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Sammanfattning

Uppdraget har varit att aktualisera bilden av 
partnernas/medlemmarnas intention och förväntan på 
FINSAM Göteborg. Uppdraget har också handlat om att 
identifiera områden där det behöver ske utveckling 
rörande styrning av förbundet.

Studien har omfattat en kartläggning av 
utvecklingssituationen hos respektive part/medlem samt 
deras intention med förbundet. Slutsatsen är att 
intentionen med förbundet kvarstår liksom viljan att bidra 
till att förbundet blir framgångsrikt i sitt uppdrag.

De utvecklingsfrågor som lyfts fram för förbundet har 
handlat om:

ü Gemensam målgruppsanalys

ü Personalförsörjning i insatser/projekt

ü Resultatsäkring av insatser/projekt

ü Kommunikation och marknadsföring

ü Utveckling av arbetet i styrelsen och i 
beredningsgruppen

Dessa frågor har identifierats och bearbetats vid en 
workshop med styrelse och företrädare för 
medlemmarna.



Bakgrund

Finsam Göteborg är Göteborgs Samordningsförbund. 
Samverkan sker mellan och tillsammans med 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Västra 
Götalandsregionen samt Göteborgs stad. Målgruppen är 
personer mellan 16 - 64 år som har, eller har behov av, 
insatser från minst två av medlemmarna för att nå eller 
närma sig arbete eller studier.

Förbundet har genomgått en sammanläggning av fyra 
lokala förbund i Göteborg, Public Partner genomförde 
en utredning inför sammanläggningen Utredning 
samordningsförbund Göteborgs stad daterad 2017. 

Inom ramen för Sobonas satsning, Samhällsbygge 2030 
så har samspelet med ägarna definierats som en av de 
viktigaste strategiska frågorna för att skapa resilienta

och framgångsrika organisationer på lång sikt. 

En central del i denna satsning kommer att genomföras i 
form av en kvalitativ studie av fyra pilotstudier med 
medlemsföretag som genomförs tillsammans med 
Public Partner i syfte att skapa mer djuplodande 
kunskaper inom ämnet. Översyn gällande styrning och 
ledning av samordningsförbundet FINSAM Göteborg är 
en av dessa piloter.



Meningen med uppdraget är att:
ü Definiera medlemmarnas enskilda och gemensamma 

intention/idé med förbundet över tid.
ü Definiera vad förbundet inte ska göra.
ü Undersöka hur formerna för hur medlemsstyrningen kan 

utvecklas för att förverkliga dessa intentioner/idéer. Detta i 
form av målbilder/mål, dialogformer om resultat, 
målgrupper, styrstrukturer men inte minst övriga 
samarbetsfrågor som att skapa kännedom om varandra.

ü Identifiera formerna för idé och styrning av andra förbund.

Målet med uppdraget är att:
ü Skapa möjlighet att manifestera idén med förbundet. En idé 

som kan utgöra en plattform för arbetet med 
verksamhetsplaner och verksamhetsutveckling för nya 
styrelsen, samverkansgrupper och medlemmarna.

Uppdraget



Uppdragets genomförande

Innehållet i uppdraget omfattar följande steg:

A. Uppdragsuppstart, med teamet och med kunden.

B. Analys har skett genom:
- Dokumentstudier av styrdokument för förbundet.
- Ett tiotal intervjuer med parter och förbundsledning, 

intervjuurvalet identifierades av styrgruppen.
- En workshop på plats i Göteborg under en halvdag med 

samtliga intervjuade, styrelsen och delar av kansliet, detta för 
att stämma av konsulternas iakttagelser och genomföra ett 
konkretiseringsarbete med de väsentliga områden som studien 
identifierat.

C. Bedömning 
- Framtagande av rekommenderad riktning på utveckling av 

styrning och ledning av förbundet framöver.

D. Skriftlig rapport och muntlig avrapportering till 
styrelse.
- På plats i Göteborg i samband med styrelsemöte den 5 oktober.

Organisation för uppdraget:
‒ Eva Magnusson, förbundschef har utgjort beställare.
‒ För uppdraget bildades en styrgrupp bestående av: Johan Fält 

ordförande, Andreas Pettersson vice ordförande och Eva 
Magnusson förbundschef.

‒ Uppdraget har genomförts av Mats Carlström och Mikael 
Gustavsson Roxell, Public Partner.

• Vid workshop under analysskedet bedömdes att 
jämförelser med andra förbund inte är nödvändigt för 
uppdraget. 

Uppstart Intervjuer Analys Bedömning Rapport



Analysmodell för uppdraget
– Hur ser det ut?

I förbundet och hos/mellan parterna?

Public Partner har använt följande modell i 
sin inhämtning och analys för att säkerställa 
att uppdraget fångar en helhetsbild rörande 
styrning och ledning av förbundet.



Utvecklingssituationen i förbundet och hos/mellan parterna (1/3)

Finsam Göteborg
Förbundet är landets största samordningsförbund och 
har en period av transformering bakom sig, de tidigare 
fyra förbunden har lagts samman till dagens förbund. 
Det finns en stor samsyn att beslutet om 
sammanläggning av förbunden var det rätta beslutet. 
Sammanläggningen har medfört en period av 
organisering och uppbyggnad. Plattformen är nu lagd för 
att ge mer fokus åt andra utvecklingsfrågor.

Göteborgs stad
Staden har genomfört en större organisationsförändring 
där den gamla stadsdelsorganiseringen brutits upp. Det 
har varit ett organiseringsfas som har hämmat förmågan 
att utveckla och vårda samverkan externt. Man är nu 
igenom denna fas och har nu en bättre grund för att 
samverka med andra. 

Stadens organisation med en funktionsstöds- fyra 
social- respektive en arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnd åtskilt har idag gemensamma 
överbryggande strukturer politiskt, där finns behov av att 
synliggöra FINSAM som en fråga. FINSAM är relativt 
okänt hos kommunpolitiker och det finns en önskan om 
att förbundet tar initiativ till att ta sig in på exempelvis 
nämndsmöten.

Försäkringskassan
Försäkringskassan har haft sin organisatoriska roll att 
utgöra finansierande part sedan 2013-14. Det är därmed 
en etablerad roll i sig men något som begränsar 
möjligheten att låna ut personella resurser till projekten, 
något som likväl sker.



Utvecklingssituationen i förbundet och hos/mellan parterna (2/3)

Regionen
Regionen har en personell samordnare gentemot 
samtliga samordningsförbund i länet. Det har skett 
organisatoriska förändringar inom regionen men det 
anses inte påverka relationen till förbundet. Förbunden 
och dess verksamhet är tämligen okända inom regionen 
och det bedöms påverka samverkan. Samordnaren 
finns inte representerad i exempelvis 
beredningsgruppen.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen är just nu inne i att etablera en ny 
organisatorisk roll. Det är en beslutsfattande och 
finansierande roll och går därmed ifrån ett läge med 
egna personella resurser. Det kommer egentligen 

endast finnas kvar inom verksamheten för 
funktionsnedsatta.

Utvecklingssituationen framåt.
Det är samfällt ett stort intresse från de intervjuade hur 
det går för de andra aktörerna avseende förändringar av 
organisation och uppdrag. Reflektionen är att oron är 
större för förändringsresultatet hos andra än hos sig 
själv.



Utvecklingssituationen i förbundet och hos/mellan parterna (3/3)

Det finns andra samverkansaxlar hos medlemmarna 
kring berörda målgrupper, exempelvis mellan 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan med 
särskilda anslag.  

En fungerande samverkan mellan parterna, med 
förbundet som plattform, främjas av att olika parter har 
en hög grad av kunskap om varandras utveckling. 

Vad gäller förbundets egen utveckling så ser parterna 
att det varit en god konsolideringsfas från fyra till ett 
förbund men att det nu är tid för att ta nästa steg.



Meningen med förbundet

Samtliga parter ser en tydlig och viktig mening med 
samordningsförbundet. Förbundet och samarbetet finns 
till för de personer som har behov av insatser från två 
eller fler parter. Meningen är att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för individuell utveckling för att på sikt 
klara sin egenförsörjning. Förbundet möjliggör ett samlat 
stöd, som utgår från individuella förutsättningar och 
behov.

Det beskrivs som att styrkan och vinsten ligger i att ge 
insatser så tidigt som möjligt för att sedan övergå till 
ansvarig parts ordinarie verksamhet. Flera påtalar att 
förbundets arbete minimerar risken för att individer faller 
mellan stolarna och fastnar i systemet under lång tid. 

Uppfattningen är dock att målgruppernas behov är 
större än vad förbundets resurser räcker till. Vidare 
uttrycks det farhågor rörande träffsäkerheten gällande 
målgrupper kopplat till förändrade behov och rådande 
samhällsutmaningar. 

Samtliga parter ser en tydlig mening med förbundet och 
beskriver nyttan med denna form av samarbete kring 
individuella, komplexa och långsiktiga insatser. 
Parternas gemensamma arbete i förbundet bedöms öka 
likvärdigheten i samhället. 

Utifrån den gemensamma uppfattningen av vad 
meningen är med förbundet så gynnas det 
gemensamma arbetet av att parterna klargör sitt 
respektive uppdrag och ansvar inför varandra för att 
över tid värna förbundets kompletterande roll.



Parternas styrning av förbundet och relation till förbundet (1/2)

Styrelsen
Styrelsen ansvarar för och beslutar om förbundets mål 
och riktlinjer. Parternas representation i styrelsen styrs 
av lagstiftning, Lag (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser, 12 §. Detta 
innebär att styrelsen består av både tjänstepersoner 
eller chefer från de statliga myndigheterna och 
förtroendevalda från kommun och region. Styrelsens 
sammansättning upplevs som utmanande eftersom 
logikerna och förutsättningarna skiljer sig åt mellan 
tjänstepersoner och förtroendevalda politiker. 
Flera upplever svårigheter i rollen som styrelseledamot. 
Det tar mycket tid till att förbereda sig inför 
styrelsemötena, det är mycket material som 
ledamöterna ska läsa in sig på. Även information från 
beredningsgruppen ska införskaffas. 
Ledamöterna från kommun och region konstaterar att 
det är svårt eller till och med omöjligt att representera 
hela kommunen eller regionen i sin roll som 

styrelseledamot.  
Det finns önskemål från de förtroendevalda ledamöterna 
att hitta ett enklare och bättre system för dem att följa 
verksamheten som bedrivs, något som främjas av 
kunskapsöverföring från stadens interna strukturer 
mellan politiker och tjänstemän.

Ledamöterna från de statliga myndigheterna upplever 
att det finns en bra struktur och att respektive myndighet 
har tydliga instruktioner om vad uppdraget innebär samt 
vilka förväntningar som finns på dem som ledamöter.
Uppdraget som ledamot i sig upplevs som tydligt och 
enkelt att förstå, däremot finns faktorer som begränsar 
möjligheterna att utöva sitt uppdrag som ledamot på ett 
tillfredsställande sätt – gällande tid, olika förutsättningar 
samt styrelsens arbetssätt. 



Parternas styrning av förbundet och relation till förbundet (2/2)

Beredningsgrupp
Beredningsgruppen utgörs av lokala chefstjänstemän 
eller motsvarande som har valts ut av de samverkande 
medlemmarna. Gruppen är ett viktigt forum för dialog 
om behov av samverkansinsatser och bereder ärenden 
till styrelsen. 
Bedömningen är att parterna har större möjlighet att 
komma samman kring strategisk riktning i berednings-
gruppen än vad man har i styrelsen. Detta kan förklaras 
av att det är chefer med liknande mandat från samtliga 
parter som sitter i beredningsgruppen.
Kansliet
Förbundets kansli arbetar med strategiska frågor, 
ekonomi, administration, kommunikation och fungerar 
som mötesplats för de samverkande myndigheterna. 

Kansliet har även ett utvärderings- och 
uppföljningsansvar. Samordningsförbundets 
förbundschef har till uppgift att leda arbetet inom 
förbundet enligt styrelsens anvisningar.
Kansliet vill se en utveckling av arbetssättet och 
professionalisera underlagen till styrelsen. Behovet av 
utveckling är en slutsats som även förbundets parter 
delar. Parterna uppfattar dessutom att kansli och 
förbundsledning gör ett riktigt bra jobb.
Sammanläggningen av förbunden skapade nya 
förutsättningar för kansliet. Med syftet att optimera 
kansliets leverans, kopplat till utvecklingsbehoven, kan 
en genomlysning av kansliets resurser bidra till en 
kvalitetshöjning av kansliets leverans. 



Utveckling av förbundets verksamhet (1/4)

Gemensam målgruppsanalys
Samhället förändras, så även behoven hos de 
målgrupper förbundet riktar sig till. För att säkerställa att 
förbundet arbetar med rätt målgrupper lyfts behovet av 
en gemensam bild eller karta upp gällande vilka 
målgrupper som ska prioriteras, detta bör ske 
kontinuerligt. 
Det pågår ett nationellt arbete, på uppdrag av SKR, med 
att uppskatta storlek på aktuella målgrupper. Det kan 
vara en grund i målgruppsarbetet. Konkretisering bör 
dock ske genom ett tydligt uppdrag till varje part inför 
förbundets verksamhetsplanering. Ett uppdrag som 
behöver vara anpassat till var och ens processer. Dessa 
underlag ska kunna ligga till grund för ett gemensamt 
material vid förbundets ”septemberdag” och därmed 
vara vägledande i verksamhetsplaneringen. 
Målgruppsanalysen kan sedan vara utgångspunkt för 

uppföljande analys i årsredovisningen men bör också 
kunna följas löpande vid varje styrelsemöte tillsammans 
med uppgifter rörande ekonomi och personal. Därmed 
också utgöra underlag för att fatta beslut om 
nedläggning eller utveckling av verksamhet



Utveckling av förbundets verksamhet (2/4)

Personalförsörjning i projekten
Personal- och kompetensförsörjningen i 
insatserna/projekten är en utmaning idag och förväntas 
vara det även framöver. De förändrade rollerna för de 
statliga parterna tillsammans med en hårdnande 
konkurrens om den kompetens som verksamheten 
behöver skapar frågor om framtida bemanning i 
insatserna/projekten.
Medlemmarna avfärdar generellt tanken att rekrytering 
och anställning sker direkt från förbundet utifrån att det 
strider mot lagstiftningen och idén med verksamheten. 
Den förespråkade modellen är istället att fortsätta låna 
in personal till operativa insatser.
För att underlätta detta finns tankar om att utveckla en 
långsiktig bemanningsplan - en personalplan. Den skulle 
kunna ha ett 5-årigt perspektiv där avtal sluts om 
bemanning på exempelvis 2 år. Det ställer stora krav på 
planering hos respektive medlem, något som i sig 
kommer att lyfta frågan till en strategisk nivå.

Kommunikation & marknadsföring
Den grundläggande kommunikationen såsom hemsidan 
upplevs ändamålsenlig men förbundet upplevs och är 
relativt okänt för parternas organisationer och för 
medborgarna. 
Flera av medlemsparterna har varit i ett läge med stort 
fokus på den egna organisationen, det gäller även 
förbundet självt efter den genomförda fusionen. Det är 
ett bra läge nu att planera och genomföra 
kommunikationsinsatser gentemot enskilda eller flera av 
parterna. Informationsinsatserna torde behöva vara 
olika, en hög grad av proaktivitet rekommenderas för att 
exempelvis nå politiska organ i staden och i regionen.
Idéer har också lyfts fram såsom ”speeddating” mellan 
beredningsgruppen och styrelsen samt söka möjligheter 
att koppla samman olika mötesplatser för att nå ökat 
utbyte och medvetenhet om varandra.



Utveckling av förbundets verksamhet (3/4)

Resultatsäkring
De projekt som förbundet iscensätter har en början och 
ett slut. Motiv för samordningsförbunden har varit att nå 
resultat kring enskilda deltagare avseende ökad 
självständighet och att ta steg mot eller nå den reguljära 
arbetsmarknaden. 
Motivet har också varit att identifiera framgångsrika 
arbetssätt och modeller i syfte att implementera dessa i 
reguljär verksamhet.
De förändrade uppdragen för de statliga parterna 
förändrar i viss mån möjligheten till detta då utförandet, 
den reguljära verksamheten, ligger på annan extern 
part.
Här behöver förbundet och dess parter värdera 
intentionen med projekten framöver. En intention kan 
vara att insatser ska nå framgång med deltagarna och 

att det är gott nog. Därmed underordnas också tanken 
om att implementera arbetssätt i reguljär organisation. 
En annan effekt kan handla om att hitta former för 
kompetensmässig utveckling för den personal som 
arbetar med insatserna. Förbundet behöver klargöra 
sina ambitioner kring detta för att kunna bedöma frågan 
om effektivitet och resultat på ett bra sätt.
På uppdrag av regeringen utför Inspektionen för 
socialförsäkringen (ISF) en utvärdering av 
samordningsförbundens organisation och verksamhet. 
Syftet är att utvärdera effekterna av förbundens 
verksamhet på kommun och individnivå. Utvärderingen 
förväntas att presenteras under december 2022 och 
skapar ett bra underlag för att säkerställa förbundets 
resultat.  



Utveckling av förbundets verksamhet (4/4)

Utveckling av arbetet i styrelsen och 
beredningsgrupp

Det finns ett behov av att definiera vad förbundet vill 
utveckla gällande styrning och ledning. Det kan handla 
om former för arbetet, planeringsdagar och samråd. 
Finns det arenor som behöver tas bort eller läggas till 
samt går det att förenkla och underlätta styrelsearbetet 
genom ett större åtagande för beredningsgruppen? För 
att undvika ansvarsövervältring behöver parternas roller, 
ansvar och ordinarie uppdrag klargöras i syfte att 
identifiera det gemensamma uppdraget – utifrån 
målgruppernas behov.

Det är en grannlaga uppgift att balansera viljan till mer 
involvering och information med önskan om mindre 

handlingar och begränsning av tidsåtgång för 
uppdraget. Slutsatsen är att arbetsformerna för 
styrelsen och beredningsgruppen ständigt behöver vara 
en fråga. Det handlar om att pröva och ompröva utifrån 
den utvecklingssituation och de aktörer som finns i de 
olika organen.



Förslag på omhändertagande av utvecklingsområdena (1/2)

Gemensam målgruppsanalys
Definiera rutiner för den gemensamma 
målgruppsanalysen så att den kan beredas och 
manifesteras inom ramen för 
verksamhetsplaneprocessen. Gör det så att det blir en 
gemensam fråga för styrelsen och medlemmarna.

Personalförsörjning i insatser/projekt
Ge verksamhetsplanen ett avsnitt eller en bilaga 
benämnd personalplan. Låt den ha en 5-årig horisont 
och en 2-årig konkretisering avseende personalbehovet i 
bemanningen. Detta kräver en anpassning av 
beredningsprocessen av verksamhetsplanen för att 
planen ska kunna utgöra en överenskommelse mellan 
parterna avseende bemanning.

Kommunikation & marknadsföring
Nyttja det läge som nu förbundet och medlemmarna 
befinner sig i med organisationer som har stabiliserats.  

Nyttja det för bilateral kommunikation från förbundet och 
planera särskilda insatser med stadens och regionens 
nyvalda politiska organ. En möjlighet är att etablera 
kommunikationskanaler till dessa under vårens 
inskolning i den nya mandatperioden.

Resultatsäkring
I samband med etablering, utveckling och utvärdering av 
nya verksamheter och projekt så tona ned förväntningar 
på implementering av arbetssätt i befintliga 
organisationer. Ge istället fokus på effekt för den utvalda 
målgruppen.



Förslag på omhändertagande av utvecklingsområdena (2/2)

Utveckling av arbetet i styrelsen och 
beredningsgrupp
Årsskiftet innebär etablering av nya 
förtroendevalda i stad och region. Oavsett om 
detta påverkar sammansättning i förbundets 
styrelse och övriga organ så ge ordföranderollen i 
uppdrag att under året löpande utvärdera om 
arbetssättet svarar upp emot förväntningarna hos 
ledamöter i styrelse och beredningsgrupp. 
Förbundets förtroendevalda från staden kan också 
stimulera nätverk och kunskapsöverföring mellan                  
stadens olika aktörer.


