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Samverkan är vårt medel och vårt mål
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Förvaltningsberättelse 2017
1 Finansiell Samordning
Samverkan enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning, Finsam, infördes 2004 i syfte
att ge ytterligare möjligheter till samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Finansiella
samordningsförbund är en frivillig samverkan mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, en region samt en eller flera kommuner. Finansiell samordning ska
underlätta en effektiv resursanvändning. Försäkringskassan ska bidra med statens andel,
motsvarande hälften av avsatta medel, region och kommuner ska bidra med varsin fjärdedel.
Målgrupp för den finansiella samordningen är personer som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska syfta till att personer uppnår eller förbättrar
sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Samordningsförbundet SOFINTs övergripande mål, är
att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet så att aktuella samhällsresurser,
används på bästa sätt och till störst nytta för innevånarna i norra Örebro län.

2 Organisation
Samordningsförbundet SOFINTs medlemmar är Arbetsförmedingen , Försäkringskassan,
Region Örebro län, och kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarberg samt Nora.

2.1 Styrelsen
Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ och har ansvar
för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i lagen om finasiell samordning av
rehabiliteringsinsatser samt av den fastställda förbundsordningen. I styrelsen ingår tjänstemän
från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt politiskt valda representanter från
kommuner och regionen.
Styrelsen för samordningsförbundet SOFINT 2017
Ordinarie
Susanne Karlsson, Lindesbergs kommun
Ordförande
Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen
Vice ordf.
Margaretha Eriksson, Nora kommun
Hans-Otto Pohlman, Hällefors kommun
Kalander Karlsson, Ljusnarsbergs kommun
Marie Helene samtLisa Örnéus, Försäkringskassan
Zaki Habib, Region Örebro län, från april 2017
Ersättare

Anniette Lindvall, Region Örebro län
Sven-Erik Larsson, Lindesbergs kommun
Bertil Roden, Nora kommun
Christina Johansson, Hällefors kommun
Natalie Peart, Ljusnarsbergs kommun
Vakant, Arbetsförmedlingen
Sigrid Vandell, Försäkringskassan
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2.2 Övriga
Mari Grönlund, förbundschef
Catrin Hellquist, förvaltningsekonom
Samordningsförbundet SOFINT har ingen anställd personal. Tjänsten som förbundschef köps
av Arbetsförmedlingen. Tjänst för förbundschef är i omfattning 100%. Tjänsten som
förvaltningsekonom köps av Lindesbergs kommun.Tjänst som förvaltningsekonom är i
omfattning cirka 10%.
Förbundschefs uppgifter
• Leda och driva samordningsarbete, utifrån av styrelsen uppsatta mål och riktlinjer
• Ansvara för verkställande av beslut
• Företräda Samordningsförbundet SOFINT på tjänstemannanivå
• Bereda utveckling av verksamhet, upprätta verksamhetsplan, uppföljning och
utvärdering av beviljade projekt och aktiviteter

2.3 Revisorer
Sex revisorer är utsedda att granska samordningsförbundet SOFINTS verksamhet.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har valt en gemensam revisor. En revisor är
utsedd av regionen och kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg samt Nora har
valt att ha varsin revisor.

3 Verksamhetsberättelse
Styrelsen har haft tre styrelsemöten fram till den 30 juni, under 2016.
• 17 februari
• 28 april
• 16 juni

3.1 Nätverk
Samordningsförbundet SOFINT, är medlem i Nationella nätverket NNS. Det Nationella
nätverket har till uppgift att vara språkrör för alla samordningsförbund i Sverige. Vidare har
det Nationella nätverket till uppgift att stödja och främja utveckling i alla samordningsförbund.
Samordningsförbunden i Örebro Län, FINSAM Lekeberg och Örebro, Samordningsförbundet
Sydnärke, Finsam Degerfors-Karlskoga samt Samordningsförbundet SOFINT, har under
första halvåret haft fyra träffar för erfarenhetsutbyte, gemensam planering av aktiviteter.
Sedan 2014 finns en gemensam startsida på internet, för samordningsförbunden i norra
Örebro län. Adress är www.finsamorebrolan.se
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3.2 Handläggarsamverkan
Handläggarsamverkan har haft uppehåll under våren 2017, på grund av hög arbetsbelastning
hos medlemmarnas handläggare.

4 Finasierade aktiviteter 2017
4.1 Samverkansteamet
Samverkansteamets verksamhet riktar sig till unga personer med psykisk ohälsa eller psykisk
funktionsnedsättning. Personer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, i syfte att
närma sig egen försörjning genom arbete eller studier. Syfte med insatsen är att erbjuda
kvalificerat och professionellt stöd i samordnad rehabilitering för individer som har eller riskerar
att hamna i ett långvarigt utanförskap, från arbetslivet på grund av psykisk och social ohälsa. Mål
med insatsen är att förbättra individens förutsättningar för egen försörjning.
Följande personer har ingått i styrgruppen för 2017:
Johan Larsson, Allmänpsykiatrin
Susanne Kurtsson, Arbetsförmedlingen
Anna Dahl, Försäkringskassan
Marie Ekblad samt Ingrid Öhrling, Socialtjänsten i Lindesberg
Fredrik Bergström, Nora kommun
Monika Tuvberger, Ljusnarsbergs kommun
Dennis Isosalo, Hällefors kommun
Mari Grönlund, förbundschef, Samordningsförbundet SOFINT

Bemanning:
Samverkansteamet består av:
• en personal från socialtjänsten samt en personal från allmänpsykiatrin i omfattning
vardera 100%
• en personal från Arbetsförmedling i omfattning 75% från 1 februari 2017
• en konsult, före detta SIUS-konsulent i omfattning ca 15% per vecka.
• en processinspiratör, tillika förbundschef i omfattning ca 5%
Statistik från Samverkansteamet 170630
Aktuella deltagare inkomna 2015
Hällefors
Ljusnarsberg

Lindesberg
1

Nora

Aktuella deltagare inkomna 2016
Hällefors
Ljusnarsberg
2

Lindesberg
3

Nora

Aktuella deltagare inkomna 2017
Hällefors
Ljusnarsberg
6
1

Lindesberg
20

Nora
2

Lindesberg
7

Nora
7

Avlutade deltagare sedan maj 2016
Hällefors
Ljusnarsberg
3
(av dessa är 10 deltagare avslutade under år 2017)
Deltagare som erhållit anställning sedan maj 2016
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Hällefors
Ljusnarsberg
3
(2 personer 2016 och 5 personer 2017)
Deltagare som påbörjat studier sedan maj 2016
Hällefors
Ljusnarsberg
1
1
(1 person påbörjat studier 2016)

Lindesberg
2

Nora
2

Lindesberg
3

Nora

Antal deltagare i Samverkansteamet 30 juni 2017.
Totalt 31 deltagare inregistrerade
Av dessa är 14 deltagare ute i arbetsträning via Samverkansteamet.

Kartläggning sker i hemkommunen. Arbetsträning har hittills skett företrädesvis i
hemkommunen. Deltagarens önskan och intresse eller arbetsmarknaden kan ibland styra
arbetsträning till annan kommun. Samverkansteamet håller teammöte en gång per vecka, då
fördelar teamet nya deltagare, planerar för tematräffar och ärendegenomgång av samtliga
ärenden sker en gång per månad.
Samverkansteamet är en pågående verksamhet utan någon bortre tidsgräns. Det är SOFINTs
styrelse som beslutar om fortsatt verksamhet med ett år i taget. Det pågår en diskussion med
kommun om att vara ägare för Samverkansteamet, vilket innebär att ägaren blir den som
bildar styrgrupp för verksamheten. I övrigt tillkommer inga ekonomiska – SOFINT
finansierar verksamheten fullt ut.

4.2 IPS- Individual Placement Support
Kort beskrivning av verksamheten:
Projektet drivs av Region Örebro län – Regionpsykiatrin genom extern utförare. En svensk
översättning av IPS-individual placement support, är stöd till arbete. Metoden är effektiv och
rekommenderas av Socialstyrelsen. Genom samverkan med Örebro universitet ges möjlighet
till en vetenskaplig utvärdering av insatsen.
Samverkansaktören Activa är ansvarig för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och
Allmänpsykiatriska öppenvården i Region Örebro län i Lindesberg representerar den
psykiatriska vården. En styrgrupp har bildats som består av projektledare och chef från Activa
samt chefer från alla psykiatriska enheter i länet som ingår i IPS-samarbetet. En representant
från Försäkringskassan ingår i styrgruppen. Samt verkställande tjänsteman från SOFINT.
Projektet ska bedrivas programtroget, vilket innebär att en yrkesprofil utarbetas, som bygger
på personens intressen och preferenser. En matchning sker med en arbetsplats inom reguljära
arbetslivet, i syfte att snabbt skapa kontakt för personen på arbetsmarknaden.
Arbetskonsulenten säkerställer att en fungerande myndighetssamverkan byggs upp kring
personen.
Syfte:
Att individer med långvarig psykiatrisk behandling, får en snabb kontakt med arbetslivet och
tränar upp sin arbetsförmåga i en reell konkurrensutsatt miljö.
Mål:
Att 8 personer från Allmänpsykiatrin, Lindesberg ska delta i projektet. Att flera personer ska
nå egen försörjning genom anställning och inom två år ska hälften ha av alla nå målet. Mellan
10-20% ska påbörja utbildning.
Målgrupp:
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Personer inskrivna vid Region Örebro Läns DBT-enhet, eller aktuella vid Affektiva
mottagningen eller vid Regionpsykiatriska mottagningen i Lindesberg. Personerna ska vara
arbetslösa eller ej ha möjlighet att återgå till tidigare arbete. Företrädesvis under 30 år.
Projektet avslutades 30 juni 2017 och en överlämning till Samverkansteamet, av kvarvarande
deltagare, skedde succesivt från slutet av april.

4.3 Mottagningsteamet
Mottagningsteamet riktar sig till personer som behöver samordnat stöd för att kunna ta nästa
bästa steg på väg mot egen försörjning. Med samordnat stöd avses att personen behöver stöd
från flera av verksamhetens ägare samtidigt. Syftet med verksamheten är att ge effektiv och
snabb vägledning till individer som är i behov av samordnat stöd. Målet med verksamheten är
att individen skall få stöd i att närma sig egen försörjning snabbare. Vidare skall personalen i
Mottagningsteamet genom samverkan utveckla metoder och modeller som leder till ökad
arbetsförmåga hos deltagarna. Tillsammans med ordinarie myndigheter skall personalen i
Mottagningsteamet utveckla former för fördjupad samverkan, fördjupat samarbete och
fördjupad samordning, så att samlade resurser används så effektivt som möjligt.
Mottagningsteamet skall innebära en förenkling för individer som är i behov av stöd för att
kunna närma sig egen försörjning samtidigt som det skall resultera i en
kostnadseffektivisering för myndigheter, vården och kommunerna.
Mottagningsteamet riktar sig till personer i åldrarna 16 till 64 som är folkbokförda i Hällefors,
Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner och som behöver samordnat stöd från flera
av samordningsförbundets ägare för att kunna ta nästa bästa steg mot egen försörjning.
Mottagningsteamet leds av en styrgrupp som består av företrädare för de olika ägarna samt
Samordningsförbundet SOFINTs verkställande tjänsteman. Verkställande tjänsteman är
adjungerad och föredragande i styrgruppen. Styrgruppen är ansvarig för genomförandet av
insatser gentemot SOFINTs styrelse. Med stöd och förankring i Mottagningsteamets personal
föreslår styrgruppen mål och arbetssätt för Mottagningsteamets arbete. Utgångspunkt är det
uppdrag som SOFINTs styrelse beslutat om.
Följande personer har ingått i styrgruppen för 2017:
Johan Larsson, Allmänpsykiatrin
Susanne Kurtsson, Arbetsförmedlingen
Anna Dahl, Försäkringskassan
Marie Ekblad samt Ingrid Öhrling, Socialtjänsten i Lindesberg
Fredrik Bergström, Nora kommun
Monika Tuvberger, Ljusnarsbergs kommun
Dennis Isosalo, Hällefors kommun
Mari Grönlund, förbundschef, Samordningsförbundet SOFINT

Bemanning:
• en personal från Arbetsförmedlingen i omfattning 25%,
• en personal från Försäkringskassan i omfattning 50%,
• en personal från Socialtjänsten i Lindesberg i omfattning 20%
• en processinspiratör, tillika förbundschef i omfattning 5%
Verksamhet:
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Deltagaren själv, någon anhörig till deltagaren eller en handläggare på Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, socialtjänsten, vården eller någon annan instans kan kontakta
Mottagningsteamet antingen via telefon eller på digital väg. Det behövs ingen remiss till
Mottagningsteamets verksamhet. Tiden i Mottagningsteamet är flexibel, men ett riktmärke
finns på cirka fyra till tolv veckor. Innan avslut i Mottagningsteamet ska deltagaren veta hur
planering för nästa steg på väg till arbete ser ut. Mottagningsteamet presenterar en
rekommendation om vilken insats som bedömts utgöra nästa bästa steg på väg mot egen
försörjning. De insatser som kan komma i fråga som rekommenderade insatser kan vara:
-i aktörernas ordinarie verksamhet,
-via Samverkansteamet eller
-annan insats som bedöms lämplig.
Därefter slussas deltagaren vidare till rätt insats vid rätt tidpunkt och ärendet avslutas i
Mottagningsteamet.
Aktuell Statistik
Totalt inkomna ärenden från 1 januari 2017 – 30 juni 2017
• 33 ärenden
• 21 kvinnor och 12 män
Fördelning på kommunerna:
Lindesbergs kommun
21 ärenden
Nora kommun
0 ärenden
Ljusnarsbergs kommun
6 ärenden
Hällefors kommun
6 ärenden
Totalt avslutade ärenden 1 januari 2017 – 30 augusti 2017
• 20 ärenden
• Lindesbergs kommun 13 ärenden
• Nora kommun 1 ärenden
• Ljusnarsbergs kommun 2 ärenden
• Hällefors kommun 4 ärenden
Mottagningsteamets rekommendationer i avslutade ärenden
• 7 till Samverkansteamet
• 2 till vården
• 1 till utbildning
• 4 till kommunen /AME
• 1 åter till Försäkringskassa för samarbete med Arbetsförmedlingen
• 3 åter till Arbetsförmedlingen för vidare planering
• 1 till flytt eller ej avhörda
• 1 avbruten planering på grund av graviditet

Utvärdering:
Mottagningsteamets insatser skall utvärderas kontinuerligt för att ge en tydlig bild, främst av
insatsens kvantitativa, men även kvalitativa resultat. Statistik förs igenom anonym registrering
av deltagare i SUS, uppföljningssystem för finansiell uppföljning. Syftet med registreringen är
att kunna följa upp det antal deltagare som fått stöd via Mottagningsteamet. Beslut om
eventuell extern utvärdering bör tas separat av SOFINTs styrelse.
Lindesberg 170831
Mari Grönlund, Förbundschef
8

