
Samordningsförbund –

tillsammans 
gör vi skillnad

När myndigheter kombinerar sina resurser och sitt kunnande, 
kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i svåra livssituationer. 

Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet. 

Finansiell samordning i samordningsförbund är unik verksamhet 
som lönar sig för både människor och samhälle. 
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Fyra myndigheter och en budget

ett samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser både 
operativt och strukturellt. Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen förvaltar en budget med medel från 
arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region/landsting och kommun. det kallas finansiell samordning (Finsam). 

när myndigheterna samverkar har de kapacitet att göra mer för människor som behöver insatser från flera 
myndigheter samtidigt. 

de sociala, medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser som medborgarna får del av, ägs av de ingående 
myndigheterna och stöds med medel från samordningsförbundet.

unikt och FramgångSrikt arbetSSätt

det är naturligtvis en samhällsekonomisk styrka att arbetssättet är effektivt och leder mot målet egen försörjning 
utan att dra ut på tiden i onödan. För människor som riskerar att aldrig ta sig ur bidragsberoendet och inte får möjlighet 
att försörja sig själva, innebär Finsam en stor skillnad i livskvalitet. en angelägen uppgift!

Medarbetarna ser de goda resultaten och ökar sin kompetens när fördelarna med samverkan blir uppenbara. 

inom de närmaste åren kommer det att behövas mer arbetskraft. Finansiell samordning skapar förutsättningar för fler 
individer att få plats i arbetslivet. 

nära fem procent av befolkningen i arbetsför ålder är i behov av omfattande stöd för att komma i arbete och egen 
försörjning. när dessa personer försöker få hjälp riskerar de att hamna i en utdragen rundgång mellan myndigheter. 

i samverkan, genom samordningsförbund, kan medborgaren få
1) tidig gemensam bedömning från inblandade myndigheter,
2) en gemensam handlingsplan (istället för fyra olika!),
3) en gemensam kombination av insatser under en samlad, mer koncentrerad, period. 

tydlig och angelägen målgrupp 

alla blir vinnare

att slå ihop pengapåsar för att stimulera gemensamt ansvarstagande är unikt. med en budget och ett mål finns det 
inte längre några ekonomiska incitament för att skicka medborgaren till en annan instans. myndigheterna förmedlar 
snabbare och effektivare gemensam rehabilitering. 

arbetssättet är lärande och påverkar de fyra myndigheterna att samverka mer och utveckla arbetet i de reguljära verk-
samheterna. brister identifieras och nya kunskaper och metoder tas tillvara. 

myndigheterna utser ledamöter till förbundsstyrelsen som fattar beslut om de resurser som samordningsförbundet 
disponerar. Större frihet att möta lokala behov, med andra ord!

nationella rådet för finansiell samordning ger stöd till, och samlar kunskap om, samverkan och samordningsförbund. 
i rådet ingår arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges kommuner och landsting samt Socialstyrelsen. 

mer information finns på www.finsam.se. där finns också kontaktuppgifter till samordningsförbunden runt om i landet.  


