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VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2009 FÖR
SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV,
STENUNGSUND OCH TJÖRN
BAKGRUND
Samordningsförbundet Kungälv utvidgades den 1 april 2008 till att även omfatta
kommunerna Ale, Stenungsund och Tjörn i enlighet med lagen 2003:1 210 om
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet heter nu
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.
Samordningsförbundet arbetar för att underlätta och uppnå en effektiv
resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
och att den enskilda personen ska förbättra sin funktions- och arbetsförmåga.
De samordnade resurserna ska användas för insatser i syfte att den enskilde ska uppnå
eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden.
SYFTET
Syftet med insatserna är att uppnå en effektivare resursanvändning genom att det i
Samordningsförbundet skapas formella förutsättningar för prioritering av samordnade
insatser över sektorsgränserna.
Målgrupper är personer som är i behov av samordnad rehabilitering, dessa personer
återfinns idag hos de olika aktörerna inom finansiell samordning. Ett omfattande
samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Finansiell
samordning ersätter inte detta arbete utan ska istället stödja, fördjupa och utveckla
befintligt samarbete.
Det är viktigt att rehabiliteringen sker utifrån individernas förmåga och behov samtidig
som den enskilde individen aktivt medverkar i rehabiliteringen.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna.
Som stöd för samverkan har de samverkande myndigheterna i Västra Götaland
formulerat följande ”Samverkan är ett arbetssätt men också ett synsätt med betydelse
för attityder, förhållningssätt, prioriteringar och resursanvändning. Vi är beredda att
verka för att detta synsätt sprids och får genomslag i våra organisationer hos
politiker, ledare, personal och fackliga organisationer”. Det är viktigt att de
samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att Samordningsförbunden
får möjligheter att bedriva effektiv verksamhet.
I lagen om finansiell samordning regleras samordningsförbundets
ansvarsområde. I § 10 framgår att samordningsförbundet skall fatta beslut om
verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Denna uppgift kan inte delegeras.
Kontakterna mellan myndigheterna sker på olika nivåer vilket kan beskrivas enligt
följande:

Samordning
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sker på politisk och tjänsteman nivå; d v s i Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn där förbundets styrelse samordnar ekonomi, resurser och
professioner
Samverkan
sker mellan myndigheter; d v s beskriver kontakter och överenskommelser i
beredningsgruppen och Lokal Ledningsgrupp (LLG) där samtliga huvudmän finns
representerade. Det sker planerat och resulterar i att fullgöra och förankra de uppdrag
som beslutas av Samordningsförbundet.
Samarbete
sker mellan professioner; d v s handläggare som praktiskt arbetar med de uppdrag som
Samordningsförbundet beslutat om.
ORGANISATION
Samordningsförbundets styrelse
Ledamöterna har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av försäkringskassans
områdeschef och av arbetsförmedlingens områdeschef. Styrelsen består av fyra
ordinarie ledamöter och sex ersättare (tre från kommunerna)
Den ska
- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan parterna
- besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas
- finansiera insatser som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade
ansvarsområden
- ansvara för att rehabiliteringsinsatserna följs upp och utvärderas
- upprätta budget och årsredovisning
Ansvarig tjänsteman
Ansvarar för att
- leda och driva utvecklingsarbetet utifrån fastställda mål, riktlinjer och organisation
- vara länken mellan samordningsförbundet, beredningsgruppen och
handläggargrupperna
- ta fram underlag till styrelsen inför beslut
Beredningsgrupp
Består av lokala chefstjänstemän från medlemmarna av samordningsförbundet.
Den ska ansvara för att
- organisera samverkan
- möjliggöra att samverkansprocessen utvecklas
- stödja samarbetet så att samarbete blir en naturlig del i arbetet
- de uppdrag som samordningsförbundet beslutar om blir utförda
- förankra och marknadsföra arbetet i samordningsförbundet in i den egna
myndigheten
- identifiera hinder för samverkan och samarbete
- det sker en kontinuerlig dialog med handläggargrupperna
- ge informationsutbyte mellan myndigheterna
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Lokal Ledningsgrupp
I varje kommun finns någon form av Lokal Ledningsgrupp (LLG) som oftast träffas
för att informera varandra om det som händer inom respektive myndighet.
Ledningsgruppen består av chefspersoner från kommun, arbetsförmedling,
försäkringskassa och vården. En del av dessa chefer ingår i den tidigare nämnda
beredningsgruppen. Ledningsgrupperna kommer att få en utökad roll i
Samordningsförbundets arbete.
Handläggargrupper
I dessa grupper samarbetar professionerna från de olika myndigheterna.
Grupp/grupper skapas vid behov när verksamheter/aktiviteter startas upp. Nödvändig
kompetens kan adjungeras till grupperna.
De som ingår
- ska ha mandat att fatta beslut i individärenden
- ska vilja samarbeta och delta i utvecklingen
- arbetar utifrån ett helhetsperspektiv sett från alla medlemmars perspektiv
Handläggargrupperna ansvarar för att
- arbeta fram idéer till verksamheter som behövs utifrån de olika målgruppernas
behov
- genomföra insatser för de olika målgrupperna utifrån de uppdrag styrelsen har gett
- ta fram förslag på nya målgrupper
- identifiera hinder för samverkan och samarbete
Andra aktörer
Insatser för tidigare nämnda målgrupper kan även utföras av andra aktörer än de
huvudmän som ingår i förbundet. Det kan ske i de fall då någon huvudman har
upphandlade avtal där annan aktör ansvarar för att insatsen blir utförd
MÅLGRUPPER OCH ANDRA INSATSER
Den 4 september 2008 hade styrelsen och beredningsgruppen en konferens där man
tog fram förslag på lokala och kommunövergripande insatser under 2009 förutom de
insatser som redan startat under 2007 och 2008.
Ale
• Unga vuxna, 18– 24 år. ”Arbetslösa ungdomar med behov av individuellt anpassat
stöd”
• Personer som bedöms ha arbetsförmåga men är i behov av samordnat stöd/insatser
för att bli arbetsföra.
• Arbetsföra personer med utländsk bakgrund som har bristande kunskaper i det
svenska språket.
• Utveckla Ale-teamet
Kungälv
• Svårare försörjningsstödsärenden.
• Personer som inte längre kommer att få sjuk- och aktivitetsersättning
• Nyanlända flyktingar
• Funktionshindrade utanför arbetsmarknaden.
• Utökad budget och utökat samarbete för personer med behov av extra stöd för att
komma i arbete/bli självförsörjande.
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Stenungsund
• Personer med stressrelaterade symtom och sjukdomar
• Personer + 25 år som inte är etablerade på arbetsmarknaden
• Nyanlända flyktingar med liten arbetslivserfarenhet
• Personer som är i behov av ”okvalificerade” arbeten. Arbetsföra men inte
anställningsbara utifrån dagens krav.
• Alkoholrelaterade korttidssjukdomar (sjunkande långtidssjukskrivningar men
ökande korttidssjukskrivningar)
• Spridning av Orvarkonceptet (metoden kan med fördel även tillämpas på gruppen
som varit sjukskrivna länge).
• Arbetsrehabilitering med möjlighet till kognitiv beteendeterapi (KBT)
Tjörn
• Personer som bedöms ha arbetsförmåga men är i behov av samordnat stöd/insatser
för att bli arbetsföra.
• Ungdomar med missbruksproblem
• Funktionshindrade personer
• En väg in till alla system
Önskad gemensam kompetensutveckling/utbildningsinsatser inom
följande områden:
• Utmattningssyndrom
• Beroendeproblematik
• Neuropsykiatriska problem
Det kan vara angeläget att bilda en utbildningsgrupp som kan ta fram förslag på
föreläsningar och utbildningsinsatser. Det är viktigt att gruppen tar reda på vad de
olika medlemmarna har på gång inom detta område. Det kan finnas föreläsningar och
utbildningsinsatser som vi kan använda oss av.
Aktiviteter som kan behövas för samtliga kommuner
• Företagsförlagd gymnasieutbildning
• Fontänhuset, t.ex. i Kungälv
• Tidig samordnad rehabilitering på vårdcentraler
.
INSATSER UNDER 2008
Samordningsförbundets styrelse tog under våren 2008 inriktningsbeslut om att
följande insatser/projekt ska starta:
• ”Språngbrädan”
• ”Jobcoacher”
• ”Orvar”
• ”Framtida samverkansstruktur”
Samtliga insatser/projekt har startats/håller på att starta.
BUDGET FÖR 2009
Finansieringen av samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs till
samordningsförbundet. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar även om
detta medför att de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås.
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Parter

Bidrag i tkr år 2009

Försäkringskassa/Arbetsförmedlingen

3400 tkr

Hälso- och sjukvårdsnämnd

1700 tkr

Kommuner*

1700 tkr

Totalt

6800 tkr

* Hur fördelningen är mellan kommunerna finns angivet i ”Avsiktsförklaring för utvidgning av gemensamt
Samordningsförbund för kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn”.

Överskottet för 2008 beräknas bli ca 4700 tkr. Budgetförslaget får ses som
preliminärt då vi ännu inte vet hur bidragen exakt kommer att fördelas från
staten.
2009 (tkr)

Finansiell ram
Överskott 2008 fördelat på 2 år
Insatser

6800
2350

2010(tkr)

2011 (tkr)

6800
2350

6800

1790

-

projekt Utgångspunkten

1650

1720

-

projekt Jobcoacher

2000

2080

0

-

projekt Orvar 1

730

0

0

-

projekt Orvar 2

730

0

-

projekt Ale Teamet

387

687

715

-

projekt Stenungsunds Teamet

387

402

418

-

projekt Tjörns Teamet

387

402

418

-

förebyggande sjukskrivningsåtg.

250

250

250

-

insatser mot VåC (FK)

450

450

450

-

genomgång av alla sjuk- o aktivitetsers.

250

0

0

-

information

10

10

10

-

föreläsningar

50

50

50

-

utbildningsinsatser (exkl. utb. i projekt)

100

100

100

-

insatser för att göra neuropsykiatriska
utredningar

700

700

-

utrymme för nya insatser

0

1000

1300

100

100

100

Utvärdering

0

Adm. inkl styrelse
Tjänsteman
-

lön, resor, utb., telefon, data,

-

675

700

730

Arvoden samt andra ersättningar

90

100

110

Övriga omkostnader

10

10

10

Köp av Ekonomiadministration

55

55

55

Kostnad för revisorer

60

70

80

Styrelsen

Total summa

9071

8886

6586

Över-/underskott +/-

+ 79

+ 264

+ 214

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv

7

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Finansiell samordning ska följas upp och utvärderas ur olika perspektiv både på lokal
och regional nivå. Utvärderingarna ska fokusera på effekter för individ, organisation
och samhälle. Statskontoret har regeringens uppdrag att genomföra den nationella
utvärderingen.
Uppföljning kan ses som en kontinuerlig och systematisk återföring av resultat medan
utvärderingen är bredare och kan omfatta både studier av processer och resultat.
För varje startad insats/aktivitet ska en plan finnas med i upprättat
Avtal/Uppdragsbeskrivning hur uppföljning/utvärdering ska göras.
Frågor som bör besvaras i enlighet med Rekommendationer och Stöd:
Samverkan och individerna
Vad ger samverkan för effekt för den enskilde?
Ökar egenförsörjningen?
Ökar livskvaliteten och hälsan?
Samverkan och samhällsekonomin
Vilken samhällsekonomisk bedömning kan göras?
Hur samspelar ersättningssystemen?
Motverkar regelverken varandra och finns hinder i regelverken?
Samverkan och organisationerna
Hur underlättar, respektive hindrar, organisationerna samverkan? Hur påverkas olika
delar av organisationerna? Hur påverkas personalens arbetsmetoder, kompetens och
yrkesroller? Hur påverkas chefer i sitt ledarskap och förtroendevalda i sin roll?
På nationell nivå finns SUS, System för Uppföljning av Samverkan inom
rehabiliteringsområdet.
SUS är ett webbaserat system för att följa upp resultat av samverkan och finansiell
samordning inom rehabiliteringsområde på individnivå. SUS ska användas när minst
två av de aktuella myndigheterna kommer överens om en samverkan, varav staten
måste vara minst en part.
Beredningsgruppen Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Fati Maroufi
Arbetsförmedlingen Ale

Anna-Carin Sandberg
Arbetsförmedlingen Kungälv

Jonas Sundqvist
Arbetsförmedlingen Stenungsund och Tjörn

Lena Erlandsson
Försäkringskassan

Magnus Billborg
Ales Kommun

Johan Lindfeldt
Kungälvs Kommun
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Lisbeth Nilsson
Stenungsunds Kommun

Monika Bondesson
Tjörns Kommun

Ingela Heimann
Kungälvs sjukhus

Lennart Nord
Primärvård

Ulla Bäckekihl
Västra Götalandsregionen

Per Liljebäck
Ansvarig tjänsteman
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