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Policy för finansiering av samverkansinsatser
Inledning
Denna policy anger ramar för den finansiering som kan ges till förbundsmedlemmarna som
ersättning för utgifter i samband med genomförandet av samverkansinsatser.
Samordningsförbundet arbetar för bidra till att samverkan mellan myndigheterna fungerar
hållbart och över tid. Det innebär att förbundet arbetar flexibelt utifrån strategiska ställningstaganden och kan växla mellan tydliga tidsbegränsade insatser till insatser av mer stadigvarande
karaktär. Insatserna kan vara kopplade till utveckling i specifika verksamheter och samverkansformer eller handla om spridning av kunskap och erfarenheter.
Vi vill verka för nytänkande och flexibilitet genom att över tid anpassa insatser till nya
behovsgrupper.
Ett aktivt ägarskap är en förutsättning för att pröva nya tillvägagångssätt samt utveckla nya
metoder och arbetsformer.

Målgrupp
Personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Grundläggande förutsättningar
-

Åtgärder som finansieras ska ligga inom de samverkande parternas samlade
ansvarsområde och syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och
arbetsförmåga.

-

Samordningsförbundet ska inte överta finansiering av redan befintlig verksamhet hos
enskild huvudman.

-

Vid insatsens planering ska framtida implementering hos huvudman beaktas.

-

Vid insatsens planering ska uppföljning och utvärdering beaktas.

-

Insatserna ska beakta mångfald, jämlikhet och jämställdhet.

-

Insatserna kan fungera länsövergripande, lokalt i varje kommun eller i samarbete mellan
flera kommuner.

Vem kan ansöka om medel?
Medel för samverkansinsatser kan endast sökas av förbundets medlemmar. Andra aktörer kan
endast få del av medlen via ett samarbete med en förbundsmedlem som står som uppdragstagare.

Vilka insatser kan finansieras?
-

Kartläggning och analys av behov, problem och förändringar i försörjningssystemen.
Insatserna syftar till att utveckla medlemmarnas samverkan och insatser för olika
målgrupper och avser ofta förberedelser för en längre samverkansinsats.

-

Särskilda projekt eller insatser för målgruppen. Se även ”Grundläggande förutsättningar”.
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-

Utbildnings- och informationsinsatser med fokus på förbättrat samarbete mellan olika
myndigheter och personalgrupper samt för att synliggöra respektive aktörs uppdrag och
ansvar.

-

Verksamhetsförstärkning, t.ex. i form av personalförstärkning, om insatsen utvecklar
samarbete, samverkan eller samordning med annan myndighet eller gynnar en specifik
målgrupp med behov av samordnad rehabilitering.

-

Åtgärder av förebyggande karaktär.

-

Metodutveckling.

-

Uppföljning och utvärdering av aktiviteter som genomförts.

Vilka kostnader kan finansieras?
-

Lönekostnader

-

Externt köpta tjänster

-

Resekostnader

-

Övriga kostnader kan vara: kontorsutrustning, datorer, telefoner, lokaler. Grundregeln ska
vara att använda befintlig utrustning och lokaler. Är dessa möjligheter uttömda kan
ersättning beviljas. Dock med stor restriktivitet.

Utbetalning av medel.
All ersättning sker i efterhand mot faktiskt upparbetade kostnader som ska kunna styrkas med
underlag såsom fakturakopior, verifikationer och löneunderlag. Uppdragstagaren är ansvarig för
att samtliga underlag är korrekta och grundade i verkliga förhållanden, samt att medlen använts
enligt avtal och inlämnad ansökan samt för den avsedda målgruppen.
Årsvis överskjutande medel får överföras till nästa kalenderår. Uppstår överskott som inte
förbrukas ska kontakt tas med förbundet för diskussion om eventuellt återlämnande av beviljade
medel.

Insatser kan avbrytas i förtid

Medlemmarna avgör varje år nivån på finansiell tilldelning till samordningsförbundet. Skulle
villkoren väsentligt förändras till nackdel för förbundet kan förbundet komma att, i förtid, avsluta
finansieringen av en pågående insats.

Budgetering
Alla kostnader som hänförs till insatsen bör tas med i ansökan. Även de som inte kommer att
ersättas av förbundet. De betraktas som medlemmarnas medfinansiering och är en faktor som
förbundet tar hänsyn till vid bedömning av insatsen och utgör även underlag för samhällsekonomisk utvärdering.

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN
info@samjamt.se www.samjamt.se

Sida 3 av 3
Policy för finansiering av samverkansinsatser
Skapad av:
Mattias Holmetun, förbundschef

Dnr: 17/29
Beslutad av:
Förbundsstyrelsen, 171127, § 77

Utvärdering och uppföljning
Alla verksamheter som finansieras av samordningsförbundet ska rapporteras i det nationella
uppföljningssystemet SUS (Sektorsövergripande system för Uppföljning av Samverkan inom
rehabiliteringsområdet).
Längre aktiviteter, oavsett typ av samverkansinsats, ska följas upp regelbundet, exempelvis en
eller två gånger årligen.
Kraven på utvärdering och uppföljning av enskilda insatser regleras i avtal om finansiering.

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN
info@samjamt.se www.samjamt.se

