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§ 118/22 Uppföljning av Samordningsförbundet 
RAR i Sörmland 

Diarienummer: RS-LED21-3052 

Regionstyrelsens beslut 

Rapporten godkänns. 

Yrkande 

Ordförande Monica Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Proposition 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det 
bifalls. 

Ärendet 

Samordningsförbundet RAR (rehabilitera och aktivera med gemensamma 
resurser) i Sörmland bildades år 2005 och förbundets ändamål är att inom 
rehabiliteringsområdet svara för en finansiell samordning mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionen och länets kommuner. 
Förbundet ska verka för att invånare får stöd och rehabilitering som ger dem 
möjlighet att försörja sig själva. I den finansiella samordningen bidrar Region 
Sörmland med 4 mnkr årligen. 

I samband med regionbildningen år 2019 fattades beslut om regionens fortsatta 
deltagande i Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Föreliggande rapport är en 
uppföljning avseende utfall och effekt av de insatser som förbundet finansierat 
under åren 2019–2021. 

Under åren 2019–2021 har Region Sörmlands bidrag för finansiering av 
samordningsförbundet uppgått till 12 mnkr. Under den perioden har regionen 
varit medsökande i, alternativt projektägare, för tio insatser som finansierats av 
förbundet med 23,45 mnkr. Under samma period har regionen varit projektägare 
och medsökande i två projekt som medfinansierats av Europeiska socialfonden 
med 26,4 mnkr. 

Sedan år 2019 har samordningsförbundet genomfört ett antal utvecklings-insatser. 
Bland annat har individinriktade insatser fått ökat fokus, processen för ansökan 
och uppföljning liksom mallar har utvecklats. 
Vid de intervjuer som genomförts med berörda chefer inom regionen har vikten 
av regionens engagemang i frågor som rör rehabilitering av personer som står 
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långt från arbetsmarknaden lyfts fram. Samordningsförbundet anses också ha en 
viktig roll vad gäller länets förmåga att få tillgång till medel ur Europeiska 
socialfonden. De insatser som finansieras behöver vara evidensbaserade och 
beprövade. 

Synpunkter framförs att det i alltför liten omfattning diskuteras vilket resultat 
olika RAR-finansierade insatser leder till och vilka lärdomar som går att dra. 
Ytterligare ett dilemma är den oro som finns kring fortsättningen av olika insatser 
när samordningsförbundets finansiering upphör. 

Region Sörmland är en av flera medlemmar i samordningsförbundet. Såsom 
medlem önskar regionen se följande utveckling av Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland: 

• De insatser som samordningsförbundet finansierar bör i ökad utsträckning 
riktas till personer med psykisk ohälsa. Delaktighet, och upplevelse av 
sammanhang och meningsfullhet är, inte minst för personer med psykisk ohälsa, 
viktiga hälsobringande faktorer. 

• Samordningsförbundets insatser för att stötta förbundets medlemmar i 
planering och genomförande av projekt finansierade av Europeiska socialfonden 
bör öka. 

• De lokala samverkansgruppernas uppdrag och mandat behöver 
tydliggöras, säkerställas och knytas samman med regionens och 
kommunernas länsgemensamma regionala stöd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 
Uppföljning av Samordningsförbundet RAR i Sörmland 

Beslutet expedieras till 

Jan Grönlund, regiondirektör 
Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Mats Henningsson, hälsovalschef 
Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör 
Titti Kenndal, verksamhetschef Länsgemensamt regionalt stöd 
Charlotta Skålen, förbundschef Samordningsförbundet RAR i Sörmland 
Akten 
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