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Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Samordningsförbundet Östra Södertörn
Kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting

Bakgrund
Sedan den 1 januari 2004 är det möjligt för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner
och landsting att genom samordningsförbund bedriva finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet. Samordningsförbund är ett forum för myndigheterna att samverka.
Målgruppen utgörs av individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att
uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Samordningsförbund kan via den
gemensamma budgeten finansiera insatser för individer som bedöms ha behov av stöd från olika
myndigheter.
Samordningsförbundet Östra Södertörns uppgifter enligt förbundsordningen är att:
o besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
o stödja samverkan mellan samverkansparterna,
o besluta på vilket sätt de medel som finns till förfogande för finansiell samordning ska
o användas,
o finansiera insatser som avser individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser,
o svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder,
o upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning.
Samordningsförbundets uppgifter i övrigt
Samordningsförbundet verkar för nytänkande och flexibilitet genom att över tid anpassa insatser
till nya behovsgrupper. Gemensamma behovsinventeringar och prioriteringar är viktiga
utgångspunkter.
Förbundet bedriver en välgenomtänkt och effektiv samverkan med individen i centrum och med
beaktande av individens hela livssituation. Arbetet präglas av helhetssyn, ömsesidig respekt och
kontinuitet.
Vision
Insatser inom Samordningsförbundet Östra Södertörn leder till egen försörjning och ett
självständigt liv för den enskilde. Visionen förverkligas genom samverkan kring rehabiliteringsoch arbetsmarknadsinsatser.
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Samordningsförbundets avsikt
Parterna i samordningsförbundet strävar efter att nå samsyn om de berörda individernas behov
så att individens rehabilitering sker sammanhållet. Arbetslinjen är tydlig i alla insatser. Parterna
strävar också mot samsyn gällande begreppet arbetsförmåga. Grundläggande vid alla insatser är
att ge individen stöd att utifrån sina egna förutsättningar kunna försörja sig genom eget arbete.
Ett aktivt ägarskap är en förutsättning för att pröva nya tillvägagångssätt samt utveckla nya
metoder och arbetsformer.
Målgrupp
Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) som är i behov av samordnade insatser.
Prioriteringar inom målgruppen pågår kontinuerligt. Det är viktigt att de insatser som
samordningsförbundet finansierar har individens behov i fokus.
Principer för insatser
Inom ramen för finansiell samordning erbjuds olika typer av insatser i syfte att stärka den
enskilde individens arbetsförmåga. Följande principer är vägledande för de insatser som
samordningsförbundet finansierar:
o finansiell samordning ger möjlighet till kompletterande och samordnade insatser,
o villkoret för att få insatser inom ramen för finansiell samordning är att individen har ett
behov av samordnade insatser från minst två parter,
o en förutsättning för att omfattas av en samordnad insats är att individen är eller riskerar att
bli beroende av offentlig försörjning,
o individens delaktighet är en förutsättning
Arbetsprocess
Samordningsförbundets viktigaste uppgift är att hitta effektiva samverkansformer mellan
förbundets parter så att individen får ett aktivt sammanhållet stöd.
Utgångspunkter för förbundets verksamhet
o organisationen är enkel med minimala administrativa kostnader,
o en ledningsgrupp finns med en representant från varje förbundsmedlem,
o varje insats ska ha en tydlig styrning
Utvärdering
Resultatet av verksamheten ska följas upp och effekter utvärderas ur olika perspektiv.
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