Våga se framåt,

där har du framtiden!

Det finansiella Samordningsförbundet Västerås
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010
gemensamt bildat ett finansiellt samordningsförbund, Samordningsförbundet Västerås.
Det finansiella samordningsförbundet innebär en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet. Förbundet är
en gemensam arena där de samverkande myndigheterna kan verka för insatser med individens behov och
den totala samhällsekonomin i fokus.
Samordningsförbundets uppdrag är att stödja samverkan mellan parterna där insatserna direkt riktar sig mot
individer med sådan problematik att samverkan krävs för att uppnå ett bra resultat.
Även andra insatser som verkar för en bättre samverkan ska genomföras via förbundet. Exempel på sådana
är gemensamma utbildningar och seminarier. Därutöver ska förbundet initiera analyser, uppföljningar och
utvärderingar av de insatser man fattar beslut om att finansiera, samt se till att det egna interna arbetet följs
upp och utvärderas.
Regelstöd för verksamheten
En särskild lagstiftning reglerar verksamheten, Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet är en juridisk person med egen styrelse och ekonomi. En beredningsgrupp
med representanter för de fyra myndigheterna bereder ärendena inför styrelsebeslut. Förbundet leds av en
verkställande tjänsteman, Samordnare.
Till grund för arbetet ligger gemensamt prioriterade behovsgrupper:
• Målgrupperna identifieras lokalt och ges möjlighet till tidigt stöd, inkluderande förebyggande åtgärder
• Målgrupperna utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 16-64 år)
• Individerna i behov av samordnad rehabilitering kan både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov
• Nysvenskar med svårighet att komma ut på arbetsmarknaden
• Ungdomar som uppbär eller riskerar att beviljas aktivitetsersättning
Aktuella kartlagda behovsgrupper i Västerås
• Personer med fysiska (t.ex. muskelsmärta) och/eller psykiatriska diagnoser
• Personer med neuropsykiatrisk problematik (18-64 år)
• Personer med psykiska funktionshinder (18-64 år)
• Personer med lindrig utvecklingstörning (gått särskola och där planeringen inte är daglig sysselsättning)
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Varför finns Samordningsförbundet Västerås?
Ett samordningsförbund behövs då samhällets välfärdssystem inte är organiserat för personer som behöver
stöd från flera myndigheter. Beräkningar visar att det i Västerås finns ca 4 000 personer som har detta behov.
Rehabilitering av dessa personer kräver kompetens och verktyg från flera myndigheter i samverkan.
All rehabilitering/habilitering skall utgå från varje enskild persons behov. I samverkansarbete handlar det om
ett förhållningssätt där relationen till individen sätts i centrum.

Vilken roll har ett samordningsförbund?
Samordningsförbundet förfogar över gemensamma resurser. Finansiell samordning innebär ett gemensamt
kostnadsansvar för de verksamheter som ingår i samordningen och en möjlighet att omfördela resurser
mellan olika huvudmän.

Vem är du som skall vända dig till Samordningsförbundet Västerås?
Du som kan vända dig till Samordningsförbundet Västerås är medarbetare eller chef i någon av myndigheterna och har en idé om en samverkansinsats mellan två eller flera av de fyra myndigheterna.
Vi erbjuder dig:
• Möjlighet att utveckla dina idéer till samverkansinsatser med medel från samordningsförbundet, processtöd, dialog och kompetensutveckling.
• Hjälp med identifiering av behov av samverkansinsatser, aktivt stöd i samverkansprocessen, utvärdering och uppföljning av beslutade samverkansinsatser.
Du når oss på telefonnummer: 021-39 21 45 eller
e-post: ann-kristin.ekman@vasteras.se
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Styrelse
Samordningsförbundets styrelse
Ledamöter		
Ordförande politiker Landstinget Västmanland/Västerås stad
			
1:e vice ordförande politiker Landstinget Västmanland/Västerås stad
			
Arbetsförmedlingschef, Kauko Leppälä
			
Områdeschef Försäkringskassan, Ingrid Strandman
Ersättare		
			
			
			

Västerås stad
Landstinget Västmanland
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Beredningsgrupp

Ulrika Wahlberg Arbetsförmedlingen, ulrika.wahlberg@arbetsformedlingen.se
Alf Utterman Försäkringskassan, alf.uttermalm@forsakringskassan.se
Ann-Sophie Hansson Landstinget Västmanland, ann-sophie.hansson@ltv.se
Yvonne Pettersson Västerås stad, yvonne.pettersson@vasteras.se

• Beredningsgruppen består av tjänstemän från de fyra parterna och representerar olika verksamheter.
• Beredningsgruppen går igenom projektansökan samt föreslår förslag till beslut innan den presenteras i
styrelsen.
Samordnare Ann-Kristin Ekman är sammankallande och ordförande i Beredningsgruppen
Växel. 021- 39 00 00
Tel: 021-39 21 45
Mobil: 0765-69 06 52
Västerås stad
Stadshuset, Rum D 440
721 87 Västerås
e-post: ann-kristin.ekman@vasteras.se
hemsida: www.samordningvasteras.se
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…att ansöka om ett projekt
Innan du skickar in en ansökan om finansiering från Samordningsförbundet Västerås för ett projekt, bör du
tänka på följande:
Projektet bör ha ett namn, åtminstone ett arbetsnamn så att vi kan identifiera projektet i förhållande till
andra. Den av huvudmännen som ska administrera och ansvara för genomförandet ska anges. Det är också
denna huvudman som redovisar till Samordningsförbundet Västerås under projekttiden.
Ange vilken av de målgrupper som beskrivs på sidan 2 i denna broschyr som projektet vill nå. Vi behöver
också veta om det finns andra intressenter eller organisationer som är engagerade i projektet.
Det är viktigt att ange projektets mål, syfte och bakgrund. Sätt in projektet i ett större sammanhang och
beskriv vilka möjligheter och hinder som finns för projektets genomförande.
Målen ska vara mätbara och kunna uppnås under den tidsram som anges. I detta sammanhang beskriv
även projektets organisation, bemanning och styrning. I ansökan bör du ange projektets aktiviteter, hur lång
tid de tar och när de ska genomföras. Det är viktigt att beskriva hur samverkan mellan två eller flera av våra
parter kan tillföra projektet en gemensam kunskap samt ett sektorövergripande perspektiv och arbetssätt.
I budgeten ska det anges specificerade kostnader och eventuella intäkter per år. Ange gärna en kostnadskonsekvens om projektet inte kommer igång. Beskriv också hur stor kostnadsdel intressenterna täcker liksom
hur stor del av den totala kostnaden som ansökan avser. Beskriv hur utvärderingen genomförs och hur
uppföljning och kvalitet säkras under projekttiden. Ange också hur ni tänker att projektet kan integreras i
ordinarie verksamhet eller vad som händer efter avslutat projekt.

Projektidéskiss och Projektplan finns att hämta via hemsidan www.samordningvasteras.se eller digitalt
via samordnaren.
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Syftet med förbundet är att,
genom finansiell samordning,
•

underlätta och förbättra möjligheterna för
de individer som är i behov av samordnande
rehabiliteringsinsatser så att dessa ska
kunna förbättra sin förmåga att utföra
ett förvärvsarbete och därigenom stärka
sin egen försörjning

•

underlätta en effektiv resursanvändning
inom rehabiliteringsområdet mellan
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Landsting och kommun

Produktion: Västerås stad Konsult och Service 838568 2010-12

Samordningsförbundet Västerås bildades 1 maj 2010 och är ett politiskt och
finansiellt förbund inom det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet.
Medlemmarna består av, Arbetsförmedlingen Västmanland, Försäkringskassan
Västmanland, Landstinget Västmanland och Västerås stad. Syftet med förbundet
är att, genom finansiell samordning, underlätta och förbättra möjligheterna
för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser så
att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att uföra ett förvärvsarbete och
därigenom stärka sin egen försörjning. Samordningsförbundet ska vidare,
genom finansiell samordning, underlätta en effektiv resursanvändning inom
det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet mellan medlemmarna.

