Regionstyrelsen
BESLUTSFÖRSLAG
Datum
Dnr

2019-09-26
1900269

1 (4)

Regionstyrelsen

Rekommendationer för Region Skånes ledamöter och
ersättare i finansiella samordningsförbunds styrelser
Ordförandens förslag

1. Regionstyrelsen antar föreslagna rekommendationer för Region
Skånes ledamöter och ersättare i finansiella samordningsförbunds
styrelser.
Sammanfattning

Region Skånes ledamöter och ersättare i Skånes finsamförbunds styrelser
har i uppdrag av regionstyrelsen att följa de identifierade behov som faller
på Region Skånes deltagande som part i finansiell samordning i Skåne
samt antagna rekommendationer.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-26
2. Rekommendationer till Region Skånes ledamöter och ersättare
3. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2019-09-25, § 109 inkl yttrande
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Finsam står för finansiell samordning och är en regionövergripande
verksamhet för att med insatser förbättra den enskildes möjligheter att få
och behålla ett förvärvsarbete.
I Skåne bedriver Region Skåne styrelsearbete i 14 samordningsförbund i
samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedling och 32 skånska
kommuner. Syftet, i enlighet med Lagen om finansiell samordning, är att nå
optimal resursanvändning genom samordnade insatser för
huvudmännen/ägarna i arbetet att förbättra individers förutsättningar att
utföra förvärvsarbete eller studier.
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Det övergripande målet är att utifrån ett medborgarperspektiv och med
finansiell samordning utveckla metoder för samverkan mellan myndigheter
som ytterst har effekt för såväl grupper som individer. Finsam finansierar,
stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna.
Inriktningen med uppdraget är att ledamöter kritiskt granskar och väger in
Region Skånes uppdrag och satsningar såväl inom hälso- och sjukvårdens
område som inom regional utveckling och folkhälsa i styrelsearbetet i
Finsam förbundet.
Varje finsamförbund är självständigt och ansvarar för sin förbundsordning
och sin lokalt förankrade verksamhetsplan. Ägarnas perspektiv och i
förlängningen medborgarens ska vägas in när enskilda insatser/projekt/
program ska beviljas för att underlätta fortsatt implementering och
finansiering i ordinarie verksamhet. Region Skåne ska underlätta för fortsatt
implementering av framgångsrika projekt genom prioritering och ordnat
införande i den egna verksamheten. Vad gäller de av Region Skåne
finansierade verksamheter regleras deltagandet i finsamprojekt och
aktiviteter i avtalsvillkor och uppdrag.
Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-04, § 103, att
remittera framtaget förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.
Nämnden har behandlat förslaget vid sitt sammanträde 2019-09-25 och
ställt sig bakom detta med vissa ändringar. I nu liggande förslag till
rekommendationer har hänsyn tagits till dessa förslag till ändringar.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

I hälso- och sjukvårdsnämnden internbudget finns avsatt 23 miljoner kronor
för finsamförbunden i Skåne. Region Skånes insats motsvarar en fjärdedel
av den totala insatsen vilken baseras på statens insats genom
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som står för hälften och den
andra fjärdedelen står deltagande kommunerna för.
Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig
Miljökonsekvenser

Beslutet har ringa eller få miljökonsekvenser i så mening att Region Skånes
styrelseledamöter uppmanas till miljövänligt färdsätt i samband med
förbundsstyrelsernas sammanträden.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan/MBL-förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende.
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Uppföljning

Uppföljning av finsamförbundens verksamheter ska redovisas årligen i
regionfullmäktige. Därutöver ska projekt/insatser som är föremål för
implementering anmälas till hälso- och sjukvårdsnämnd respektive
regionala utvecklingsnämnden för information.

Carl Johan Sonesson
Ordförande

Alf Jönsson
Regiondirektör
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