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       Bilaga nr 2 

 

      Verksamhetsplan för Söderåsens samordningsförbund år 2019 
 

Söderåsens samordningsförbund bildades den 1 januari 2015 efter att beslut fattats av 

samtliga parter om sammanslagning av Bjuvs samordningsförbund och Åstorps 

samordningsförbund. De ingående parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Region Skåne, Bjuvs kommun och Åstorps kommun. 

Förbundet har sitt säte i Åstorp och leds av en styrelse där samtliga parter finns 

representerade med varsin ordinarie ledamot samt ersättare.  

Förbundsordningen som antagits av samtliga parter i samband med sammanslagningen är 

tillsammans med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, 2003:1210, de 

viktigaste styrdokumenteten för förbundet. 

 

Syfte 

Söderåsens samordningsförbund ska 

- Erbjuda en gemensam arena för samverkan och samarbete där parterna kan 

verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individuella behov och lokala 

förutsättningar. 

- Med individen i centrum kartlägga behov av rehabilitering och ge möjligheter 

att finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade 

ansvarsområde 

- Följa upp rehabiliteringsinsatserna efter uppföljningar som genomförs av 

utförare och projektägare.  

- Tillsammans med de ingående parterna sprida kunskap om samverkan och 

samordningsförbundets uppdrag 

 

 

Inriktning 

Insatser inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av 

samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin 

förmåga att utföra förvärvsarbete. 

 

Eftersträva att de fem samverkande parterna får en gemensam bild av vilka målgrupper 

inom de två kommunerna som bedöms vara i störst behov av samordnad rehabilitering.  

 

Individuella handlingsplaner ska utformas och ligga till grund för deltagare som ingår i 

individinriktade projekt/satsningar. 

 

Samordningsförbundet ska  

- Verka för såväl individinriktade som strukturinriktade satsningar 

- Tillsammans med parterna skapa förståelse för de olika myndigheternas uppdrag 

- Främja samverkan mellan parterna 

- Stimulera till utveckling av nya arbetsmetoder 
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Styrelsens plan för 2019 

 

Individnivå 

Följande behovsgrupper har identifierats som angelägna för gemensamma insatser. 

- Unga (16-29 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att motverka 

utanförskap och för att främja vägen till egen försörjning. 

- Vuxna (30-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att 

motverka utanförskap och för att främja vägen till självförsörjning. 

- Unga vuxna (18-29 år) med aktivitetsersättning som bedöms kunna tillgodogöra sig 

arbetslivsinriktad rehabilitering och är i behov av ett ytterligare stöd från en Case 

manager för att få eller behålla ett arbete eller påbörja studier. 

 

Strukturell nivå 

- I arbetet med unga vuxna (18-29 år) som har aktivitetsersättning pröva en ny 

arbetsmodell som innebär att handläggare inom Arbetsförmedlingen arbetar 

tillsammans med en Case manager från kommunen för att kunna erbjuda ytterligare ett 

stöd, i syfte att deltagaren ska få eller behålla ett arbete eller påbörja studier.  

- Stort fokus på individens behov oavsett finansiering 

 

Förebyggande och övergripande insatser 

- Kompetenshöjande insatser 

- Marknadsföra Söderåsens samordningsförbund i de olika organisationerna 

 

Effektmål 

I de fall det är möjligt ska antalet individer mätas som genomgått och fullföljt respektive 

projekt/insats. 

Strukturinriktade och övergripande satsningar ska redovisas 

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen förväntas genomföra 6 - 8 styrelsemöte under året. 

 

Utvecklingsgruppens arbete 

Utvecklingsgruppen förväntas genomföra 6 - 8 möte under året 

 

Ekonomi 

Medelstilldelningen från parterna uppgår till 3 076 000 kr för 2019 och budgeten för 

verksamhetsåret 2019 omfattar planerade kostnader för 3 948 000 kr. 

Övrig information se budget för 2019 samt flerårsplan för budget.  

 

Administration 

Genom tjänsteköp av Åstorps kommun tillhandahålls förbundschefstjänsten 100 % 

tjänstgöringsgrad (tjänsten innehåller även arbetsuppgifter som processutvecklare) samt 

befattningen som förbundssekreterare uppgående till 50 %  

Det finns en överenskommelse med Åstorps kommuns ekonomiavdelning om 

redovisningstjänster som i sin tur har en överenskommelse med Björnekulla Fastighets AB 

(helägt bolag av Åstorps kommun) om att utföra uppdraget under 2019. 

 

Söderåsens samordningsförbund 2018-11-13 

Roger Törnqvist 

Förbundschef 


