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Inledning
Tisdag den 16 augusti fick Samordningsförbundet i Halland besök av minister Ardalan Shekarabi. Vid

mötet beskrev ordförande Linda Biltmark, förbundschef Samuel Grahn och verksamhetsutvecklare

Fredrik Tågsjö de insatser som förbundet finansierar. Även information om den danska

BIP-forskningen gavs. Slutligen landade besöket i de två rubrikerna Utmaningar och Möjligheter i

framtiden som diskuterades livligt Dessa rubriker önskade ministern att få utvecklade och

nedtecknade för att skicka till politisk sakkunnig. Här kommer det:

Utmaningar
Tveksamheter i att äga ESF-projekt

En av Samordningsförbunden anlitad juristfirma tolkar att Finsamlagen inte medger möjlighet för

Samordningsförbund att söka eller erhålla ersättning från andra aktörer än parterna. Nationella rådet

utreder detta just nu. Det påverkar vårt arbete stort. ESF-medel och Samordningsförbundens medel är

till för samma målgrupper och förstärker varandra. Därför vore det olyckligt för våra invånare i

målgrupperna om denna möjlighet till uppväxling av medel inte fanns.

En viktig del i utlysningar från ESF-rådet är att utveckla samverkan mellan myndigheter och i

Samordningsförbund finns denna samverkansyta naturligt och redan befäst.

En annan utmaning är att Samordningsförbund i dagsläget inte har rätt att hantera personuppgifter

och som projektägare behöver man rapportera närvarorapporter till ESF-rådet samt personuppgifter

till exempelvis SCB.

Gemensam dokumentationsyta skulle underlätta teamarbete

Under 2018-2020 gjordes ett arbete med att utröna om Samordningsförbund skulle kunna ha en

gemensam dokumentationsyta. Vi utgör en samverkansyta i den fysiska världen – vi är som ett runt



bord dit medlemmarna kommer och sätter sig och samtalar, samordnar sig och samverkar

tillsammans. Idag är tillvaron så digitaliserad att det även skulle behövas göras möjligt att kunna

samverka även digitalt. Flera förbund var aktiva i dialogen för att beskriva de vardagliga

svårigheterna i arbetet med individerna att inte kunna göra detta.

Arbetet 2018-2020 utmynnade i en konferens som arrangerades av Nationella Rådet i januari 2020

för att diskutera lösningar på detta. Konferensen avslutades med ett panelsamtal med bland andra

jurister från medlemmarna, där de var överens om att Finsamlagen skulle behövas ses över för att

finna lösningar för ett gemensamt dokumentationssystem. Även här är det området om ”rätt att

hantera personuppgifter” som ställer till det.

Möjligheterna att låna in personal begränsat

Samordningsförbunden får inte bedriva egen verksamhet utan endast finansiera verksamhet via

medlemmarna och utförs praktiskt av medlemmarnas personal som lånas ut till

Samordningsförbundens insatser. (Finsamlagen 2003:1210).

Medlemmarna kan inte använda personal till att göra andra arbetsuppgifter än de som finns i

arbetsutbudet för anställningen enligt arbetsrättsliga föreskrifter. Efter en översyn har AF och FK gjort

en snävare tolkning, vilket medfört att de myndigheterna fått minskade möjligheter att låna ut

personal till insatserna och därmed får insatserna inte alltid den kompetens de behöver. Det hade givit

en ökad tydlighet att få en rad i regleringsbreven som uppmanar myndigheterna att låna ut personal

till insatser i samverkan då det är möjligt.

Direktiv att Samordningsförbund inte kan teckna Idéburet offentligt partnerskap – IOP

Ett IOP handlar om att en part från offentlig sektor samarbetar med en part från den idéburna

sektorn kring en gemensamt identifierad samhällsutmaning. Kommuner och regioner kan teckna IOP,

men inte Samordningsförbund. Däremot kan Samordningsförbund finansiera IOP om någon av

medlemmarna tecknar avtalet. Detta anser vi försvårar vårt arbete och gör att vi inte kan ha ett direkt

samarbete med den idéburna sektorn som tillsammans utgör en betydande möjlighet för

Samordningsförbundets målgrupper för att nå arbete/studier. Att gå igenom en medlem ökar också

administrationen.

Översyn av Finsamlagen

Det vore lämpligt med en uppdatering av lagstiftningen så den mer motsvarar de utmaningar och

uppdrag som medlemmarna av samordningsförbund har idag. Vi har ovan nämnt ägande av

ESF-projekt, IOP och gemensamt dokumentationssystem. Det har också hänt mycket i medlemmarnas

uppdrag sedan lagen skrevs, inte minst Arbetsförmedlingens reformering.

Samordningsförbunden kan med fördel användas som en plattform för att utveckla metoder att sedan

implementera i den ordinarie verksamheten hos medlemmarna, men då behöver det finnas mandat

att delta från alla medlemmar, och en tydlig avgränsning i förbundens uppdrag så att det inte växer

fram parallellverksamheter. Tydlig förväntansbild på medlemmarnas deltagande i förbunden är

önskvärt.



Möjligheter i framtiden

Samordningsförbund är utvecklare av fler områden, likt Stoppa Våldet/Nollplacerade

2019 fick Samordningsförbund via NNS och Socialstyrelsen, ett regeringsuppdrag – att utveckla

systematiska metoder att upptäcka förekomst av upplevelse av våld i nära relationer i samverkan.

Detta uppdrag fortlever och är förlängt till och med 2023.

Likaså finansierade Samordningsförbundet i Halland 2013-2015 en metod att aktivt arbeta för att så

kallade Noll-placerade (försörjningsstödstagare utan SGI) ska kunna få en mer aktiv arbetslivsinriktad

rehabilitering i samverkan. Detta sätt att arbeta antogs av medlemmarna som en nationell

viljeinriktning.

Dessa områden är bara två av säkert flera, som visar hur Samordningsförbund skulle kunna utgöra en

nytta för att utveckla välfärden i vårt land. Det senaste i raden är till exempel hur NNS tar på sig

ansvar att utbilda i den danska BIP-forskningen (Beskaeftigelses Indikator Projekt) som genomfördes

av Vaeksthuset i Danmark i samarbete med Alborg och Aarhus universitet. Studiens slutsatser handlar

om hur välfärdens sätt att organisera sig har effekt på hur fler med utmaningar utöver arbetslöshet

når arbete/studier. Studien har de senaste två åren rönt stort intresse bland Samordningsförbund och

dess medlemmar.

NNS och flera Samordningsförbund skulle ställa sig positiva om ett riktat uppdrag gavs inom utveckla

BIP-studien i samverkan och i en svensk kontext.

Andra områden skulle till exempel kunna vara att utveckla hur man arbetar med UVAS (Unga som

varken arbetar eller studerar).

BIP-forskning som stöd för arbetsförmedlingen och deras underleverantörer samt ev. aktivitetsplikt

Denna sista rubrik vänder sig till ett bredare område om omfattar också ett medskick till

arbetsmarknads- och socialdepartementet:

I Danmark använder man sig av skall-krav i upphandlingar för underleverantörer som driver Job

Center (kommunala arbetsförmedlingar). Det skulle man säkert kunna göra också i den svenska

Arbetsförmedlingens upphandlingar som en del av kvalitetssäkringen av underleverantörer.

Likaså skulle BIP-forskningens slutsatser kunna användas i arbetet med att utveckla arbetssättet inom

Aktivitetsplikten, om den kommer till stånd. Detta sätt att arbeta handlar om organisera

verksamheter, handläggarens tilltro, bemötande, flera parallella insatser samtidigt, fokus på arbete

och studier samt att involvera människor i sin egen framtidsplanering.

Med vänlig hälsning,

För Samordningsförbundet i Halland



Samuel Grahn, förbundschef


