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SSaammoorrddnniinnggssfföörrbbuunnddeett  RRAARR  ii  SSöörrmmllaanndd    

1. Inledning 

Samordningsförbundets uppdrag är att stödja samverkan inom arbetslivsin-

riktad rehabilitering mellan länets kommuner, landstinget, Arbetsförmed-

lingen och Försäkringskassan. Samverkansinsatserna berör c:a 5% av be-

folkningen vilket motsvarar ca 9.000 personer i hela Sörmland.  

RAR ska vara en kunskaps- och utvecklingsorganisation, arbeta länsöver-

gripande med större fleråriga projekt samt med utvärdering. Vidare ska 

RAR stödja implementering av framgångsrika aktiviteter samt finansiera 

utbildningsinsatser. 

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 

Övergripande mål 

Samordna medlemmarnas insatser i syfte att individen skall uppnå eller för-

bättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 

Individmål: 

 De som berörs av RAR:s insatser ska 

 i första hand uppnått en förbättrad egenupplevd hälsa 

 i andra hand ha påbörjat arbete, utbildning eller ytterligare en re-

habiliteringsaktivitet. 

 Ovanstående ska leda till ett minskat behov av offentlig försörjning 

och offentliga tjänster för projektdeltagarna. 

Organisatoriska mål: 

 RAR:s aktiviteter ska förbättra samverkan mellan medlemmarna kring 

personer i behov av rehabiliteringssamverkan. 

 Berörda förtroendevalda och tjänstemän ska ha goda kunskaper om 

förutsättningarna för samverkan och om finansiell samordning. 

Finansiella mål 

RAR ska bedriva verksamheten inom givna ekonomiska ramar. Beslut som 

fattas om finansiering av projekt innehåller en reservation om eventuell ju-

stering av ersättningen i det fall medlemsinsatser totalt underskrider 15 mkr 

per år.  
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Likviditeten ska aldrig underskrida 500 tkr. Vidare ska RAR alltid ha möj-

lighet 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 kommande med-

lemsavgifter tas i anspråk. 

3. Framgångsfaktorer och hinder i samverkansarbete 

Framgångsfaktorer och hinder ska beaktas i det fortsatta arbetet i arbetet 

med RAR-finansierade aktiviteter. 

 

 Utveckling av samverkan bör ges ett processtöd.  

 I utvecklingsarbetet är det viktigt att det finns en samsyn mellan 

myndigheterna såväl på ledningsnivå som hos handläggare.  

 I utvecklingsarbetet är det värdefullt att ha ett flexibelt förhållnings-

sätt 

 I utvecklingsarbetet är det särskilt viktigt att beakta organisations-

förändringar, hur regelverk tolkas samt myndigheternas skilda geo-

grafiska indelning. 

4. Behovsgrupper 

Förbundets insatser ska riktas till 

 Unga som inte är sjukskrivna men i behov av särskilt stöd i samver-

kan 

 Sjuka som är i behov av rehabilitering i samverkan  

5. Aktiviteter som ska genomföras under 2010 

 Beskriva, stödja och finansiera införande av samverkansplattform för 

unga ej sjukskrivna i behov av särskilda stödinsatser i samverkan. 

Erfarenheterna från Tidig rehabilitering i samverkan ska beaktas. 

Utöver samverkansplattform ska behovet av förebyggande insatser 

samt rehabiliteringsaktiviteter beskrivas.  

 Finansiera och stödja utvecklingen av Tidig rehabilitering i samver-

kan 

 Utvecklingsarbetet ska ske på ett sådant sätt att erfarenheterna fram-

över kan beaktas även avseende insatser för vuxna.  

 Behovsinventera och finansiera utbildningsinsatser i syfte att under-

lätta genomförandet av ovanstående områden. Insatser och målgrup-

per beskrivs i dokumentet ”Utbildningsplan RAR 2010-2011”. 

 Främja de Lokala samverkansgruppernas lokala utvecklingsarbete 

genom stöd från kansliet och genom ”Aktivitetspeng”. ”Aktivitets-

pengen” kan användas till planeringsdagar eller andra aktiviteter som 

underlättar den lokala samverkan.  
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6. Organisering och ansvarsområden 

Fyra aktörer deltar i utveckling av samverkan. Dessa är RAR, Berednings-

gruppen, de Lokala samverkansgrupperna samt berörda enheter hos med-

lemmarna.  

RAR:s kansli ska:  

 Följa utvecklingen inom rehabiliteringssamverkan såväl lokalt som 

nationellt  

 Inventera och sammanställa effektiva metoder inom rehabilitering i 

samverkan 

 Utforma projektbeskrivningar  

 Finansiera och stödja genomförandet av utvecklingsprojekt 

 Beskriva och genomföra utvärderingar 

 Stödja implementering av goda erfarenheter – Genomföra utbild-

ningsinsatser som beskrivs i utbildningsplan 2010-2011 

 Samtliga aktiviteter ovan ska löpande kommuniceras med Bered-

ningsgruppen. Innan viktiga beslut fattas ska frågan behandlas i Be-

redningsgruppen. 

Beredningsgruppen uppdrag: 

Delge RAR synpunkter i syfte att säkerställa att de aktiviteter RAR finansie-

rar kommer att förbättra rehabiliteringssamverkan. 

Vidare ska representanterna i Beredningsgruppen bistå RAR med underlag 

och kompetens för att underlätta kartläggningar, behovsbeskrivningar och 

projektbeskrivningar. Det kan exempelvis ske genom redovisning av sy-

stemdata eller genom att utse deltagare i arbetsgrupper. 

En förutsättning för RAR:s förändringsarbete är att de Lokala samverkans-

grupperna beskriver de lokala behoven av utvecklingsinsatser samt stöder 

det lokala utvecklingsarbetet. 

En förutsättning för RAR:s förändringsarbete är att det stöds av medlem-

marna. 
  



Verksamhetsplan RAR 2010 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Dnr RAR09-19 

 

 Reviderad (2010-01-13) utifrån förändrad budget 2010 

     4 (6) 

7. Befintliga projekt 

Projekt som är beslutade fram till 31 oktober 2009 och som kommer att pågå 

under 2010.  
 

Nr Projekt Omr. Inriktning Start Slut Budget 

totalt

Beräknat 

utfall 2010

12

AGERA/FL

AK

Gnesta Stöd till unga-

Psykisk ohälsa

2007-12-01 2010-05-31 2 924 1 018

21

Smärtprojekt

et

sö län Smärtproblem

atik

 2008-01-01 2010-01-31 2 732 99

33

EVA E-tuna Kvinnor med 

invandrarbakgr

und

2009-01-01 2011-12-31 5 894 1 965

28

TUNA E-tuna Arbetslösa; 

långtidssjuka

2008-09-01 2011-08-31 7 987 3 330

Hälsoverket Oxelösund Sjukskrivna 

kvinnor

2009-01-01 2010-12-31 2666 1333

Summa 22 203 7 745

 

8. Kommunikation och information 

Förbundet ska präglas av öppenhet och insyn. Medlemmar och omvärld ska 

löpande få information om RAR:s verksamhet. 

Information ska öka kunskapen om förbundets roll och uppdrag hos anställ-

da samt underlätta det löpande arbetet såsom beredning av förslag och iden-

tifiering av viktiga arbetsområden. Förbundschefen har huvudansvar för 

information och omvärldsbevakning.  

Särskilda insatser ska göras för att sprida RAR:s förändrade inriktning 

 Förbundschefen ansvarar för att information ges till förbundsstyrelse 

och beredningsgrupp  

 Beredningsgruppens representanter ansvarar för att berörd personal i 

den egna organisationen informeras 

 Ledamöter i förbundsstyrelsen ansvarar för att förtroendevalda i den 

egna organisationen informeras 

 Nyhetsbrev publiceras kvartalsvis på hemsidan 
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9. Budget 

Medlemsinsatser. Preliminära uppgifter avseende kommunernas fördelning 

då den ska baseras på innevånarantalet per 1 november 2009 vilket redovi-

sas 10 december 2009. 
 

Medlem År 2008År 2009

Eskilstuna 1 308 750 kr

Flen 236 250 kr

Gnesta 142 500 kr

Katrineholm 465 000 kr

Nyköping 712 500 kr

Oxelösund 161 250 kr

Strängnäs 438 750 kr

Trosa 153 750 kr

Vingåker 131 250 kr

Summa 3 750 000 kr

Landstinget 3 750 000 kr

Försäkringskassan/LAN 7 500 000 kr

Totalt 15 000 000 kr  
 

Budget för kostnader och intäkter .  

 

Kostnad/intäkt 
Prognos 
2009 

Budget 
2010 

Budget 
2011 

Budget 
2012 

          

Intäkter -15 000  -13 000  -15 000  -15 000  

          

Styrelse 475  489  500  512  

Personal 1 800  2 002  2 048  2 095  

Lokaler 175  180  183  187  

Revision 150  150  153  157  

Administration 288  300  307  314  

Avskrivningar 22  25  25  25  

Övrigt inkl utbildning 396   500  500 500 

Befintliga projekt 23 786  7 745  3 511  0  

Nya insatser   10 500  9 500  9 500  

Finansiella intäkter -426  -150  -100  -50  

Resultat 11 666  8 741  1 628  -1 760  

 

Underskottet 8.741 tkr finansieras med tidigare ej utnyttjade medlemsavgif-

ter- 
  



Verksamhetsplan RAR 2010 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Dnr RAR09-19 

 

 Reviderad (2010-01-13) utifrån förändrad budget 2010 

     6 (6) 

BALANSPLAN (TKR) 

Prognos 

2009-12-31 Plan 2010 Plan 2011 

Plan 

2012  

           

TILLGÅNGAR          

Anläggningstillgångar 138  85  59  34   

           

Omsättningstillgångar          

Kundfordringar och övriga fordringar 2 774  2 793  2 846  2 903   

Kassa och bank 16 001  7 363  5 898  7 830   

Summa omsättningstillgångar 18 775  10 156  8 744  10 733   
           

SUMMA TILLGÅNGAR 18 913  10 241  8 804  10 768   

           

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER          

Eget kapital 8 942  201  -1 428  332   

   ingående eget kapital 20 608  8 942  201  -1 428   

- därav årets resultat -11 666  -8 741  -1 628  1 760   

           

           

Skulder          

Långfristiga skulder 0  0  0  0   

Kortfristiga skulder 9 971  10 041  10 232  10 436   

Summa skulder 9 971  10 041  10 232  10 436   

           

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 18 913  10 241  8 804  10 768   

           

Ställda panter 0  0  0  0   

Ansvarsförbindelser, operationell leasing          

Beviljade projekt återstående belopp 13 079  5 334  1 823  1 823   

      

      

Specifikation av beviljade projekt, återstående 

belopp 2009-07-31 

Prognos  
2009 

Plan 
2010 

Plan 
2011 

Plan 
2012 

           Beslutade projekt 2005-2008 58 177  58 177  58 177  58 177  58 177  

           Beslutade projekt 2009 4 669  4 669  4 669  4 669  4 669  

           Beslutade projekt 2010     10 500  10 500  10 500  

           Beslutade projekt 2011       9 500  9 500  

           Beslutade projekt 2012         9 500  

          Summa beslutade projekt 62 846  62 846  73 346  82 846  92 346  

          Förbrukade medel 2006-2008 -25 981  -25 981  -25 981  -25 981  -25 981  

          Förbrukade medel 2009 -11 296  -23 786  -23 786  -23 786  -23 786  

          Förbrukade medel 2010     -18 245  -18 245  -18 245  

          Förbrukade medel 2011       -13 011  -13 011  

          Förbrukade medel 2012         -9 500  

         Återstår beslutade projekt 25 569  13 079  5 334  1 823  1 823  

 
 


