB är att förhindra 
detta alternativ.
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Ett projekt med motstånd från flera håll

Projektidén var att via ett aktiebolag, ROSAB, skapa en plattform mellan 
kommunerna och landstinget i Dalarna, där långtidssjukskrivna inom of-
fentliga sektorn på ett strukturerat sätt ska få möjlighet att byta arbetsgivare 
och kunna fortsätta att försörja sig och behålla sin yrkeserfarenhet. Det 
skulle fungera så att den som blev sjukskriven skulle via ROSAB få hjälp att 
hitta ett nytt arbete, antingen inom den offentliga eller den privata sektorn. 
Tanken var att man skulle skapa en struktur med en gemensam rehabgrupp 
bestående av HR-personal från arbetsgivarna, representanter från fackför-
bund, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Under förstudiens första del möttes projektledaren av en massa frågor, som 
parterna ville ha svar på för att ta ställning till ROSAB. Frågor som var tänkt 
att parterna tillsammans med projektledare och styrgrupp skulle finna sva-
ren på, för att alla skulle vara delaktiga i framtagandet av modellen.

Styrgruppen för projektet fick därför tänka om och försöka lösa de upp-
komna problemen. De tog hjälp av en handläggare från Försäkringskas-
san som hade erfarenhet från att ha arbetat med byggbranschens Galaxen. 
Handläggaren tog fram en arbetsmodell som visade ärendegången för en 
långtidssjukskriven person som ska få stöd via ROSAB. Arbetsmodellen, 
eller flödesschemat, beskriver hur ROSAB används som en gemensam platt-
form och resurs, med HR-personal från kommunerna och landstinget samt 
representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och fackliga 
organisationer. Tanken är att ROSAB ska ägas av kommunerna och lands-
tinget tillsammans.

Det finns nu ett förslag till politikerna att testa den färdiga arbetsmodellen 
i ett pilotprojekt med Falu kommun, Borlänge kommun och Landstinget 
Dalarna som huvudmän. I förslaget erbjuder samordningsförbunden sig att 
finansiera största delen av kostnaderna för pilotverksamheten.

Ärendegången är ett flöde med bibehållen försörjning  
från arbetsgivare A till B

Ärendegången utgår ifrån att personer som deltar behåller sin anställning 
hos sin arbetsgivare A, samt ett ekonomiskt stöd genom hela processen, 
men att ersättningen under processen kan komma från olika parter. Det kan 
till exempel inledningsvis vara sjukpenning från Försäkringskassan. När 
personen börjar praktisera på ett nytt arbete hos en ny arbetsgivare B tar 
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ersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen över. 
En förutsättning för att få a-kassa är att personen skall få beviljat tjänstledigt 
av hälsoskäl av sin arbetsgivare A. Om praktiken övergår till anställning hos 
arbetsgivare B kan den, vid behov, subventioneras med lönebidrag, person-
ligt biträde och/eller hjälpmedel från Arbetsförmedlingen. Personen måste 
i denna fas vara uppsagd från sin ordinarie anställning hos arbetsgivare 
A. Slutmålet är att hitta ett arbete som personen klarar inom offentlig eller 
privat sektor. 

Tankarna bakom att driva verksamheten i aktiebolagsform är följande:

• Ett aktiebolag innebär att någon äger, driver och utvecklar frågan om 
rehabilitering, även i tider då ägarorganisationerna är i förändring.

• Verksamheten garanteras en god uppföljning och ett tydligt engagemang 
genom krav på en styrelse och årlig stämma.

• Aktiebolag styrs av aktiebolagslagen som innehåller ett regelverk som 
ställer höga krav på ordning och reda i verksamheten.

•  Aktiebolag måste ha en auktoriserad och godkänd revisor.
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För att förstå det komplexa samhälle vi 
lever kan det vara klokt att se till den 
historia dagens välfärd vuxit fram ur. 
Ett exempel på detta är psykiatrins ut-
veckling under de senaste decennierna. 
Det beskrivs i en utställning framtagen 
med utgångspunkt från St Olofs sjuk-
hus i Visby. 

Sjukhuset invigdes 1937 och var då ett 
modernt mentalsjukhus med sluten-
vård. Det var en värld i världen, där 
cirka 220 patienter bodde, levde och
 vårdades, ofta under en stor del av livet. Som flest, under 1960-talet, fanns 
300 vårdplatser. 1991 byts tvångsvårdslagstiftning i Sverige. Tidigare hade 
sjukvården själv beslutat vem som skulle tvångsvårdas och vilken tid det 
skulle ta. Då fanns plats för knappt 40 patienter.

Idag har psykiatrin på Gotland knappt 20 slutenvårdsplatser, trots att be-
folkningen har ökat. Detta beror inte på att behoven har minskat, utan på att 
formerna för vården har förändrats. 

Kunskap och 
förståelse för  
den värld där 
finsam verkar 

Samordningsförbundet  
Finsam Gotland

”

Greta Henriksson, 
förbundschef

Samordningsförbundet bildades 2007.

Det geografiska verksamhetsområdet är 
Region Gotland. 1971 bildade Gotland en 
kommun. 2011 bytte Gotlands kommun 
namn till Region Gotland.

Budget 2017: 4,2 miljoner kronor.

Invånare i kommunen: cirka 58.000 

www.finsamgotland.se
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Här finns ett Finsam-perspektiv. Idag har den psykiatriska vården som 
inriktning att hitta andra lösningar. En del av förändringen beror på medi-
cinska framsteg och ökad kunskap. Annat berodde på förändrade synsätt, 
normer och värderingar som samhället står för. Istället för slutenvård er-
bjuds vård och stöd i öppna verksamheter och boenden. 

Vi har boendestöd, daglig verksamhet och omsorg om funktionsnedsatta 
och gruppboenden. Vi har omsorg, sjukvård, rehabilitering, habilitering och 
anpassad utbildning. Det dröjde ända till 1955 innan lagen om obligatorisk 
sjukförsäkring trädde i kraft. 

Här ovan återfinns alla Finsams parter: Försäkringskassan, Arbetsförmed-
lingen och kommun och landsting med socialtjänst, vård, omsorg och utbild-
ning. Genom att se och den historiska utvecklingen kan vi förstå var vi är 
idag. Och varför behovet av samverkan är så viktigt.

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle. Sam-
verkan är en ständigt levande process som varje dag måste erövras, eta-
bleras och ständigt underhållas, konstaterar Samverkansberedningen SOU 
2000:144, som ligger till grund för Finsamlagen. 

Det finns mycket som gjordes förr som vi aldrig skulle göra idag. Ett exem-
pel är lobotomi, en behandlingsform som till och med fick Nobelpris 1949. 
Varje tid har dock försökt att göra rätt utifrån de förutsättningar som då 
finns, när man utformar vården. Det gäller även det vi gör idag. Det är en 
insikt att med ödmjukhet ta med sig när man arbetar med samverkan. För 
att se och förstå sammanhangen behöver man kunskap. En förutsättning 
för detta är dock att det finns information och fakta tillgängligt och den är 
möjlig att förstå. 

Faktabas för att motverka falska nyheter 
och mytiska sanningar
Vad som är Fake News och vad som är sanning är en ständigt aktuell fråga. 
Via sociala medier sprids mängder av felaktigheter som när de upprepas kan 
få fäste som sanningar. Det här drabbar inte minst finsams målgrupper och 
verksamhetsområden. Samtidigt finns på olika ställen fakta vi inte behöver 
ifrågasätta – men det gäller att hitta den.
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Som ett led i att motverka att mytiska sanningar och falska nyheter har sam-
ordningsförbundet Finsam Gotland startat projektet Öppen Data Gotland. 
Målet är att skapa en faktabas kring det som sker inom samverkan - och den 
ska vara tillgänglig för alla medborgare. Faktabasen kan bli en källa för fakta 
inför politiska beslut och i det offentliga samtalet. 

I faktabasen ska man kunna följa utvecklingen inom utvalda välfärdsområ-
den. Modellen utgår från samma presentationsteknik som den världsberöm-
de forskaren Hans Rosling använde sig av, där man kan följa utvecklingen 
över tid, med flera parametrar inlagda samtidigt. Samordningsförbundet har 
anlitat Staffan Landin, som arbetat hos Hans Rosling, för att bygga upp fak-
tabasen. Staffan Landin har tidigare bland annat arbetat med internationella 
frågor, på SIDA, där den här tekniken har användes. Han har också gjort 
presentationer i finsam-sammanhang.

Projektet Öppen Data Gotland handlar om att presentera fakta inom Fin-
sam Gotlands verksamhetsområden, det vill säga frågor kring välfärd och 
medborgare. I första hand togs databasen fram som en del i att uppmärk-
samma samordningsförbundets 10-årsjubileum. Vad som kommer att hända 
framöver är inte bestämt. Intresse för fortsatt utveckling finns från flera håll, 
på lokal, regional och nationell nivå. När modellen är framtagen kan den 
överföras till andra samordningsförbund eller hela landet. 

Det finns andra databaser som samlar och presenterar statistik inom offent-
liga verksamheter, framförallt kommun- och landstingsdatabasen Colada. 
Den är dock inriktad och utformad för användare inom professioner och 
inte för allmänheten. Det system som Finsam Gotland nu tar fram är tänkt 
att vara tillgängligt alla. Inte minst skolor och politiken har visat intresse för 
detta.
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Samordningsförbundet Göteborg 
Centrum omfattar geografiskt de tre 
centrala stadsdelarna i Göteborg: 
Majorna-Linné, Örgryte-Härlanda och 
Centrum. Inom det området finns 40 
procent av alla vårdcentraler i Göte-
borg. Det är många aktörer och det är 
många människor. Det är också en hög 
personalomsättning hos dem, genom-
snittligt mellan 40-50 procent per år.

Detta påverkar även sammansättningen i samordningsförbudets styrelse, 
där tre ledamöter, av sammanlagt åtta, byttes ut under 2017. 
Att genomföra deltagarinriktade insatser är betydligt kostsammare än struk-
turövergripande. För att få ut största möjliga nytta av de små medel som 
samordningsförbundet har till sitt förfogande, kombinerar arbetar förbun-
det även med strukturövergripande insatser där Lex Heller är ett av dessa 
utvecklingsarbeten. 

Lex Heller  
- systematiskt  
förbättringsverktyg 
för samverkan

Samordningsförbundet  
Göteborg Centrum

Logotypens metabudkap är: Färgerna är de 
som finns i myndigheternas/parternas logoty-
per. Solen symboliserar att samordningsförbun-
det har individen i centrum och att samordning 
ska få individen att växa.

”

Magnus Simonsson, förbundschef

Samordningsförbundet bildades 2005. 

Det geografiska verksamhetsområdet är 
de tre centrala stadsdelarna i Göteborg: 
Örgryte-Härlanda, Centrum och Majorna-
Linné 

Budget 2017: 12 miljoner kr.

Invånare i kommunen: 180.000 invånare.

www.samverkanvg.se/sv/Samverkan-
VG2/Samordningsforbunden-i-vast/
Goteborg-Centrum/
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Lex Heller - Systematiskt förbättringsverktyg  
för samverkan
De fyra samordningsförbunden i Göteborg (Centrum, Hisingen-DELTA, 
Väster, Nordost) tillsammans med samordningsförbunden i kranskommu-
nerna Insjöriket och Älv o kust, samarbetar i en insats som har namnet Lex 
Heller.

Namnet på insatsen anspelar på författaren Joseph Heller, som skrev ro-
manen Moment 22. Moment 22 anspelar i dagligt tal till en inlåsningseffekt 
för individen på grund av olika regelsystem/lagar. Ett exempel på detta i 
Sverige idag kan handla om att du kan inte få jobb om du inte har en bostad 
och du kan inte få en bostad om du inte har ett jobb. 

Vi vet varför samverkan behövs. Men, ibland fungerar det inte, även om 
intentionen från de olika parterna är att man ska bidra till medborgarens 
välfärd. Byråkratiska låsningar eller hinder mellan olika offentliga aktörer 
uppstår emellanåt för personer i behov av samordnat stöd. 

Lex Heller handlar om att systematiskt samla in information om de tillfäl-
len då samverkan inte fungerar, i stort och smått, och se mönster och hitta 
angreppssätt och skapa underlag för diskussioner mellan samordningsför-
buden och parterna. Lex Heller är tänkt att komplettera andra sätt att som 
förbunden hanterar samverkansutmaningar. Genom att flera samordnings-
förbund samarbetar med att samla in uppgifter får man en större, samlad 
bild kring förbättringsområden och förslag på insatser, vilket ökar möjlighe-
terna att förbättra välfärden för medborgarna. När fler samordningsförbund 
ser samma problem ger det ännu större möjligheter för strategisk påverkan.

Lex Heller är inte ett juridiskt verktyg utan syftar till att systematiskt 
identifiera och belysa behov av förbättrad samverkan mellan myndigheter. 
Ingen enskild organisation är ansvarig för att samverkan ska fungera, utan 
förhoppningen är att genom att belysa olika förbättringsområden kan detta 
bidra till att tydliggöra hur problemet kan hanteras. Det är i första hand 
tänkt att belysa förbättringsområden i samverkan utanför den egna organi-
sationen, men kan också belysa förhållanden inom den egna organisationen.



52

Arbetsgången är enkel

Arbetsgången är ganska enkel. Man fyller i en blankett. Blanketten skickas 
till en processledare som pratar igenom ärendet med medarbetaren och 
försöker se vilka lösningar som finns. Processledaren tar med sig frågeställ-
ningen till en arbetsgrupp som består av processledare från flera förbund 
vilket ger en överblick och visar om det finns ett mönster, om detta problem 
bara finns inom ett förbundsområde eller om det är ett generellt problem 
som förbunden gemensamt kan göra något åt. 

Det finns en arbetsgrupp med förbundschefer dom kan fatta beslut om 
särskilda insatser. Genom att förbundschefer arbetar med detta skapas också 
legitimitet. 

Samordningsförbunden använder sina styrelser, beredningsgrupper etcetera, 
för att föra in ärendena till parterna. 

Exempel på ärenden:

• En person med aktivitetsstöd sjukskrivs. Sjukskrivningen godkänns inte 
av Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen anser att personen är sjuk 
och aktivitetsstödet dras in. Personen har därmed ingen ersättning och 
hälsan försämras. 

• En person med möjlighet till OSA-anställning (offentlig skyddad anställ-
ning) behöver intyg (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Varken 
vårdcentralen eller specialistpsykiatrin anser att patienten är deras. 
Arbetsförmedlingen fattar inte beslut om OSA. Personen är utan arbete.

• På grund av hög arbetsbelastning nås ej handläggare kring ett samver-
kansärende, övriga parter ”står och stampar”.

För att kunna hitta ett angreppssätt, en lösning, måste man identifiera var 
problemen finns i ett ärende, om det handlar om:

• struktur - lagar och regler,

• organisering - hur man organiserat sig, rutiner, policys,

• individ - när en person försvårar samverkan, till exempel genom sitt 
bemötande.

Det har visat sig att det ofta är i organiseringen som de största problemen 
finns. 
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En stor del av Lex Heller-ärendena hanteras i det lokala förbundssamrådet. 
När kunskapen från var och en av de samarbetande förbunden läggs sam-
man, bildar det ett större underlag som synliggör problemen bättre. Man kan 
se om fler förbund sitter med samma typ av frågeställningar och problem.

Man har möjlighet att arbeta på lite olika sätt med Lex Heller-ärenden. Hos 
Samordningsförbundet Göteborg Centrum vill Försäkringskassan ständigt 
få alla Lex Heller-ärenden för att använda dessa som ”cases” i sina diskus-
sioner för att förbättra sitt samverkansarbete. Ärenden som rör primärvård-
psykiatri tas upp i en arbetsgrupp med medarbetare från dessa parter. 
Ärenden med oklart ansvar tas upp som cases i styr- och beredningsgrupper.

Fördelar med Lex Heller

Lex Heller-metoden medför fördelar på flera sätt. Lokala avvikelser kan syn-
liggöras. Det ger också en kontinuitet i att visa förbättrings- och utvecklings-
behov och möjliggör en snabbare hantering av detta. Enskilda medarbetare 
får ett konkret sätt att kunna påverka, i och med att man kan se att man inte 
är ensam med problemet. Man ser också tydligare vem som är rätt mottagare 
av en utvärderingsrapport, vem som har ansvaret för en fråga.

Framgångsfaktorer

Det som gjort att Lex Heller har blivit en framgång är främst följande:

• Blanketten är enkel och inga ärenden är för enkla eller för svåra.

• Blanketten fungerar som en kombination av avvikelserapport och för-
bättringsverktyg .

• Medarbetaren som har fyllt i blanketten får återkoppling.

• Gemensam analys med andra förbund skapar gemensamt lärande.

• I förbunden har vi både politiker och chefer på olika nivåer, goda förut-
sättningar till rätt mottagare.
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Jämställdhet är en av hörnstenarna  
i samverkan”

Från vänster i bilden: 

Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef Samordningsförbundet Samspelet

Ola Andersson, förbundschef Samordningsförbundet Göteborg Hisingen - DELTA,

Annika Ruys Hagberg, biträdande förbundschef Samordningsförbundet Insjöriktet

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare Samordningsförbundet Gävleborg

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef Samordningsförbundet Gävleborg

Magnus Simonsson, förbundschef Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Charlotte Axelsson, förbundschef Samordningsförbundet Insjöriket

Charlotte Axelsson, Samordningsförbundet Insjöriket, bjöd in till ett samtal 
som handlade om vikten av att arbeta med jämställdhet i samordnings-
förbunden. Det var personer med ledande befattningar i fem samordnings-
förbund som träffades. 
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De kom från samordningsförbund där jämställdhetsperspektivet numera 
ingår som självklar del av verksamheten. Charlotte Axelsson arbetar aktivt 
med att sprida kunskap om hur viktigt det är att jämställdhetsperspektivet 
finns med i samverkansarbetet och vilka konsekvenser det får om man inte 
lyfter in detta perspektiv. Det sker genom utbildningar om jämställdhet, 
genus och ledarskap (JGL), som riktar sig till personer hos samordnings-
förbunden och till medarbetare inom de samverkande myndigheterna.

Jämställdhet är inte en kunskapsfråga, det är ett krav

Charlotte Axelsson inledde med att ta upp att jämställdhetsaspekten fanns 
med som ett krav redan i grunderna till lagen som reglerar finansiell sam-
ordning. Samordningsförbunden förväntas med andra ord att ha kunskap 
om jämställdhet och att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla delar 
av verksamheten. 

I Prop 2002/03:132 står bland annat följande: 

”Vid såväl utvärdering som uppföljning skall anläggas ett jämställdhets-
perspektiv. Det skall klarläggas om de insatser som vidtas inom ramen 
för finansiell samordning kommer kvinnor och män till del på lika villkor 
utifrån deras behov.”

Även om jämställdhetsperspektivet har varit med som ett krav från första 
början, ser det fortfarande olika ut när det gäller hur aktivt man arbetar med 
jämställdhet i landets drygt 80 samordningsförbund. Jämställdhetsfrågorna 
spelar idag en helt avgörande roll i samhället i stort och det behöver därför 
även ingå en naturlig och integrerad del i samordningsförbundens verk-
samhet. Det sker dock en rörelse i rätt riktning hos samordningsförbunden 
och när man väl börjar arbeta med jämställdhetsfrågorna går det numera i 
allmänhet ganska snabbt att ta steg framåt. Det som tidigare kunde ta år att 
uppnå, kan idag nås på endast några månader. 

Det är inte illvilja som ligger bakom att vissa samordningsförbund arbetar 
mindre aktivt än andra med jämställdhetsfrågor. Det handlar istället om att 
man inte har kunskap om konsekvenserna av att inte integrera detta fullt ut i 
verksamheten och vilka vinster det blir när man gör det, främst för deltagar-
na i rehabiliteringsinsatserna men också ur ett socioekonomiskt perspektiv. 

Det finns många nyttor med och anledningar till att arbeta med jämställdhet, 
men främst är det är en demokratifråga. I en demokrati ska alla människor 
behandlas lika och få samma möjligheter att ta del av välfärden, och samord-
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ningsförbundens verksamhet ingår som en del i den. Könstillhörighet eller 
utländsk härkomst ska inte påverka vilka rehabiliteringsinsatser människor 
får – det gör det i många fall idag. 

I ett tidigare projekt finansierat av Svenska ESF-rådet undersökte man vilka 
skillnaderna blev när man aktivt arbetar med jämställdhet i rehabiliterings-
insatser jämfört då man inte har denna parameter med. Fem samordnings-
förbund ingick i undersökningen. I tre av dessa arbetade man aktivt med 
jämställdhet, i två gjorde man det inte. Resultatet visade att utan ett aktivt 
jämställdhetsarbete aktiverades män i mycket högre grad än kvinnor och 
män gick också i mycket högre grad ut i arbete än kvinnor. 

Det här är ett exempel av många som visar varför det är nödvändigt att jäm-
ställdhetsperspektivet behöver vara en integrerad del av samordningsför-
bundens verksamhet. Att fortsätta att ha ett arbetssätt som skapar ojämlika 
förutsättningar för människor som deltar i rehabiliteringsinsatser att komma 
till en fungerande tillvaro är inte försvarbart. Det är inte heller hållbart ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv.

Att integrera jämställdhetsperspektivet kräver hårt arbete och uthållighet

Flera av deltagarna beskrev det motstånd som man inledningsvis mötte 
när man tog upp frågan om jämställdhet inom sitt samordningsförbund. 
Från styrelseledamöter kom argument som ” vi väntar in nästa styrelse efter 
valet”, eller att det inte var samordningsförbundets sak att arbeta med den 
här frågan. Från insatspersonal kunde argumenten emot handla om att man 
tyckte att man fick en extra arbetsbörda som man inte skulle hinna med. 
Andra argument handlade om att det inte fanns något behov, att det redan 
rådde jämställdhet. 

Magnus Simonsson, Samordningsförbundet Göteborg Centrum, berättade 
att det var en lång startsträcka som krävde mycket arbete fram till att man 
praktiskt började arbeta med jämställdhet. Det fanns inledningsvis många 
invändningar från olika håll. Det krävdes ett långsiktigt arbete under flera 
år med många delsteg för att komma dit där man är idag, att jämställdhet är 
en så naturlig del av det löpande arbete att man inte tänker på att man gör 
det. Man arbetar nu aktivt med att förvalta det som har uppnåtts. Magnus 
Simonsson beskrev att det är lätt att det blir ett starkt fokus i början men att 
frågan sedan försvinner bort, vartefter tiden går. Man behöver få till en själv-
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reflektion, att var och en hela tiden tänker efter och kommer fram till sina 
egna slutsatser. Man har satt upp en årskalender i samordningsförbundets 
fika rum där det för varje dag finns en notering som har mänskliga rättig-
hetsperspektiv, inte bara ett könsperspektiv. Ibland tas material och informa-
tion fram som grund för samtal under fikaraster. På detta sätt får man hela 
tiden många olika perspektiv in i sammanhanget och håller samtalet kring 
dessa frågor vid liv. 

Hos Samordningsförbundet Samspelet kommer man att börja med en arbets-
metod man benämner ”kunskapsdialog”, där jämställdhetsfrågorna tas upp 
i dialogform. I dialogerna kan man till exempel utgå från frågeställningen 
”hur tänker ni när ni ser en nyfödd kille och hur tänker ni när ni ser en 
nyfödd tjej”, för att se om det finns skillnader. – Det är viktigt att man först 
jobbar med sig själv och identifierar vad man själv står och därifrån kommer 
fram till hur man kan arbeta med personer i rehabiliteringsinsatser, berätta-
de Meta Fredriksson-Monfelt. Man hade tidigare talat mycket om normkritik 
och temat hade funnits med vid många utbildningstillfällen. Varje gång det 
togs upp skapade det en tanke, men en tanke som varje gång så småningom 
glömdes bort och inte ledde fram till något. Men så deltog Meta Fredriks-
son-Monfelt i JGL-utbildningen där man aktivt jobbar med sig själv och sina 
egna tankar och förhållningssätt kring jämställdhet. – Med detta praktiska 
arbetssätt blev det en helt annan sak än att bara matas med information, be-
rättar hon. Det skapade en självinsikt som verkligen förändrade något. – Jag 
insåg att det var så här man måste arbeta med jämställdhetsfrågor, berättade 
Meta Fredriksson-Monfelt. 

Samordningsförbundet Insjöriket har arbetat aktivt med jämställdhet sedan 
2009, då man sökte medel från SKLs program för hållbar jämställdhet. – Att 
komma fram till den situation vi har idag, där jämställdhet finns med i alla 
delar av förbundets verksamhet har tagit många år, berättade Charlotte 
Axelsson. Ofta var någon ledamot i styrelsen motvillig att beakta jämställd-
hetsperspektivet. Idag har alla ledamöter i styrelsen och alla som arbetar 
i samordningsförbundets verksamheter fått JGL-utbildning. Även om det 
initialt fanns en del motstånd till att delta i utbildningen ser man det nu som 
en kompetensutveckling, något som är en merit. Vid den senaste JGL-utbild-
ningen var samordningsförbundets revisor med, för att även den funktionen 
skulle få kunskap i de här frågorna. Charlotte Axelsson förklarade att genom 
att arbeta med jämställdhet får man samtidigt in de andra diskriminerings-
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grunderna i verksamheten. Man får ett helt annat tänk. Numera finns ett 
krav från styrelseledamöterna att det ska finnas ett jämställdhetsperspektiv i 
allt Samordningsförbundet Insjöriket gör. Det förväntas att det finns en jäm-
ställdhetsanalys och att det finns könsuppdelad statistik i årsredovisningen 
som därmed också omfattas av revision. Det finns även ett ökat krav inom 
de samverkande myndigheterna att jämställdhetsperspektivet ska finnas 
med. Det underlättar det fortsatta jämställdhetsarbetet.

– Det känns numera som om jag skulle begå ett tjänstefel om jag inte beak-
tade jämställdhetsperspektivet, berättade Annika Ruys Hagberg, Samord-
ningsförbundet Insjöriket.

Det är genom görandet i det dagliga arbetet det blir skillnad

Hur gör man då för att få igång ett mer aktivt jämställdhetsarbete i sam-
ordningsförbundet? Svaret är att det inte finns någon standardmetod som 
passar för alla. Det viktiga är inte hur man gör det, utan att man börjar, att 
man tar det första steget och sedan fortsätter. ”Börja gräv där du står” var ett 
uttryck som flera samtalsdeltagare använde. 

Ola Andersson, Samordningsförbundet Göteborg-Hisingen, betonade att det 
behövs en stödjande struktur för att jämställdhetsarbetet ska lyckas. Man 
måste ha styrelsen med sig. Man måste också ha en förståelse från de som 
arbetar i insatserna att den här frågan är viktig och ska finnas med i deras 
arbete. Det kan vara svårt att få med sig alla, man måste räkna med att det 
kommer att finnas några som inte vill ändra sitt arbetssätt. Man måste också 
skapa lust och engagemang för att orka vara uthållig. Det är därför bättre att 
lägga kraft på de som vill utvecklas, än att stånga sig blodig för att försöka 
omvända de som inte vill. När tillräckligt många är med på tåget, brukar 
även de sista hoppa på. 

Det är en förutsättning att det finns en stödjande struktur, med policydo-
kument och styrelsebeslut för att åstadkomma en förändring. Men det är 
”görandet” i det dagliga arbetet som är det viktigaste, det är där det händer. 
Det gäller att var uthållig och att i varje litet beslut som tas ha med jämställd-
hetsperspektivet. 

Hos Samordningsförbundet Göteborg Centrum blev en effekt av jämställd-
hetsarbetet att man i insatser började ställa frågor om våld i nära relationer. 
Man såg då att våld inte bara kunde vara en bakomliggande orsak till fy-
siska skador utan också till psykisk ohälsa. Hade man inte ställt frågan hade 
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man inte sett detta. En del handläggare i insatserna tyckte inledningsvis att 
det var obehagligt att ställa frågor om våld till deltagarna. Men det är nu 
en naturlig del av arbetet och det har visat sig att deltagarna i allmänhet är 
villiga att svara. 

Att ställa de rätta frågorna är viktigt för att få kunskap om de rätta orsakerna 
och bakgrunderna till varför personer befinner sig i den situation de är i och 
för att kunna utforma rehabiliteringsinsatser som möter de rätta behoven. 
Beskrivningen från Samordningsförbundet Göteborg Centrum visar tydligt 
detta. Att ställa frågor betyder inte att man behöver ha svar. Det räcker med 
att lyssna och acceptera de svar man får. 

I detta sammanhang tog Charlotte Axelsson upp hur stort problemet med 
våld i nära relationer är i samhället generellt. Omkring 70 procent av alla 
kvinnor mellan 17 och 24 år uppger att de har utsatts för detta. 

Charlotte Axelsson beskrev en episod där orsak och verkan fick en ny 
dimension för henne. Ett seminarie som hölls av Konsumentverket som 
handlade om skuldsanering tydliggjorde sambandet mellan skulder, psykisk 
ohälsa och självmord. Män är oerhört överrepresenterade jämfört med kvin-
nor i självmordsstatistiken. Det visade sig att många män som tar sitt liv 
också har stora skulder. Tar man med sig denna kunskap när man utformar 
en arbetsrehabilitering, kan det visa sig vara viktigare att börja med att ta 
hand om skulder, till exempel genom skuldsanering, innan man påbörjar 
arbetsrehabiliteringen. 

Det är inte säkert att man själv ser att man behandlar män och kvinnor olika. 
Per Lundgren, Samordningsförbundet Gävleborg, berättade om ett projekt 
som visade detta. Projektet handlade om att ta reda på om förskolepersonal 
behandlade flickor och pojkar lika. Personalen själva ansåg att de behand-
lade alla barn på samma sätt, helt jämlikt. För att komma fram till hur det 
förhöll sig filmade man det praktiska arbetet. Filmen visade att personalen 
inte hade rätt uppfattning. Istället visade filmen att personalen gav pojkarna 
betydligt mer uppmärksamhet och stöd än flickorna. Genom att på ett kon-
kret sätt kunna visa personalen hur det förhöll sig blev det lättare för dem att 
få en självinsikt, att deras självuppfattning inte stämde och att man behövde 
ändra sitt arbetssätt. 

När man i en annan insats tittade på vilka arbeten som deltagare i en 
rehabiliteringsinsats gick till visade det sig att kvinnor i hög grad gick till 
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deltidsanställningar eller timanställningar inom vården och män fick sub-
ventionerade heltidsarbeten inom den privata sektorn. Konsekvensen är att 
kvinnorna inte fick samma möjlighet att kunna försörja sig som männen, 
trots att de hade deltagit i samma rehabiliteringsinsats.

Man måste veta vad man åstadkommer för att kunna bli bättre

För att kunna åstadkomma en förändring behöver man kunna se vad resul-
tatet blir av det man gör. Rehabiliteringsinsatser som genomförs utvärderas 
utifrån de kriterier som ställs upp för varje enskild insats. Uppgifter om 
insatsen, till exempel budget, utfall och antal deltagare, läggs in i SUS.

SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att 
följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabili-
teringsområdet. De uppgifter som matas in om enskilda insatser genererar 
statistik på lokal, regional och nationell nivå. 

De statistikuppgifter som man får ut från SUS blir inte bättre än de data man 
lägger in. En förutsättning för att få relevant statistik av jämställdhetsarbetet 
är att uppgifter från insatserna som läggs in i SUS är könsuppdelade. 

Statistik kan berätta mycket, till exempel hur många, hur mycket, hur länge 
och så vidare. Men vill man veta skälet till att det ser ut som det gör, vilka 
konsekvenserna blir eller vad som behöver göras för att det ska bli annorlun-
da, räcker det inte med att ta fram statistik. Då måste man gå ett steg vidare, 
att analysera uppgifterna och sedan använda resultatet i utvecklingen av 
verksamheten. 

Anna-Karin Hainsworth, Samordningsförbundet Gävleborg, berättade att 
hon tidigare arbetat inom en myndighet där man länge hade arbetat med 
att ta fram könsuppdelad statistik, men att den statistiken inte sattes in i ett 
sammanhang.

– Att göra analyser är svårt, konstaterade Charlotte Axelsson. Det är lätt att 
man springer på fel saker, letar efter sensationer och missar att se de viktiga 
små stegen i en utveckling som går åt rätt håll. Sensationerna är få om man 
tittar i det lilla perspektivet, resultatet i sitt eget förbund eller i en enskild 
insats. Men om man tittar på det aggregerat för ett större geografiskt område 
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eller nationellt, blir det sensationer i väldigt mycket. I och med att denna 
fråga är så komplex kan man behöva hjälpas åt, flera förbund gemensamt, 
och anlita experter för att göra analyser. Att bli skarpare och skickligare när 
det gäller detta område är nödvändigt för att tydliggöra vilken skillnad en 
jämställd samverkan ger. 

De jämställdhetspolitiska delmålen 

Charlotte Axelsson avslutade träffen med att gå igenom de nationella jäm-
ställdhetspolitiska delmålen och beskrev vad de innebär. 

• Jämn fördelning av makt och inflytande 
Det gäller alla samhällsområden. Det bygger framför allt på en demokra-
tisk tanke, kvinnor och män ska ha samma möjligheter. Alla ska kunna 
vara väljare och kunna bli valda, i alla sammanhang (politik, idrott, för-
eningar, forskning med flera). Man eftersträvar en kvantitativ jämställd-
het. Relationen 60 - 40 av vardera kön anses vara jämställt. Detta är inte 
en förutsättning för jämställdhet, men är förutsättningen för att man ska 
nästa steg. Tittar man i ideella organisationer är huvuddelen av ordföran-
dena män.

• Ekonomisk jämställdhet 
Samma möjlighet och villkor för betalt arbete och ekonomisk självstän-
dighet livet ut. Konsekvenserna av beslut kan bli stora. Pensionerna 
är extremt ojämlika, det skiljer 2,8 miljoner kronor i livslön mellan en 
manlig och kvinnlig akademiker. Kvinnor ska ha samma förutsättningar 
som män att starta företag. Nu är endast 4 procent kvinnor VD-ar, men 
det går åt rätt håll. Det går dock bakåt i utvecklingen när det gäller synen 
på vad som är manligt och kvinnligt. Kvinnor går till manligt kodade ar-
beten – den förflyttningen görs inte av män till kvinnligt kodade arbeten 
i samma utsträckning vilket har resulterat i att skillnaden i lön minskar, 
men det går förfärligt sakta.

• Jämställd utbildning 
Alla ska ha samma möjlighet till utbildning och skaffa sig kompetens, till 
exempel att vara med i en idrottsförenings styrelse.

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet  
Skillnaden är 8 timmar i veckan (6 veckor per år). Det finns kvinnor som 
tar ut förtidspension för att ha hand om föräldrarna. En konsekvens för 
män är att de inte har lika många sociala kontakter som kvinnor. 
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• Jämställd hälsa 
Alla ska får vård på lika villkor. Stöd och omsorg för funktionsnedsätt-
ning ska vara lika för kvinnor och män. Män är mer riskbenägna men 
söker vård i mindre utsträckning. Maskulinitetsnormen har en oerhörd 
påverkan på mäns hälsa. Män söker inte psykologhjälp i lika stor mån 
som kvinnor. När man fick in männen i verksamheter såg man att det var 

många som hade behov av psykologhjälp. 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
Alla ska ha samma integritet till sina kroppar. Här finns också frågan om 
hedersvåld, hot om våld, prostitution, reklam, trackaserier på webben. 
Våldsnivån har legat på samma nivå sedan 90-talet. Det har inte gått 
framåt.

Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef Samordningsförbundet Samspelet

Ola Andersson, förbundschef Samordningsförbundet Göteborg Hisingen - DELTA,

Annika Ruys Hagberg, biträdande förbundschef Samordningsförbundet Insjöriktet

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare Samordningsförbundet Gävleborg

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef Samordningsförbundet Gävleborg

Magnus Simonsson, förbundschef Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Charlotte Axelsson, förbundschef Samordningsförbundet Insjöriket
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Samordningsförbundet 
Göteborg Centrum

Samordningsförbundet 
bildades 2005. 

Det geografiska verksam-
hetsområdet är de tre 
centrala stadsdelarna i 
Göteborg: Örgryte-Härlanda, 
Centrum och Majorna-Linné 

Budget 2017: 12 miljoner 
kronor.

Invånare i kommunen: 
180.000 invånare.

www.samverkanvg.se/sv/
Samverkan-VG2/Samord-
ningsforbunden-i-vast/
Goteborg-Centrum/

Samordningsförbundet  
Göteborg Hisingen - DELTA

Samordningsförbundet 
bildades 2005 och var innan 
dess en försöksverksamhet 
som startade 1997. Hisingen 
är indelad i tre stadsdelar 
Lundby, Norra Hisingen, 
Västra Hisingen.

Budgeten för insatser under 
2017 var 28 miljoner kronor. 

Antal invånare i regionen:  
Cirka 145.000 personer. 

www.samordningdelta.se

Samordningsförbundet 
Samspelet

Samordningsförbundet 
bildades 2008. Inför års-
skiftet 2008/2009 ansökte 
kommunerna Hammarö, 
Grums och Kristinehamn 
att få vara med i förbundet.

Tilldelning av medel:  
10 miljoner kronor. 

Antal invånare:  
Cirka 141.000 personer. 

www.samspelet.se

Samordningsförbundet 
Insjöriket

Samordningsförbundet 
bildades 2006.

Budget: Cirka 17 miljoner 
kronor. 

Antal invånare i regionen:  
Cirka 210.000 personer. 

www.samverkanvg.se/sv/
Samverkan-VG2/Samord-
ningsforbunden-i-vast/
Molndal-Partille-Harryda-
Lerum-och-Alingsas/

Samordningsförbundet 
Gävleborg

Samordningsförbundet 
bildades 2015. 

Det geografiska verksam-
hetsområdet Gävleborgs län.

Budget 2018: 10 miljoner 
kronor.

Invånare i kommunen: 
285.500 invånare.

www.finsamgavleborg.se
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Hur samordningsförbunden 
skapar kvalitet och 
hållbarhet i välfärdenDet pågår ett omfattande välfärdsarbete som bedrivs 

av våra myndigheter men som inte uppmärksammas 
tillräckligt. Ett välfärdsarbete som har sin utgångs-
punkt i våra invånares behov och vad som är bra för 
samhället. Ett välfärdsarbete som sker i samverkan 
mellan myndigheter och som stöds av Samord-
ningsförbund. Kunskapen om denna verksamhet 
behöver spridas och användas i större utsträckning. 
Det är mot den bakgrunden som den här skriften har 
kommit till.

Samordningsförbundens verksamhet handlar ofta 
om att hjälpa personer som befinner sig i en kom-
plicerad livssituation som gör att de inte kan försörja 
sig och där myndigheterna inte har lyckat att ge stöd 
som hjälper dem att komma närmare en fungerande 
livssituation. Många av dem har under lång tid varit 
beroende av försörjning från samhället.      

Samordningsförbunden arbetar lokalt, inom en eller 
flera kommuner eller landsting/regioner. Det finns 
samordningsförbund i nästan hela landet. Genom 
den lokala förankringen har man lättare att få känne-
dom om vilka behov och behovsgrupper som finns 
och anpassa verksamheterna efter dessa. Idag finns 
det drygt 80 samordningsförbund och deras gemen-
samma verksamhet täcker omkring 85 procent av 
landets 290 kommuner. 

Det lokala perspektivet och de lokala behoven med-
för att samordningsförbunden utformas och verkar 
på olika sätt. I skriften berättar ledande personer från 
flera samordnignsförbund om hur man i sitt förbund 
arbetar för att möta individers olika behov av stöd.
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