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Verksamhetsplan och budget 2014 
 

Om Lunds samordningsförbund 

Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk 

person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

Region Skåne och Lunds kommun.  

 

Samordningsförbundets verksamhet bygger på Lag 2003:1210 om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser. Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjlighet att samordna och 

prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv resursanvändning i syfte att öka 

funktions- och arbetsförmåga hos människor som står långt från arbetsmarknaden och riskerar 

att falla mellan stolarna hos de fyra myndigheterna. 

 

Samordningsförbundets organisation 

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från 

respektive huvudman. Styrelsen beslutar till exempel om hur tillgängliga medel ska användas, 

hur insatser inom ansvarsområdet ska finansieras och svarar för uppföljning och utvärdering. 

 

Beredningsgruppen består av en tjänsteman från respektive huvudman. Gruppen har i uppgift 

att bland annat bereda ärenden, utveckla samarbetet mellan organisationerna och utveckla 

projekt enligt styrelsens riktlinjer. 

 

Ansvarig tjänsteman – förbundssamordnaren – leder och driver samordningen, bereder 

ärenden, företräder samordningsförbundet på tjänstemannanivå och ger processtöd till 

projekten. 

 

Samordningsförbundets uppgifter 

Samordningsförbundets uppgifter definieras i lagen: 

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 

3. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga 

att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade 

ansvarsområde, 

4. besluta på vilket sätt de medel som står till arbetsmarkandens förfogande för finansiell 

samordning ska användas, 

5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna och  

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. 
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Övergripande viljeinriktning  
 

Mål 

Samordningsförbundet ska verka för att utveckla långsiktiga samverkansstrategier.  

 

Riktlinjer 

Arbetet i samordningsförbundet ska bygga på följande riktlinjer: 

 Evidensbaserade arbetssätt ska i möjligaste mån användas i de framtida projekten. 

 För att underlätta kommunikationen mellan samverkansparterna ska 

samordningsförbundet skapa förutsättningar för utveckling och användning av 

gemensamma metoder. 

 Insatserna i samordningsförbundet ska syfta till att återställa eller öka den enskildes 

funktions- och arbetsförmåga. Individen ska ha ett klart behov av samordnade insatser 

från flera rehabiliteringsaktörer. 

 Den finansiella samordningen ska ses som en möjlighet till kompletterande insatser 

och beröra två eller flera av samverkansparterna. 

 

 

 

ARBETSOMRÅDEN UNDER 2014 

 

Under de år Lunds samordningsförbund funnits har insatserna huvudsakligen handlat om 

rehabiliterande insatser med deltagare som krävt samverkan från flera myndigheter. Insatserna 

har generellt genererat goda resultat och har bidragit till ökad kunskap hos myndigheterna 

kring hur man kan arbeta med dessa målgrupper. Det finns fortfarande målgrupper som 

behöver uppmärksammas och som behöver samverkande insatser, men myndigheterna har 

också önskat samverkan på ett mer strukturellt plan, vilket visas av flera projekt som 

påbörjats under 2013. Arbetsområdena för 2014 kommer därför att redovisas under rubrikerna 

Strukturerade, rehabiliterande och interna insatser 

 

Interna insatser är insatser som syftar till att utveckla förbundet inre arbete, Administrativt, 

samordnarens arbetsuppgifter och liknande. 

 

 Under 2014 ska förbundet fortsätta arbetet med att göra Finsam Lund och dess 

verksamhet och möjligheter kända inom de fyra samverkansparternas 

ansvarsområden. Information ska också spridas till andra organisationer, myndigheter, 

föreningar. 

 

 Förbundets hemsida, www.lundssamordningsforbund.se, ska fortsätta att utvecklas till 

en sida att hämta information kring förbundets och myndigheternas verksamhet. 

 

  Under 2014 kommer det att finnas medel från KUR (Försäkringskassans projekt 

KUnskapsutveckling kring Rehabilitering av psykiska funktionshinder). Planer finns 

på att verksamheterna själva ska ange hur man vill öka sin egen kompetens. 

 

 

http://www.lundssamordningsforbund.se/
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 Fortsätta utveckla den administrativa verksamheten så att den svarar mot förbundets 

och revisionens krav och behov. 

 

 SUS uppföljningssystem används sedan 2012 och under 2014 ska arbetet fortsätta med 

att kunna plocka ut och använda uppgifterna i statistik och utvärderingar, både internt 

och externt. 

 

 Under 2013 har samordnaren tillsammans med kollegor i det regionala nätverket tagit 

fram en utvärderingsmodell tillsammans med forskaren Lars B Ohlsson från 

socialhögskolan i Lund. Idén går ut på att förbund ska kunna utvärdera åt varandra 

som ett alternativ till dyra köpta utvärderingar samtidigt som kvaliteten ska kunna 

bibehållas med hjälp av Lars B Ohlsson. Ett första försök har inletts då KRAFT ska 

utvärderas med denna modell under 2014. 

. 

 Kunskap som kontinuerligt tas fram kring målgrupper och verksamheter nationellt och 

lokalt är ofta allmängiltig. Därför är det viktigt att delta i nätverk, utbildningar och 

seminarier för att kunna utveckla den egna verksamheten utifrån aktuell evidens och 

kunskap. 

 

 Förbundet ska arbeta för en långsiktig planering för kommande år. 

 

 Insatser som beslutas om i Lunds samordningsförbund ska utformas så att det gynnar 

myndigheternas möjlighet att anpassa sina organisationer till målgruppernas behov. 

 

Strukturerade insatser är insatser som syftar till att indirekt förbättra myndigheternas 

samverkan kring utsatta grupper. Detta kan ske genom utbildning, strukturell metodutveckling 

och andra sätt som syftar till systemförändrande inom och mellan myndigheter, men även 

andra organisationer. 

 

 Samverkansresurs i AF är ett projekt som drivits i samverkan med andra 

samordningsförbund under 2013. Arbetet har varit framgångsrikt och skapat många 

ringar på vattnet. Projektet har därför ansökt om förlängning under 2014 för att kunna 

fånga upp och arbeta med nya trådar samtidigt som det ursprungliga uppdraget 

behöver fortsatt uppmärksamhet. 

 

 Projektet Inkluderande arbetsmarknad har under hösten inletts med en kartläggning 

kring hur arbetsgivare i Lund ser på att anställa funktionshindrade och arbetet kommer 

under 2014 att fortsätta med att påverka privata och offentliga arbetsgivare att anställa 

fler funktionshindrade efter de kunskaper som kartläggningen gett. Att under söka hur 

det kan bildas fler sociala företag i Lund ingår också i projektet. 

 

 

Rehabiliterande insatser är insatser som inbegriper deltagare som syftar till att utveckla 

metoder i samverkan mellan myndigheter och som i förlängningen ska kunna ge 

myndigheterna möjlighet att anpassa sina organisationer efter målgruppernas behov. 
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 Unga vuxna kommer med största säkerhet att kunna fortsätta som permanent 

verksamhet under 2014 och framåt då Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut 

om detta. Regionfullmäktige ska dock formellt besluta i frågan. Avtal ska också 

skrivas med alla inblandade parter vilket gjort att projektet behöver Finsams stöd en 

viss tid in på 2014 

 

 KRAFT. Under hösten 2013 har en tredje grupp startats med ny organisation och nya 

projektledare som kommer att fortsätta under 2014. Projektet har gett upphov till en 

del frågeställningar kring hur mycket resurser som kan läggas på resultat som ger 

upphov till förbättrad hälsa utan att leda till arbete och det finns planer på seminarium 

kring ämnet under 2014 

 

 Comung kommer att finansieras delvis under 2014 genom att Finsam Lund står för 

projektets hyreskostnad medan projektets ägare och samverkanspartners ska söka mer 

permanent lösning för verksamheten. 

 

 IPS har tidigare finansierats av socialstyrelsen men har för 2014 beviljats medel från 

Finsam för att kunna genomföra implementeringen på det sätt som ursprungligen var 

tänkt, men som inte hanns på grund av förseningar av projektstarten. 

 

 

Planer och idéer 

Utöver ovan nämnda projekt finns långt framskridna planer på att kommunen i samarbete 

med Arbetsförmedling och Fontänhuset, prova en rehabiliteringsmodell som senare ska 

kunna ligga till grund för skapandet av sociala företag inom kommunen. 

Serviceförvaltningen ska då driva en konferensservice i det nya kommunhuset Kristallen. 

 

Idéer finns också att i samarbete med övriga förbund inom Region Skåne, göra en 

fördjupad undersökning av omfattningen av bristande kunskap hos läkare, psykiatri och 

vårdcentraler om vikten av sjukskrivning även om personen saknar sjukpenninggrundande 

inkomst. Behovet har framkommit i samband med vårt eget projekt Samverkansresurs i 

AF. 

 

 

BUDGET för 2014 

 
Budgetkommentar 

Åren 2015-2016 ska ses som en översiktsplan snarare än en budget. Planen, som ska finnas 

enligt lag, ska också ge oss bättre möjlighet att se vilket ekonomiskt utrymme som finns de 

närmsta åren. 

 

Lunds samordningsförbund äskade om sammanlagt 4,5 miljoner kr för 2014 och beviljades 

4,1 miljoner kr.  

 

Nationella rådet har kommit med rekommendationer kring mängden sparade medel och anger 

att förbund med budget upp till 7 miljoner bör ha maximalt 20% sparade medel. För Lund 
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innebär det cirka 800 000 kr. Nationella rådet anger att förbunden bör ha nått målen senast 

2015/2016 

 

Under kostnader har de ej beviljade projekten Samverkansresurs AF(fortsättning), Unga 

Vuxna(fortsättning) och Konferensservice Kristallen tagits upp som poster, vilket naturligtvis 

kan komma att ändras. 

 

 

 

I begreppet administration ingår personalkostnader, konsultkostnader, styrelsearvoden, interna 

utbildningar, lokalkostnader, utrustning o dyl. 

 

 

 

   

 2014 2015 2016 

Intäkter  t kr t kr t kr 

Försäkringskassan (inkl. AF) 2 050 2050 2050 

Region Skåne 1 025 1 025 1 025 

Lunds kommun 1 025 1 025 1 025  

Räntor 50 50 50 

Summa intäkter/tillgångar 4 150 4 150 4 150 

Kostnader    

Unga vuxna 100   

KRAFT 733   

Samverkansresurs AF 320   

Inkluderande arbetsmarknad 600   

Comung 1 115   

IPS 1 200   

Konferensservice Kristallen 300 300  

Seminarier, utbildningar 200  200  200  

Administration  800  800  800  

Utvärderingar 200  200 200 

Summa kostnader 5 568    

Ack. Res. Fr. föreg. år (prel) 2 500   

    

Medel till förfogande 1 082   
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FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

Lunds samordningsförbund föreslås besluta att 

 

1. Godkänna verksamhetsplanen för 2014 

 

 

2. Fastställa budgeten för 2014 

 

 

3. Bevilja medel till Kraft för 2014 enligt avtal med Lunds kommun plus årlig 

indexuppräkning. 

 

 


