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Verksamhetsplan och budget 2010 
 
Inriktning 
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 för att öka den enskildes 
funktions- och arbetsförmåga.  
 
 
Samordningsförbundets uppgifter 
Samordningsförbundets uppgifter definieras i lagen: 

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 
3. finansiera sådana insatser som avses i 2§ i och som ligger till 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. 

 
 
Övergripande viljeinriktning  
 
Mål 
Samordningsförbundet ska verka för att utveckla långsiktiga samverkansstrategier.  
 
Riktlinjer 
Arbetet i samordningsförbundet ska bygga på följande riktlinjer: 
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• 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. 
• Gemensamma utvecklingsträffar ska arrangeras för de fyra samverkansparternas personal i syfte att underlätta kommunikationen och öka 

förståelsen för kulturen i de olika organisationerna. 
• 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. 
 

 
Målgrupper 
Under 2010 har Samordningsförbundet Lund följande målgrupper: 

1. Personer mellan 18 till 40 år och som har psykiska funktionsnedsättningar. 
2. Personer mellan 18 till 29 år och där orsaken till att kunna etablera sig på arbetsmarkanden är oklar. 

 
 
Arbetsområden 2010 
I oktober 2009 beslutade styrelsen projektet Rehabsamverkan i Lund. Projektet som löper över tre år, drivs av de fyra parterna och syftar till att 
bygga en samarbetsstruktur för att möta behoven hos arbetslösa personer med psykiska funktionsnedsättningar. En gång per halvår görs en 
utvärdering gentemot projektets mål. 
 
Under 2010 ska samordningsförbundet  

• Rekrytera och tillsätta en förbundssamordnare 
• Utveckla långsiktiga samverkansstrategier mellan parterna 
• Verka för att möjligheterna i den finansiella samordningen blir kända inom de fyra samverkansparternas ansvarsområden 
• Finansiera projekt/verksamheter som riktar sig till målgrupperna 
• Fortsätta med att utveckla administrativa och ekonomiska rutiner 
• Följa upp och utvärdera genomförda insatser 
• Delta i nätverksträffar på nationell och regional nivå samt delta i kompetensutvecling. 
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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, 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. 
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Budget (tkr) 
 
Hur mycket medel som kommer att tilldelas samordningsförbund är i skrivandet stund inte beslutat och budgeten gäller under förutsättning att 
förbundet för 2010 och 2011 tilldelas samma belopp som 2009. 
   
 2009 2010 2011 
Intäkter    
Försäkringskassan 1 500 1 500 1 500 
Region Skåne 750 750 750 
Lunds kommun 750 750 750 
    
Resultat från 2009 (prel)  2 500  
    
Summa intäkter 3 000 5 500 3 000 
    
Kostnader    
Verksamhet (åtgärder, 
uppföljning, utvärdering och 
kompetensutveckling) 

2 500  4 900 2 400 

    
Administration (kansli, styrelse, 
revision och information) 

500 600 600 

    
Summa kostnader 3 000 5 500 3 000 
   
     
 
 
 


