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Samordningsförbundet
Västra Mälardalen
Verksamhetsplan och budget 2016

Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja
människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete
och därmed minska klyftorna i samhället.
Beslutad 2016-11-26
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1. Inledning
Samordningsförbundet Västra Mälardalen bildades 1 maj 2010 och är ett
politiskt och finansiellt förbund inom rehabiliteringsområdet.
Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210).
Medlemmarna är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Västmanland,
Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun. Varje enskilt

samordningsförbund är en offentligrättslig juridisk person som har egen
rättskapacitet och beslutanderätt över resursanvändningen.

2. Syfte och vision
1§ Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordningsområde
bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting
för att uppnå en effektiv resursanvändning.
2§ Insatserna inom denna finansiella samordning skall avse individer som är i
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår
eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
”Parterna är också överens om värdet av gemensamma förebyggande insatser
inom ramen för finansiell samordning. Finansiell samordning ska ses som ett
viktigt steg mot en hållbar välfärd till gagn för den enskilde invånaren och
samhället i stort. Parterna har beredskap att bistå, underlätta och medverka i
utvecklingen av dessa samverkansformer.”
Avsiktsförklaring Köpings kommun 2009-10-08
”Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning underlätta eller
förbättra möjligheterna till egenförsörjning förindivider som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser.”
Förbundsordningen
Målgruppen för individinsatserna är personer i åldern 16–64 år, som är i behov
av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna.
Förbundet kan spela en viktig och samordnande roll även i det förebyggande
arbetet, där myndigheter tar ett gemensamt ansvar med individen i fokus.
Insatserna ska anpassas efter lokala förhållanden och vårt arbete ska ha tre fokus;
individnivå, metoder/arbetssätt och struktur/organisationsnivå.
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”Samordningsförbunden jobbar individanpassat, lokalt och utan stuprör för att
ge varje person det stöd den behöver för att komma tillbaka till hälsa och
arbete”
www.regeringen.se, 18/9 2015
Vår vision
Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till
god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.

3. Organisation

STYRELSE

EK, SEKR

SAMORDNARE

BEREDNINGSGRUPP

STYRGRUPPER/INSATSER

Styrelse
Förbundet leds av en styrelse, som består av sex ledamöter och sex ersättare. I
styrelsen ingår politiskt valda representanter från vardera medlem, förutom
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som företräds av tjänstemän.
Styrelsen är högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för
utveckling och ekonomi.
Styrelsemedlemmarna är aktiva ambassadörer för förbundets möjligheter och
frågor in i sina moderorganisationer.
Samordnare, ekonom och sekreterare
Samordnaren är styrelsens verkställande tjänsteman. Tjänstemannen är
föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut samt utarbetar förslag till
beslut för styrelsen. Hon har sin anställning i Köpings kommun. Tjänsterna
ekonom och sekreterare, köps av Köpings kommun.
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Beredningsgrupp
Som stöd i sitt arbete har samordnaren en beredningsgrupp, där det ingår
tjänstemän från alla parter. Parterna själva utser gruppmedlem. Gruppen finns
inte i förbundets organisation och har inget formellt ansvar i förhållande till
styrelsen, utan är ett stöd till styrelsens tjänsteman, med följande inriktning av
arbetet:
 Identifierar behov av samverkansinsatser
 Återför information från samordningsförbundet och beredningsgruppen
till den egna organisationen
 Bidra till att skapa förutsättningar för samverkan

4. Målsättningarna inför 2016
Ett övergripande mål med finansiell samordning är att beroendet av offentlig
försörjning ska minska (sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning,
aktivitetsstöd, försörjningsstöd samt arbetslöshetsersättning) och att den enskilde
medborgarens hälsa, livskvalitet och möjlighet till egenförsörjning ska öka. Att
utgå från individers behov vid organisering av myndigheternas gemensamma
insatser, förutsätter ett arbetssätt som har ett lokalt perspektiv.
Fördjupad samordning i välfärden: FINSAM
• En struktur som gör det möjligt att utgå från människors behov
• En struktur för att ha ett helhetsperspektiv på behov – i tid och rum
• En struktur för samordning av insatser
• En struktur att allokera resurser på ett effektivare sätt
Tankesmedjan TIDEN, Rapport 5 2014
Ola Andersson, Kerstin Alnebratt, Johan Jonsson
På planeringsdagen 23 oktober 2015 diskuterades behoven i Köping-ArbogaKungsör och vad förbundet ska jobba för under 2016.

Individinsatser
Förbundet bedriver inte själva rehabiliterande individinsatser, men kan
finansiera och vara ett stöd till de ingående parteras rehabiliteringsarbete.
Styrelsen beslutar om finansiering till individinsatser genom att minst två parter
kommer med en gemensam ansökan om medel. Ansökningarna bedöms utifrån
om de stödjer förbundets vision och om de kan uppvisa en målbeskrivning.
Målet ska beskriva vad man vill uppnå, inte enbart vad man ska göra. Förbundet
kommer att utveckla en modell för målstyrning av individinsatser under 2016.
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Metoder/arbetssätt
Samordningsförbundet stödjer metodutveckling och ett individcentrerat arbete
hos parterna. Det sker genom finansiering, men även genom dialogmöten och
arrangemang kring aktuella ämnen.
Struktur/organisationsnivå
Förbundet vill identifiera och lyfta strukturella hinder för samverkan till rätt
beslutandenivå.

Länsgemensamma insatser
I samarbete med Samordningsförbundet Västerås och Norra Västmanlands
Samordningsförbund, planeras utbildningar, gemensamma seminarier och
utbildningsdagar, där myndigheterna bjuds in för kompetensutveckling och
nätverkande. Några av dessa evenemang görs också tillsammans med
Länsstyrelsen och Västmanlands kommuner och Landsting (VKL).
Samordnaren är länets tre förbundens huvudsakliga kontakt till Länsstyrelsen i
ESF-frågor, samt länets SUS-stödjare.

Förbundets fortsatta interna arbete
Styrelse och förbundsledning fortsätter sitt interna arbete under 2016 för att
formulera vad man vill utifrån följande frågeställningar:
•
•
•
•
•
•

Vad ska vi uppnå för vår målgrupp; på lång sikt och kort sikt?
Vad ska vi uppnå för våra ägare?
Hur kan förbundet säkerställa målstyrningen i individinsatserna och
formulera kraven i ansökningarna utifrån det?
Vilket uppdrag och ansvar har styrelse respektive förbundsledning?
Vilka mandat har styrelse respektive förbundsledning?
Hur kan beredningsgruppens uppdrag kommuniceras och följas upp?
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5. Budget 2016
Belopp i kr
Prel Ingående balans 16-01-01

1 000 000

Intäkter 2016
Landstinget, Arbetsförmedling, Försäkringskassa
Köping, Arboga Kungsör

2 500 000

Summa tillgångar 2016

3 500 000

Kostnader 2016
Lön samordnare

-700 000

Resekostnader samordnare

-20 000

Möteskostnader

-50 000

Material (trycksaker, datapgm, tel, dator, bank)

-50 000

Föreningsavgift NNS
Lokalhyra
Arvode styrelse
Resekostnader styrelse
Revisionsarvode
Ekonomi/administration
Diverse kostnader
Buffert
Summa kostnader 2016

-7 400
-36 000
-130 000
-6 000
-40 000
-240 000
-20 000
-100 000
-1 399 400

Projekt / Insatser 2016
Länsgemensamma utbildningar/konferenser

-150 000

Valideringsprojekt 160101-160430

-160 000

KAK-gemensamma utbildningar/konferenser

-100 000

Grönkvist 160101-160731

-160 000

Projekt att söka

-1 530 600

Summa projektkostnader 2016

-2 100 600
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