Styrdokument
Inledning
Samordningsförbundet i Halland bildades hösten 2010 och har finansierat insatser sedan våren 2011.
Under hösten 2015 påbörjade styrelsen ett utvecklingsarbete med att förtydliga förbundets syfte och
målsättning. Ambitionen var också att bli tydligare med styrelsens styrning av insatserna, mäta
effekter kopplade till målen och att hitta en form för utvärdering av insatserna för att nå både
värdeskapande effekter och kostnadseffektivitet.
Värdeskapande effekter kan vara att pröva innovativa och kreativa processer, att myndigheternas
samarbete utvecklas, och att parternas organisationer lär av varandra. Förbundet vill inte bara vara
en producerande och finansierande organisering, utan vill även anta en kunskapsspridande funktion
för att bidra till att utveckla välfärden. Förbundet vill även utveckla sätt att visa att samverkan gör
skillnad på olika nivåer:




Individuellt: Vi jobbar mellan stolarna och bidrar till att personer i ökad utsträckning kommer
i egenförsörjning.
Strukturellt: Vi bidrar till lärande mellan myndigheter, utvecklar och effektiviserar
samverkan.
Samhällsnytta: Vi visar att samverkan med utgångspunkt från individens perspektiv är ett
resurseffektivt arbetssätt i Halland.

Strategi och syfte
Samordningsförbundet i Halland utgörs av medlemsorganisationerna Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Region Halland och länets sex kommuner. Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) är styrande för förbundets verksamhet. Förbundet arbetar efter
en förbundsordning och har en tydlig lokal förankringsprocess med medlemsorganisationerna vilka
också utser representanter till årligt återkommande Ägarsamråd. Vid ägarsamrådet uttalar ägarna
(medlemsorganisationerna) sina önskemål om förbundets inriktning. Förbundet arbetar med
personer vars behov inte löses inom de ordinarie myndigheterna var för sig, utan behöver ett mer
sammanhållet rehabiliteringsstöd för att förhindra att de ”faller mellan stolarna” eller att
myndigheterna utför dubbelarbete.

1

För att tydliggöra förbundets uppdrag har styrelsen tagit fram en syftesbeskrivning:
”Samordningsförbundet i Halland arbetar för att utveckla samordnad arbetslivsinriktad

rehabilitering, så att individer ökar förmågan till arbete och egen försörjning, samt för att
medverka till ett mer inkluderande arbetsliv.”
Förtydligande av syftesbeskrivningen:
Utveckla – arbeta fram nya metoder för att göra rehabiliteringen mer effektiv och tillgänglig oavsett
kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning etc.
Samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering – knyter myndigheter närmare varandra och genom
samordnad finansiering och gemensam kunskapsutveckling.
Individer – Förbundet ska arbeta med hallänningar (oavsett kön, funktionalitet, etnisk bakgrund,
sexuell läggning etc.) vars behov inte löses inom de ordinarie myndigheterna var för sig och i de
ordinarie samverkansformerna, utan behöver ett sammanhållet rehabiliteringsstöd i samverkan.
Ökar förmågan till arbete och egen försörjning – Förbundet ska stödja individer oavsett kön,
etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning etc. att förbättra sin funktionsförmåga och att förflytta sig
mot arbete eller studier alternativt rätt ersättningsform.
Inkluderande arbetsliv – Förbundet vill medverka till att utveckla arbetslivet så att alla individer
oavsett kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning etc. kan och tillåts delta utifrån sina
förutsättningar.

Mal
Samordningsförbundet i Halland har delat in sina kärnverksamheter i fyra Målområden:





Samordnad rehabilitering
Metodutveckling
Kunskapsutveckling
Inkluderande arbetsliv

Dessa målområden bryts ner i mål där vi ska följa upp och mäta måluppfyllelse. Deltagarnas
”ingångsvärde” är utgångspunkt för fortsatt uppföljning och mätning. Detta sker framförallt genom
SUS. SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten
av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet som har finansierats av
anslaget Bidrag till sjukskrivningsprocessen. Uppföljning sker även genom egenskattning och
betygsättning av exempelvis utbildningar.
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Styrning
Vid ansökan
I ansökan om medel skall det tydligt beskrivas hur den aktuella insatsen kommer att uppfylla de av
styrelsen fastställda målen och hur sökanden ska mäta måluppfyllelse.

Under insatsen
Respektive styrgruppers ansvarar för insatsernas ekonomi. Styrelsen vill ha en kortfattad rapport (en
A4) varje tertial från respektive styrgrupp med prognos över:
Resultat utifrån målen. Om det avviker från ansökan ange orsak och konsekvens. Ange åtgärdsplan
tidigt i processen.
Ekonomi utifrån budget. Om det avviker från ansökan ange orsak och konsekvens. Ange åtgärdsplan
tidigt i processen.
Vid behov av förändringar utifrån ansökan (av betydande karaktär såsom bemanning, organisering
och arbetsmetod), ska styrelsen informeras för ett eventuellt nytt beslut.

Halmstad 161026
För Samordningsförbundet i Halland,

Samuel Grahn, förbundschef
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