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Vi vill ha en ökad medelstilldelning till samordningsförbunden i Dalarna 

Samordningsförbunden i Dalarna har en stark politisk förankring och en lång historia. Finansieringen 

och stödet till samordnade verksamheter, riktad till många av välfärdens mest utsatta, bygger på att 

medlemmarna har en livaktig dialog, en kontinuitet i finansieringen och en konsekvent blick på en 

mer önskad framtid. Vi tror på en samordnad välfärd för att uppnå en resurseffektivitet i samhället i 

stort. För att nå detta är den finansiella samordningen mellan fyra myndigheter en av de bästa 

resurserna myndigheterna har för att utveckla just detta. Det finns många studier och goda exempel 

som talar för nyttan med att vi samordnar våra resurser för att erbjuda personer rehabilitering och 

stöd som ger dem möjlighet att försörja sig själva. 

Sedan starten 2004 har ingen kommun eller annan medlem lämnat ett samordningsförbund. Istället 

har den frivilliga möjlighetslagstiftningen samlat på sig samtliga regioner och i stort sett alla 

kommuner inom ramen för 80 samordningsförbund. I Dalarna ingår samtliga 15 kommuner i sju 

samordningsförbund. 

Ambitionerna mellan de lokala/regionala medlemmarna går i otakt med de statliga 

Under de senaste åren har de lokala och regionala medlemmarnas ambitioner för den finansiella 

samordningen i Dalarna successivt och med tilltagande grad begränsats av den statliga 

medelstilldelningen. Följsamheten från statens sida har inte hållit jämna steg med övriga 

myndigheter. Vi ser med stor oro att utvecklingen fortsätter nedåt, se tabell, trots att de lokala 

behoven är fortsatt stora.  

År 2017 fanns drygt 42 miljoner kr 

tillgängliga för den finansiella 

samordningen. År 2019 fanns drygt 35 

miljoner kr. Detta är en allvarlig försämring 

för möjligheterna med planerade och 

önskade samordnade insatser i länet. 

Behoven av ett samordnat stöd har inte 

minskat under perioden, utan snarare 

ökat. 
 



Statens aktörer behövs mer i samverkan - inte mindre 

Vi har i flera skrivelser påtalat vikten av att staten i form av Arbetsförmedlingen behöver finnas 

närvarande i hela landet. Tyvärr ser vi trots höga ambitioner ingen förbättring inom det området. 

Tvärtom ser vi hur kommunerna alltjämt får dra ett tungt lass när Arbetsförmedlingen, staten, dragit 

sig tillbaka. Det samma gäller tyvärr även inom samordningsförbunden. Statens finansiering har legat 

stilla under flera år, och statens representanter är ofta begränsade i vilka insatser de kan gå in med 

för att stödja människors tillfrisknande och återhämtning till ett arbetsliv anpassat efter deras behov. 

Med bakgrund av detta vill vi: 

- Att Regeringen genom Socialdepartementet höjer den totala medelstilldelningen för 

samordningsförbunden i Sverige. Nivån har legat still från regeringens sida i sju år i rad. Vi vill 

att ambitionerna för den finansiella samordningen går bättre i takt med de lokala och 

regionala behoven. Vi är beredda att matcha en mycket högre nivå än den nuvarande nivån 

från staten. 

 

- Att Regeringen genom Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet ökar den 

operativa närvaron så att människor med samordnade rehabiliteringsbehov får det stöd de 

har rätt till. Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens ansvar för rehabiliteringsarbetet 

behöver stärkas och förtydligas än mer. 

 

- Att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ger cheferna lokalt ett större mandat att 

direkt förhandla nivåer för den framtida medelstilldelningen. De behöver få större 

befogenheter att stärka den strategiska planeringen av den finansiella samordningen i 

Dalarna.  

Med de bästa förhoppningarna om en fortsatt god samverkan.    
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