
   

   

 

Verksamhetsplan 2023 - 2025 

Samordningsförbundet Helsingborg  
 

Samordningsförbundets uppdrag och roll 

Utveckling av samverkan 

Utveckling av förbundets interna verksamhet 

Fokusområden, inriktningar och mål 

Budget för 2023 

  



2 

 

Samordningsförbundets uppdrag och roll  
 

Vad är ett samordningsförbund? 
Ett samordningsförbund är en lokal, självständig organisation som utgår från Lagen om finansiell 

samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Förbundet styrs av en lokalt antagen 

förbundsordning och leds av en styrelse med representanter från Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, kommun och region. 

Samordningsförbundet Helsingborg bildades 2009 av Helsingborgs stad, Region Skåne, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Inom ramen för ovanstående lag, erbjuds möjligheter 

att tillsammans och utifrån lokala behov utveckla samverkansarbetet mellan parterna. 

Vad kan ett samordningsförbund göra? 
Ett samordningsförbund är en enkel organisering i en komplex kontext. Parternas behov, initiativ 

och aktivitet skapar förutsättningar för utveckling av tvärsektoriell samverkan. Det gemensamma 

arbetet kan fylla kunskapsluckor, öka förmågan till helhetssyn och höja kvalitén på samhällets 

välfärdstjänster. Att söka signaler och sammanhang från andra parter i omvärlden är en nödvändig 

kompass i utvecklingsarbetet då välfärden inte ensam kan definieras eller bäras av en 

samhällsaktör. 
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Utveckling av samverkan 
 

Struktur och forum för samverkan  
 

Strukturen för samordningsförbundets arbete ska ge en översikt av förbundets verksamhet och 

dess arenor för samverkan. Genom en välfungerande struktur och verksamhetsprocess säkerställs 

att förbundets fokusområden och inriktningar möter parternas behov och prioriteringar, vilket ska 

leda till att parterna upplever värde och goda effekter av förbundets insatser.  

 

 

    Verksamhetsprocessen inom Samordningsförbundet Helsingborg 

 

 

För att främja en aktiv samverkan mellan parterna så erbjuder förbundet olika samverkansforum 

och på olika nivåer. Varje forum har specifika syften, men ska gemensamt bidra till ett 

partsöverskridande lärande, att stärka samsyn samt att öka förutsättningar för samverkan som leder 

till ett bättre stöd för individen.  

- Chefsnätverk 

Chefsnätverket består av chefer på högre nivå, och är ett strategiskt styrelsebeslut för att säkra en 

långsiktigt hållbar kvalitet och mandat i samverkansarbetet. Chefsnätverket är ett forum för att öka 

samsyn genom att parterna kontinuerligt delar övergripande nulägesbilder och behov med 

varandra.  

- Utvecklings- och beredningsgrupp 

För att utforska eller konkretisera behov av samverkan så bildar parterna tillfälliga utvecklings- och 

beredningsgrupper som tillsammans utvecklar, konkretiserar och bereder arbetet mot en 

gemensam samverkansprocess. Syftet är få en flexibel och effektiv organisering med rätt 

kompetens och resurser för att kunna korta steget från ett identifierat behov till en konkret 

samverkan. 

- Styrgrupp 

En styrgrupp utses för varje insats som finansieras av samordningsförbundet. Styrgruppen består 

av ansvariga chefer från de parter som samverkar och som har mandat att styra processen mot 



4 

 

dess syfte och mål. Gruppen är ansvarig för att styra och stödja processledarens arbete samt att 

bära kunskap och förankring in i den egna verksamheten.  

- Processledarnätverk 

Processledaren har det operativa ansvaret att driva processarbetet samt att utveckla samverkan 

mellan parterna inom ramen för uppdraget. Processledarna ingår i ett nätverk som träffas 

kontinuerligt för att utbyta erfarenheter och kunskap genom att diskutera lärdomar, insikter, 

utmaningar och framgångsfaktorer i processamverkan och förändringsledning.  

 

Struktur och forum för uppföljning och styrning  
 

Samordningsförbundet ska säkerställa parternas delaktighet genom kontinuerlig uppföljning och 

styrning av förbundets verksamhet. Med uppföljning menas att resultat och lärdomar från 

processer i genomförande återförs och tas tillvara och med styrning avses de prioriteringar i 

förbundets fokusområden, inriktningar och mål som styrelsen beslutar om med input från 

parternas verksamheter. 

 

Årsstruktur för uppföljning och styrning av verksamhet inom förbundet  

Strukturen ska säkerställa en nära koppling mellan medlemmarnas samverkansbehov och de 

fokusområden och inriktningar som prioriteras för förbundet verksamhet. För att driva utveckling 

består strukturen av ett strategisk forum, chefsnätverk, där parterna delar behovsbilder med 

varandra för att öka samsyn vilket kan leda till gemensam handling i andra led i verksamheterna. 
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Då omvärldsförändringar är ett naturligt tillstånd ska strukturen hålla för och kunna hantera 

ändrade förutsättningar hos parterna. Detta sker genom att förbundets beslutande forum, 

styrelsen, arbetar aktivt med prioriteringar och inriktningar av förbundets verksamhet mot 

medlemsparternas behov.  

Styrgrupp och processledare ansvarar gemensamt med stöd av förbundet för att återföra resultat 

och lärdomar till parternas verksamheter för att samverkansinitiativ ska kunna implementeras. 

Förbundet, med stöd av styrgrupp och processledare, ansvarar för att återföra lärdomar och 

resultat till styrelse och chefsnätverk i syfte att förutsättningarna för samverkan ska kunna 

vidareutvecklas. På så sätt ”tankas” kunskap tillbaka in i systemen för att bidra dels till parternas 

interna utveckling och dels så att förbundet som samverkansarena ständigt utvecklas och förflyttar 

sig utifrån behov.   

En struktur med forum för uppföljning och styrning ska säkerställa att förbundet utifrån en bred 

kontext gör rätt saker. I nedan avsnitt presenteras behov av att uppdatera rutiner för styrning i 

pågående samverkan, vilket utifrån en mer avgränsad kontext handlar om att göra saker rätt för att i 

ännu högre grad uppnå syfte och mål med den specifika samverkan.  

 

Ny styrelse för mandatperioden 2023 - 2025 
 

En ny styrelse för Samordningsförbundet Helsingborg tillträder när denna verksamhetsplan tar vid. 

Detta blir ett naturligt tillfälle att återknyta till lagstiftarens syfte och uppdrag för 

samordningsförbunden, men också att samlas kring den inriktning och verksamhet som bedrivs i 

förbundet i Helsingborg och som styrelsen tar över ansvaret för. En överlämning mellan avgående 

och tillträdande styrelse kommer att inleda verksamhetsåret.  

På praktisk nivå ansvarar förbundschefen för att introducera nya styrelseledamöter till den struktur 

och de rutiner som styrelsen arbetar utifrån. Förbundet har under de senaste åren gjort ett arbete 

kring att sätta och synliggöra en tydlig struktur för förbundets verksamhet, vilket ska säkerställa att 

en smidig överlämning och introduktion för nya ledamöter eller tjänstepersoner kan ske utan att 

verksamheten påverkas negativt.   
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Utveckling av förbundets interna verksamhet 
 

Implementera uppdaterade rutiner för styrning av pågående samverkan 
 

När flera parter ingår i en samverkan är det viktigt att det finns en representativ grupp som tar ett 

övergripande ansvar under processens gång. Detta berörde samordningsförbundet redan 2011 i 

samband med att styrgruppernas uppdrag och ansvarsområden fastställdes i styrelsen. Därefter 

har flera förändringar skett i samhället vad gäller nya arbetssätt, förändrade uppdrag samt att nya 

medarbetare och roller tillkommit vilket alla påverkar förutsättningarna och behov av styrning i de 

samverkansprocesser som parterna driver inom ramen för förbundet.  

För att nå sin fulla potential finns behov av att förbundet uppdaterar och implementerar nya rutiner 

för styrning av pågående samverkan. Rutinerna ska underlätta att balansera mellan styrgruppernas 

behov av uppföljning, förankring och återkoppling, samt ge rekommendationer om mötesformer 

som säkerställer både närvaro och aktivitet när styrgrupperna väl sammanträder.  

Rutiner för styrgruppernas arbete ska ge goda förutsättningar för samverkansprocesserna att 

uppfylla sina syften och mål. Detta handlar inte minst om att hålla samverkansprocesserna i nära 

kontakt med det som sker utanför, med gehör och förankring i de förändringar som sker inom 

samt runt omkring i parternas ordinarie verksamhet och uppdrag. Förbundet går 2023 in i en fas 

då mycket ny samverkan står för dörren och därmed lämpar sig tiden väl för att uppdatera och 

implementera nya rutiner för styrning av samverkan utifrån ovan nämnda syften.   

 

Fokusområden, inriktningar och mål 
 

Fokusområden för år 2023 – 2025  
 

Samverkan som främjar individer till aktivt livsdeltagande  

Inriktningar för 2023 

- Identifiera samverkan som kan få fler individer i utanförskap att komma i meningsfull 

sysselsättning och bli mer delaktiga i samhället 

 

Samverkan kring hälso- och livsstilsfrågor  

Inriktningar för 2023  

- Bidra till att effektivisera individens process från identifierat behov till rätt insats, utifrån en 

helhet kring individen 

- Främja ett synsätt på det friska hos individen, som motvikt till välfärdens tendenser att söka 

det dysfunktionella hos individen för att kvalificeras till stöd 

 

Utveckla en aktiv och långsiktig samverkan  

Inriktningar för år 2023  

- Ta fram ett koncept för att kontinuerligt öka lokal systemkompetens om parternas uppdrag, i 

syfte att grunda samverkan med rätt kunskap och rätt förväntningar  
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Mål för verksamheten och styrelsen  
 

Strukturmål för verksamheten: 

Effekt Mål Aktivitet Uppföljning 
 
 
Förbundet erbjuder 
goda förutsättningar 
för samverkan att 
uppnå sina syften 
och mål 
 

 
 
 
Implementera nya rutiner 
för styrning av pågående 
samverkan  

 
Ta fram rutiner för 
styrning, i samråd 
med styrgrupper och 
processledare 
 
Implementera nya 
rutiner i samtliga 
styrgrupper som 
startar under 2023 

 
Rutiner presenteras i 
tertialrapport 1 
 
 
 
Uppföljning  i 
delårsrapport samt 
årsredovisning 

 

Individmål för verksamheten: 

Effekt Mål Aktivitet Uppföljning 
 
 
 
Att individer 
oberoende av behov 
får tillgång till 
samverkansinsatser 
som ökar 
förutsättningarna till 
egenförsörjning 

 
Minst 450 individer ska 
delta i insatser  
 
Minst 5 individer ska 
anställas i insatser 
 
Minst 50 arbetsgivare ska 
ta del av insatser 
 
Minst 120 medarbetare 
ska ta del av 
kompetenshöjande 
insatser 
 

 
 
Verka för att processer 
startar upp enligt plan 
 
 
 
Verka för att samtliga 
processer arbetar mot 
samt uppnår uppsatta 
målsättningar  
 

 
Kvantitativ uppföljning 
av antal individer, 
medarbetare samt 
arbetsgivare som 
deltar eller tar del av  
samverkansinsatser  
 
Uppföljning redovisas 
i nationellt 
uppföljningssystem 
samt i årsredovisning 
 
 

Styrelsens mål: 
 

- Styrelsen ska aktivt diskutera och besluta om prioriteringar av fokusområden, 

inriktningar och utvecklingsbehov för förbundets verksamhet  

 

- Styrelsen ska bidra till att medlemsparterna är aktiva i att identifiera samverkansbehov 

utifrån förbundets fokusområden och inriktningar  

 

- Styrelsen ska följa upp att förbundet arbetar aktivt och flexibelt i syfte att uppnå 

största möjliga effekter utifrån rådande behov av samverkan och samordning. Detta 

följs upp genom att eget kapital ska omsättas och vara inom rekommenderad nivå 

senast år 2023. 
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Budget för 2023 
 

Förslag till budget 2023 
 

Summa, kr 

Medlemsavgifter 
 

9 800 000 
 

Totala intäkter 9 800 000 
 

Beviljade samverkansinsatser 
 

-4 607 382 
 

Ansökan om samverkansinsatser* 
 
Övriga medel att fördela 
 

-6 216 000 
 

-200 000 

Summa samverkansinsatser 
 

-11 023 382 
 

Summa samordningsförbundets kostnader 
 

-1 673 500 
 

Totala kostnader 
 

-12 696 882 
 

PERIODENS RESULTAT 
 

-2 896 882 
 

Ingående beräknat överskott 
 

4 879 083 

Utgående beräknat överskott 1 982 201 

 
*Avser färdiga ansökningar för styrelsen att fatta beslut om den 21 november 2022 

 

Prognos av utveckling 2023 – 2025 
 

Prognos, tkr 2023 2024 2025 

    

Medelstilldelning 9 800 11 550 11 568 

Totala kostnader -12 697 -11 550  -11 568  

Periodens resultat -2 897 0 0 

Eget kapital vid årets slut 1 982 1 982 1 982 

Eget kapital, % avvikelse från rek. nivå  0% 0% 0% 

    

 

 


