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Inledande diskussion inför utformning av insatser inom 
Samordningsförbundet 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
 
att ta del av informationen och därefter lägga denna till handlingarna  
 

Ärende 

Förbundets nuvarande inriktning med att bedriva finansiering av insatser av individ eller 
strukturkaraktär har pågått sedan år 2018. Ett stort antal insatser har genomförts med goda 
resultat, några har avslutats, några har begärt förlängning och några har även 
implementerats.  
Kansliet för löpande dialoger med parterna, genom lokusgrupperna och med representanter 
från insatserna för att möjliggöra och underlätta för parterna att inkomma med ansökningar 
till förbundet.  
 
Insatserna rör i de flesta fall områden med individer med en komplex problematik och där 
ansvaret mellan myndigheter kan lösas genom samverkan.  Kansliet har uppmärksammat att 

det är kommunerna som är drivande i planerandet och utförandet av insatserna. Detta ses 
exempelvis tydligt i uttag från SUS varifrån individerna kommer, men också genom att se 
vilka som tar initiativ till insatserna och vilka som äger insatserna. Det har blivit alltmer 
tydligt under de senaste åren och det finns en farhåga att insatserna inte blir resultatet av 
ett gemensamt identifierat samverkansbehov av flera parter, och att den operativa 

samverkan mellan parterna försvåras om insatsen inte är väl förankrad hos respektive 
deltagande part.  
 
Att Arbetsförmedlingen reformering har påverkat samverkansinsatser inom förbundet har 
också blivit tydligt, och det finns många frågetecken kring hur AF:s roll inom insatserna 
framöver ska se ut. Utifrån denna bakgrund vill vi lyfta följande frågor till styrelsen att 
diskutera:  

 
• Hur ska kommande insatser utformas så att individer med störst behov kan ta del av 

stöd från alla de ingående parterna i insatsen?  
• På vilket sätt säkerställs att alla parter deltar i samverkan gällande förbundets 

insatser? Vi tänker framför allt på AF och FK. 
• Kan inriktningen av kommande insatser i högre grad samordnas gällande målgrupper, 

metod och arbetssätt på ett tydligare sätt än idag? 
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