
Tillsammans 
gör vi skillnad

finsam.se
Mer information finns på www.finsam.se där du 
också hittar kontaktuppgifter till samordnings
förbunden runt om i landet. 

Nationella rådet
För att stödja och driva utvecklingen av finansiell 
samordning genom samordningsförbund finns 
ett Nationellt Råd. I Nationella rådet ingår 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges 
Kommuner och Regioner samt Socialstyrelsen. 



Varför samverkar vi i 
samordningsförbund?
När samhället kombinerar sina resurser kan de på ett kraftfullt sätt 
stödja människor med behov av ett samordnat stöd. Målet är 
egen försörjning och bättre livskvalitet. Detta blir möjligt genom 
finansiell samordning – en unik samverkansform som lönar sig för 
både människor och samhälle.

Fyra aktörer delar resurser
När Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region samverkar 
går det att göra mer för människor som behöver olika typer av rehabiliterings
insatser från flera aktörer sam tidigt. Finansiell samordning (Finsam) möjliggör 
denna samverkan, som sker genom samordningsförbund. I Sverige finns det 
idag unge fär 80 fristående samordningsförbund. Samordnings förbunden stödjer 
sociala, medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser med ekono
miska medel och parterna i förbundet genomför själva insatserna. När parterna 
samverkar har de kapacitet att göra mer!

Stöd ur ett helhetsperspektiv

En helhetssyn 
från berörda 
myndigheter.

En gemensam 
handlingsplan.

En kombination av 
insatser under en 
samlad period.

Unikt och framgångsrikt arbetssätt
Att slå ihop pengapåsar för att stimulera ett gemensamt ansvarstagande är något 
unikt. Med en gemensam budget och ett gemensamt mål kan myndigheterna 
erbjuda en mer sammanhållen och effektiv rehabilitering. Arbetssättet är lärande 
och bidrar till att de fyra ingående parterna utvecklar arbetet i sina egna verksam
heter. Brister identifieras och nya kunskaper och metoder tas tillvara. Det lokala 
behovet är styrande för vilka typer av insatser samordningsförbunden finansierar.

Alla blir vinnare
Samverkan genom samordningsförbund syftar till att människor ska få möjlighet 
att försörja sig själva, vilket innebär en stor skillnad i livskvalitet. Medarbetare 
inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner som 
arbetar med samverkan ökar sin kompetens inom området och ser de goda 
resultaten för individen. Ett effektivt arbetssätt som leder mot målet egen 
försörjning är också en samhällsekonomisk vinst. Finansiell samordning skapar 
förutsättningar för att fler individer får plats i arbetslivet. 


