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SSaammoorrddnniinnggssfföörrbbuunnddeett  RRAARR  ii  SSöörrmmllaanndd    
1. Inledning 
Uppdrag 
Samordningsförbundet uppdrag är att stödja samverkan mellan samverkans-
parterna. Insatser är i huvudsak stöd till enskilda men även utbildningar, 
konferenser och seminarier kan genomföras. 
 
Samverkansinsatserna berör c:a 5% av befolkningen vilket motsvarar ca 
9.000 personer i hela Sörmland.  
Arbetslöshet, ohälsotal och bidragsberoende är högre i Sörmland jämfört 
med riket och det skiljer sig åt mellan länets kommuner. 
 
Synsätt 
Förbundets insatser ska utgå från att: 
 

 Alla individer har en önskan om att leva i ett socialt sammanhang och 
en vilja att ta avgörande beslut om sin livssituation.  

 Individer vill undvika bidragsberoende.  
 Rehabiliteringsaktörernas insatser ska stärka den enskildes förmåga 

till ett självständigt liv utan att det egna ansvaret fråntas. 
 Sociala, ekonomiska och individuella hinder, som påverkar enskilda 

individers förmåga negativt, är delvis möjliga att överbrygga. 
 

2. Mål 
Inriktingsmål 
Samordningsförbundet skall samordna medlemmarnas insatser i syfte att 
individen skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, 
delta i utbildning eller annan kompetenshöjande insats. 
 
Resultatmål 

 Beroendet av offentlig försörjning ska minska. (Sjukpenning, sjuk- 
och aktivitetsersättning, ekonomiskt bistånd samt arbetslöshetsersätt-
ningar) 

 Behovet av sjukvård ska minska 
 Den psykiska hälsan ska förbättras 
 Sysselsättningsgraden ska öka 

 

3. Inriktning 
Utvecklingsorganisation – ”Drivbänk” 

RAR:s huvudinriktning är att finansiera utvecklingsinsatser som är begrän-
sade i tiden. 
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RAR förutsätter att: 
 Möjlighet till finansiering inom ordinarie verksamhet undersöks innan 

projektstart. 
 Permanent finansiering övertas av någon/några medlemmar vid goda 

utvärderingsresultat. 
 
Undantag från ovanstående kan ske om insatsen bedöms vara särskilt värde-
full och/eller betraktas vara punktinsats.  
 

4. Framgångsfaktorer 
Framgångsfaktorer för förbundet och samverkan i Sörmland är att: 

 samverkansinsatser utgår från individens behov. 
 samverkansinsatser finns i ett sammanhang. Det ska vara tydligt hur 

insatsen kommer att påverka enskilda individer och hur deras behov 
av samhällets stöd kan förändras. 

 RAR:s insatser samordnas med annan rehabiliteringssamverkan i 
Sörmland. 

 insatser utgår från lokala förutsättningar. 
 uthållighet är en förutsättning för utveckling av samverkan. 
 förändringar av uppdrag, roller och synsätt förutsätter en öppenhet och 

en vilja hos berörda verksamheter. 
 insatser anpassas till kvinnors och mäns olika förutsättningar. 

 

5. Insatser 
Behovsgrupper 
Förbundets insatser ska riktas till medborgare med särskilda behov och  stöd 
från flera rehabiliteringsaktörer 

 Psykisk ohälsa 
 Beroendeproblem 
 Smärta i rörelseapparaten 

 
Inom samtliga grupper fokuseras insatserna på unga, kvinnor och personer 
med invandrarbakgrund 
 
Organisationerna 
Stöd till organisationerna ska ske genom: 

 Utveckling av metoder för att tidigt identifiera personer med rehabili-
teringsbehov. 

 Insatser i syfte att identifiera hinder för samverkan. 
 Utveckling av kriterier för avslut av samordnade rehabiliteringsinsat-

ser. 
 Att bistå de lokala samverkansgrupperna i att beskriva behov för att 

utveckla rehabiliteringsinsatser i samverkan. 
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Utbildning 
Utbildning är en förutsättning för allt utvecklingsarbete och ska, i så stor 
omfattning som möjligt, genomföras med deltagare från olika verksamheter 
och myndigheter vid samma tillfälle. 
 
Utbildningsinsatser ska genomföras i syfte att fördjupa kunskapen hos an-
ställda om begreppet arbetsförmåga samt för att underlätta för medborgare, 
som saknar arbetsförmåga, att återfå den helt eller delvis. Rehabiliteringsak-
törerna framhåller arbetslinjen, men det saknas en gemensam definition av 
vad som avses.  
Utbildningsinsatserna ska påbörjas under 2007 och kommer sannolikt att 
pågå under en längre period,  
 
Insatserna ska utgå från: 

 Rehabiliteringsinsatserna i Sörmlands syftar till att förbättra medbor-
garnas arbetsförmåga och skapa goda förutsättningar till en egenför-
sörjning 

 Anställda inom rehabiliteringsområdet ska få en ökad kunskap om be-
greppet arbetsförmåga 

 Strukturer och ärendeflöden mellan verksamheter och myndigheter 
ska beskrivas och utvecklas i syfte att öka tillgängligheten till nödvän-
diga rehabiliteringsinsatser 

 Insatser ska inledningsvis ske på regional nivå för att successivt ske på 
lokal nivå. De lokala samverkansgrupperna ska ha en aktiv roll främst 
avseende de lokala insatserna 

 Insatserna ska samordnas med insatser som sker på nationell nivå 
bland berörda myndigheter 

 
Tidiga och förebyggande insatser 
Det råder stor enighet om värdet av tidiga och förebyggande insatser, inte 
minst avseende unga personer. 
Insatser kan ske till: 

 Utsatta grupper i första hand 
 Enskilda individer i andra hand 

 
Statistiska underlag 
Arbetet med att utveckla statistik och indikatorer ska ske med stöd av 
Landstinget, Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden och kommunerna.  
 
Förbundet ska sammanställa: 

 Försörjningsmåttet1 på läns- och kommunnivå - halvårsvis 
 Framtagna indikatorer/nyckeltal - halvårsvis 
 Resultat som redovisas i SUS - löpande 

 
 
 

                                                 
1 Försörjningsmåttet mäter utbetald ersättning i kronor per invånare i arbetsför ålder (16-64 
år) och dag 
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6. Befintliga projekt 
Projekt som är beslutade fram till 31 oktober 2006. Samtliga kommer att 
pågå under 2007. 
 

Projekt Inriktning Projektstart Projektslut Total 
kostnad 
kkr 

Kostnad 
2007 
kkr 

Ungdomstorget  
Nyköping 

Stödja unga i att få 
arbete/studier 

2006-08-15 2008-08-14 2.279 1.140 

Rehab- 
koordinator  
Flens VC 

Förbättra insatser inom 
Rehabskelettet 

2006-02-01 2008-01-31 484 242 

Rehab-
koordinator 
Ekensbergs VC 
Nyköping 

Förbättra insatser inom 
Rehabskelettet 

2006-05-15 2008-05-14 484 242 

Kungsgatans 
Läkarmottagning 
Eskilstuna 

Personer som är eller 
bedöms bli sjukskrivna 
mer än 28 dagar 

Försenad 
Prel start 
Hösten 2006 

 307 307 

TROSAM 
Trosa 

Rehabilitera personer 
med en psykisk ohälsa 
för att de ska kunna 
återgå i arbete 

2006-06-01 2008-06-31 1.735 868 

KV-projektet 
Katrineholm och 
Vingåker 

Förbättrad utredning 
och förbättrade  
insatser för personer 
med ett rehabiliterings-
behov 

2006-08-01 2008-07-31 1.887 944 

Villa Bergsund  
Oxelösund 

Arbetsträning och 
rehabilitering 

2006-08-15 2008-08-14 2.077 1.039 

Kompetens-
utveckling 
Gnesta 

Utsatta grupper i  
kommunen 

September 
2006 

 100  

Processtöd  
Eskilstuna 

Stöd för Eskilstuna 
LSG 

Prel  
2007-01-01 

2008-12-31 1.077 539 

Flen. Soc-Af  Utveckling av samver-
kan mellan Soc och Af 
kring arbetslösa med 
behov av ekonomiskt 
bistånd 

Prel  
2007-01-01 

2007-09-30 398 398 

Summa: 10.828 5.719 
 

7. Kommunikation och information 
Förbundet ska präglas av öppenhet och insyn. Medlemmar och omvärld ska 
ha en löpande information om RAR:s verksamhet. 
Information ska också öka kunskapen om förbundets roll och uppdrag hos 
anställda samt underlätta det löpande arbetet såsom beredning av förslag och 
identifiering av viktiga arbetsområden. Förbundschefen har huvudansvar för 
information och omvärldsbevakning. 
 

 Förbundschefen ansvarar för att information ges till förbundsstyrelse 
och beredningsgrupp samt förmedlas mellan medlemmarna.  

 Beredningsgruppens representanter ansvarar för att berörd personal i 
den egna organisationen informeras 
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 Ledamöter i förbundsstyrelsen ansvarar för att förtroendevalda i den 
egna organisationen informeras. 

 Information ges via hemsida samt direkt till beredningsgruppen och 
förbundsstyrelsen. 

 Informationsbrev publiceras kvartalsvis på hemsidan.  
 Beredningsgruppens representanter ska informera beredningsgruppen 

om viktiga händelser i de egna verksamheterna  
 Såväl förbundsstyrelse som beredningsgrupp kan få informationsstöd 

av kansliet. 
 Särskilda informationsinsatser riktas till de lokala samverkansgrup-

perna  
 

8. Budget 
Intäkter 
Medlem År 2007 År 2008
Eskilstuna 1 308 750 kr 1 308 750 kr
Flen 236 250 kr 236 250 kr
Gnesta 142 500 kr 142 500 kr
Katrineholm 465 000 kr 465 000 kr
Nyköping 712 500 kr 712 500 kr
Oxelösund 161 250 kr 161 250 kr
Strängnäs 438 750 kr 438 750 kr
Trosa 153 750 kr 153 750 kr
Vingåker 131 250 kr 131 250 kr
Summa 3 750 000 kr 3 750 000 kr
Landstinget 3 750 000 kr 3 750 000 kr
Försäkringskassan/LAN 7 500 000 kr 7 500 000 kr
Totalt 15 000 000 kr 15 000 000 kr  

 
Kommunernas fördelning avseende åren 2007 och 2008 är preliminär. Den 
slutliga fördelningen baseras på antalet invånare i åldersintervallet 16-64 år 
per 1 november. 
 
Preliminär intäktsbudget för år 2009 är15 mnkr. 
 
Överskottsmedel motsvarande förbundets åtaganden ska reserveras i års-
bokslut. Övrigt överskott ska undvikas. 
 
Kostnader 
Budget år 2007(kkr)
Styrelsen 310
Personal 1 804
Lokal 160
Revison 60
Avskrivningar 73
Kostnad 2007 för beviljade projekt 5 719
Disponibelt belopp 6 874
Summa: 15 000  
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9. Uppföljning och utvärdering 
RARs insatser ska följas upp och utvärderas. Utvärderingen ska omfatta: 
 

 Samtliga insatser ska följas upp i det nationella uppföljningssystemet 
SUS. Utöver SUS kan annan uppföljning och utvärderings ske. 

 RAR:s kansli ska stödja genomförandet av projektens nödvändiga ut-
värdering. 

 Självvärdering ska genomföras årligen och redovisas för styrelse och 
medlemmar. 

 Indikatorer/nyckeltal ska utarbetas och förankras hos berörda verk-
samheter. Förbundet ska stödja de lokala samverkansgrupperna i ana-
lysen. 

 Samordningsförbundets effekter på samverkansutvecklingen ska ut-
värderas. 
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