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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. En jämförelse mellan 2006 och första halvåret 2007 visar att 
samtliga mått sjunker såväl i länet som i riket. Ohälsotalet sjunker något mer 
i länet än i riket medan både arbetslösheten och bidragsberoendet har en mer 
negativ utveckling än rikets.  
 
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 
Verksamhetsmål 

Samordningsförbundet övergripande mål är att samordna medlemmarnas 
insatser i syfte att individen skall uppnå eller förbättra sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete. 
 

 Deltagarna i RAR-finansierade projekt ska: 
 i första hand ha fått en förbättrad egenupplevd hälsa 

 
 i andra hand antingen ha påbörjat arbete, utbildning eller ytterliga-

re en rehabiliteringsaktivitet. 
 

 Ovanstående ska leda till ett minskat behov av offentlig försörjning 
och offentliga tjänster för projektdeltagarna. 
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Påbörja en rehabilitering 
som ytterligare förbättrar 
deras förutsättningar till 
arbete eller utbildning

Deltagarna ska uppleva 
att de fått en förbättrad 
egenupplevd hälsa 

Arbete eller utbildning 

Behovet av offentlig försörjning 
och offentliga tjänster ska minska 

Vilket ska leda till att:

 
 Förbundets medlemmar ska uppleva att RAR är ett stöd för utveckling 

av samverkan. 
 
Finansiella mål 

RAR ska bedriva verksamheten inom givna ekonomiska ramar. Likviditeten 
ska aldrig underskrida 500 tkr. Vidare ska RAR alltid ha möjlighet att inom 
sex månader besluta om finansiering av projekt upp till en kostnad på 2.000 
tkr. 
Ett negativt resultat i resultaträkningen justeras genom att tidigare ej utnytt-
jade medlemsavgifter tas i anspråk samt genom att kommande medlemsav-
gifter tas i anspråk. 
 

3. Inriktning 
Utvecklingsorganisation – ”Drivbänk” 

RAR:s huvudinriktning är att finansiera utvecklingsinsatser som är begrän-
sade i tiden. 
 
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. 
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 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. 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. 
 

6. Aktiviteter som ska genomföras under 2008 
Projekt som vänder sig till enskilda 
Förbundets medel har huvudsakligen använts till finansiering av projekt som 
vänder sig till enskilda. RAR ska fortsätta med en sådan inriktning. 
 
Processtöd 
Förbundet finansierar processtöd i olika former. Det är en insats som ska 
öka i omfattning. Med processtöd avses ett stöd för att genomföra föränd-
ringar i arbetssätt, metod eller organisation. 
 
Implementering 

Under 2008 kommer projekt att avslutas och frågan om implementering 
aktualiseras. Förbundet kan i vissa fall, under en tidsbegränsad period,  fi-
nansiera implementering av projekt.  En prövning ska ske i varje enskilt fall.  
Implementering ska prövas i samtliga länets kommuner 
 
Utbildningsinsatser 
Utbildningar som berör samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering ska 
genomföras i en begränsad omfattning. RAR:s utbildningar ska anpassas till 
medlemmarnas förutsättningar och behov. 
 
Arbetsförmåga 
Förbundet ska stödja ett utvecklingsarbete för att öka graden av enighet av-
seende begreppet arbetsförmåga bland berörd personal hos förbundets med-
lemmar. 
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Insatserna ska följa den inriktning som finns på nationell nivå 
 
Uppföljning 
Förutsättningarna för uppföljning och utvärdering förändras löpande och 
måste anpassas till rådande verklighet.  
Mätningen av individdata är en avgörande variabel. Det nationella uppfölj-
ningssystemet SUS ska användas. Det har visat sig att systemet är förknip-
pat med flera problem och RAR ska bistå i arbetet med att utveckla syste-
met.  
Resultatmätningen av individdata ska förbättras och redovisning av resultat 
ska lämnas kvartalsvis. 
 
Förebyggande insatser 
RAR har inte finansierat något projekt inom det förebyggande området sam-
tidigt som behovet av dessa insatser påtalas. 
RAR ska undersöka vilka förebyggande insatser som är framgångsrika inom 
ramen för verksamhetsplanen och stödja ett genomförande av dessa i Sörm-
land. 
 
Rehabiliteringsflöden 
För att uppnå ett förbättrat resursutnyttjande ska RAR genomföra en kart-
läggning av befintliga arbetslivsinriktade rehabiliteringsaktiviteter som vän-
der sig till Sörmlandsborna i syfte att förbättra kunskapen om vad som finns 
tillgängligt samt hur det kan utnyttjas. 
 
Samordning över kommungränser och länsgemensamma aktiviteter 
RAR ska initiera och stödja utvecklingsarbete som sker över kommungrän-
ser samt länsövergripande aktiviteter. 
 
Kunskapsutveckling 
Under 2008 kommer de första längre RAR-projekten att avslutas. RAR ska 
ansvara för att erfarenheterna från projekten sprids till berörda såväl inom 
som utom Sörmland. 
Vidare ska RAR löpande informera medlemmarna om erfarenheter och re-
sultat från de projekt och aktiviteter som förbundet stödjer. RAR ska också 
initiera att medlemmarna genomför interna informationer om RAR samt 
utgöra ett stöd i detta . 
 
Europeiska socialfonden (ESF) 
Från 2007 har det skett en förändring av målgrupper för användning av 
ESF-medel. Fondens medel ska i huvudsak inriktas till individer som befin-
ner sig långt från arbetsmarknaden och som har omfattande behov av reha-
bilitering. 
RAR ska undersöka förutsättningarna för att finansiera rehabiliterings-och 
samverkansinsatser med stöd av ESF och i förekommande fall bistå med-
lemmarna i att söka medel från ESF. 
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7. Befintliga projekt 
Projekt som är beslutade fram till 31 oktober 2007 och som kommer att pågå 
under 2008.  
Nr Projekt Omr. Inriktning Start Slut Budget 

totalt
Beräknat 
utfall 2008

2 Ungdomstorget Nkp Stöd till unga för arbete/studier 2006-08-15 2008-08-14 2 279 760

4 Rehabkoord Flens VC Flen Förbättra insatser i skelettet 2006-02-01 2008-01-31 484 20

3 Rehabkoord Ekensberg Nkp Förbättra insatser i skelettet 2006-05-15 2008-04-31 484 81

8 TROSAM Trosa Arbetslivsinr .rehab 2006-06-01 2008-05-31 1 735 361

11 KV-projektet KV Förbättrad utredning 2006-08-01 2008-07-31 1 887 550

9 Villa Bergsund Oxd Arbetslivsinr. Rehab 2006-08-15 2008-08-14 2 077 736

6 Processtöd E-tuna Stöd till LSG 2007-02-01 2009-01-31 1 077 539

14 Af-Soc Flen Förbättrade rutiner 2007-04-01 2008-01-15 398

16 Yrkessvenska KV Integration 2007-03-01 2009-02-28 4 303 2 152

12 FLAK 2 Gnesta Stöd till unga-Psykisk ohälsa 2007-12-01 2010-05-31 2 924 1 170

17 Empower 0709 S-näs Stöd till unga 2007-10-01 2009-09-30 2 867 1 434

21 Smärtprojektet sö län Smärtproblematik 2 732 1 366

23 Förträning länet Arbetslivsinriktad rehab 2008-01-01 2009-03-31 3 695 2 956

20 Aktivitetspeng länet Stöd till LSG 2008-01-01 2008-12-31 648 648

25 Duellen Flen Stöd till unga - Samverkansrutiner 2007-10-01 2009-09-30 2 644 1 322

9 Förläng Villa Bergsund Oxd Se ovan 2008-08-15 2009-03-31 860 573
Summa 31 094 14 666

 

8. 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 

 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  
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9. Budget 
Intäkter 
Intäktsbudget (Preliminära uppgifter avseende kommunernas fördelning då 
den baseras på innevånarantalet per 2007-11-01) 
Medlem År 2008 År 2009
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  

 

Kostnader 
Kostnadsbudget  

År 2008 År 2007
Styrelsen 461 310

Kansliet
Personal 1 865 1804
Lokaler 170 160
Revision 100 60
Administration 120 0
Avskrivningar 72 73
Nya aktiviteter 2008 12 212 12593

Summa kansli 14 539 14690

Summa totalt 15 000 15000  
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BALANSPLAN (TKR) Plan 2008
Prognos 
2007-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 187 259

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar 2 084 2 084
Kassa och bank 22 570 24 952
Summa omsättningstillgångar 24 654 27 036

SUMMA TILLGÅNGAR 24 841 27 295

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 580 580
   ingående eget kapital 580 6 181
- därav årets resultat 0 -5 601 

-5 943 -5 943 
-9 351 -9 351 

-14 666 
-29 960 -15 294 

Avsättningar
          Summa beslutade projekt 2005-2006 14 692 14 692
          Prognos beslutade projekt 2007 17 990 17 990
          Disponibelt för att besluta  om projekt under 2008 12 212
          Summa beslutade projekt 2005-2008 44 894 32 682

          Utbetalade medel t o m 2007-06-30
          Prognos utbetalade medel återstående 2007
          Prognos utbetalning 2008
          Summa prognos utbetalningar

         Återstår att betala ut för beslutade projekt 14 934 17 388

Skulder
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 9 327 9 327
Summa skulder 9 327 9 327

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 24 841 27 295

Ställda panter 0 0
Ansvarsförbindelser 0 0
 
10. Uppföljning och utvärdering 
RAR:s uppföljnings- och utvärderingsplan ska följas. Målen mäts genom 
enkätstudier och genom uppföljningssystemet SUS. 
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