
    

 

Motion till Nationella Nätverket för Samordningsförbunds årsmöte 2019 

Avsändare:  Södra Dalarnas Samordningsförbund  2019-02-12 

 

Förslag till beslut: 

- Att NNS verkar för att återföra politisk samordning till den finansiella samordningen igen 

Motivering 

Under försöksperioden under 1990-talet fram till beslut om lagen om finansiell samordning 

(2003:1210) benämndes försöken att det handlade om politisk och finansiell samordning. Detta för 

att markera att arbetet för att motverka sektorisering även handlade om försök med styrformer 

mellan myndigheter, organisering av offentlig förvaltning och demokratisk utveckling av välfärden 

utöver de delar vi idag känner igen som finansiering av rehabiliteringsinsatser. 

Efter att lagen tillkom (2003:1210) har denna del av samordningsförbundens historieskrivning i stort 

sett fallit bort. Denna möjlighet i välfärdsutvecklingen har reducerats både lokalt i praxis och 

nationellt i retoriken. Hos många förbund begränsas handlingsutrymmet för förbunden till att endast 

omfatta stöd och finansiering av, i många fall och i jämförelse med ordinarie verksamhet, perifiera 

insatser. Nationellt används samordningsförbundens möjligheter eller lärdomar i diskussionen om 

framtidens välfärd endast blygsamt. Detta trots att samtliga politiska krafter ser stora möjligheter i 

en mer samordnad välfärd. Men en utvecklad finansiellt samordnad välfärd förutsätter väl också en 

politisk process på en högre, mer strategisk, nivå även lokalt och regionalt? Likväl förutsätter väl även 

en politisk process en utveckling av de finansiella processerna? 

Denna motion vill pröva idén där Finsam även innefattar politisk samordning. Kan detta leda till en 

höjd status och legitimitet åt ambitionerna både i det lokala förändringsarbetet såväl som i den 

nationella retoriken? Samordningsförbund är i detta perspektiv precis som innan ett verktyg eller ett 

medel för den finansiella samordningen, men nu också kompletterad med en förtydligad roll med 

politisk samordning som sträcker sig bortom finansieringsfunktionen. Förbunden kan i detta ha en 

roll som stödjande även för de strategiska processerna som behöver ske lokalt och regionalt. Det är 

möjligt att begreppet politisk samordning behöver hitta en ny innebörd, skild från den som prövades 

under försöksperioden, som passar dagens verklighet såväl som för morgondagens möjligheter. 

Detta kan vara spännande att utforska. 

Två förbunds lokala utveckling och utökning av förbundens ändamål, såsom det är uttryckt i 

respektive förbundsordning (se nedan i respektive §4), kan exemplifiera en tendens som pekar i 

denna riktning. Riktningen har redan ratificerats av förbundens medlemmar. Dessa två förbunds 

roller har utvidgats till att vara ett stöd för en politisk, innefattande en strategisk och 

systemutvecklande, samordning mellan medlemsmyndigheterna. Utvecklingen i SF Östra 

Östergötland med en ny förbundsordning från 2017 och i Umeåregionen med en ny förbundsordning 
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från 2019, lyfter fram förbundens ändamål på ett högre plan. Förbundens roll att utgöra en arena 

och en aktör för systemutveckling bortom den finansiella samordningen är tydligt och väldigt 

spännande.  

Många förbund har redan inlett ett arbete i denna riktning, fast på andra sätt. Ett exempel är den 

ökande mängden av strukturinriktade insatser många förbund satsar mycket kraft på. Inte bara 

volymen men också kvalitén i dem är intressant i sammanhanget. Flera förbund utvecklar 

ledarskapsprogram med målet att utveckla strategiska samverkansfärdigheter i organisationernas 

företrädare på chefs- och politisk nivå. Processtöd till utveckling av gemensamma mål på en 

strategisk nivå levereras också genom flera förbund. Tjänstedesign, jämställdhetsintegrering och 

integrerad samverkan är andra exempel på arbete flera förbund gör för att stödja strategiska 

processer mellan förbundens medlemmar. Med dessa insatser och andra, såsom skördade 

konsekvenser av framgångsrika rehabiliteringsinsatser, förstärks och stöds fortsatt utveckling av 

samverkansfärdigheter i mellanrummet mellan organisationerna. Detta påverkar naturligtvis den 

strategiska välfärdsutvecklingen lokalt, men också vilken roll förbunden kan ha. Ett nästa steg vore 

att bekräfta den förändring som redan har skett på många ställen i landet och pröva ett litet steg till. 

Denna motion anför att NNS driver idén om tydligare roll för Finsam som även innefattar politisk 

samordning mot politiska arenor lokalt och nationellt. NNS kan söka en ändring i finsamlagens syftes- 

paragraf, stödja skrivande av motioner, och både bekräfta pågående utveckling och inspirera fler 

förbund att lära sig av exempelvis SF Östra Östergötland och SF Umeåregionen.  

 

- Ur Samordningsförbundet Östra Östergötland förbundsordning från 2017 
 

4§ Förbundets ändamål  

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Finspång, 

Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik svara för finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland och 

kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska 

användas till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

Samordningsförbundets målgrupp är personer vars behov ger kunskap för att dels bygga 

gemensamma insatser som kan möta behoven hos enskilda, men också förutsättningar för 

huvudmännen att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer. 

Förbundets ändamål är att bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och 

samverkansformer som är hållbara över tid och som främjar individens bästa utifrån individens 

behov av samordnad rehabilitering.  

Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan 

huvudmännen, en kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla 

insatser för medborgare som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser.    

Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras. 

Samordningsförbundet har förutsättningar att utgöra en arena för huvudmännens 

kunskapsutbyte, som kan bidra till systemutveckling, vilket inte begränsas av de ekonomiska 

ramarna. 

  



- Ur Samordningsförbundet Umeåregionen förbundsordning från 2019 
 

4 § Förbundets ändamål 

Förbundets ändamål är att inom Umeå, Vännäs, Vindelns, Nordmalings, Robertsfors och 

Bjurholms kommuners geografiska område svara för finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns 

landsting och kommunerna i syfte är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. I 

detta ligger att bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som är 

hållbara över tid och som främjar individens bästa utifrån dennes behov av samordnad 

rehabilitering. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till 

att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.   

Samverkan inom Samordningsförbundet är för människor vars behov ger kunskap för att dels 

bygga gemensamma insatser som kan möta behoven hos enskilda, men också förutsättningar för 

huvudmännen att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer.    

Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan 

huvudmännen, en kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla 

insatser för människor som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser.  

Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras. 

Samordningsförbundet har förutsättningar att utgöra en arena för huvudmännens 

kunskapsutbyte, som kan bidra till systemutveckling, vilket inte begränsas av de ekonomiska 

ramarna. 

Samordningsförbundet ska främja lika rättigheter och möjligheter för människor och motverka 

diskriminering kopplat till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. 

 


