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Yttrande över rekommendationer för Region Skånes
ledamöter och ersättare i finansiella samordningsförbunds styrelser
Regionstyrelsen har vid sammanträde, 2019-06-04 § 103, remitterat framtaget
förslag avseende rekommendationer för Region Skånes ledamöter i de 14
finansiella samordningsförbundens styrelser i Skåne till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.

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, Arbetsförmedlingen och 32 av Skånes
33 kommuner. Syftet är, i enlighet med Lagen om finansiell samordning, att
genom samordnade insatser nå optimal resursanvändning och framgång med
ägarnas verksamheter. Huvudmännens/ägarnas mål är att samverkan och
samarbete genom finansiell samordning ska förbättra individers förutsättningar att utföra förvärvsarbete eller studier. 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 varje ledamot i sitt styrelsearbete i Finsam
kritiskt granskar och väger in Region Skånes uppdrag och satsningar såväl
inom hälso- och sjukvårdens område som inom regional utveckling och
folkhälsa.
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De finansiella samordningsförbunden är självständiga myndigheter med
följsamhet till Lagen om finansiell samordning samt respektive styrelses
förbundsordning och lokalt förankrad 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.
Ur Region Skånes perspektiv är det av stor vikt att insatserna går att
implementera i hela Skåne. Regionen kan inte implementera nya metoder i
ordinarie verksamhet om det inte går att skala upp dessa till hela Skåne.
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.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i internbudget för år 2019 avsatt 23
miljoner kronor för finsamförbunden i Skåne. Region Skånes insats
motsvarar en fjärdedel av den totala insatsen. Staten, genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, står för hälften och resterande fjärdedel av
insatsen står de deltagande kommunerna för. Det finns således för innevarande år en total finansiering för de 14 samordningsförbunden motsvarande 92 miljoner kronor. Då respektive samordningsförbund är en egen
myndighet kan varje styrelse besluta om att balansera överskjutande kapital
till nästkommande verksamhetsår och av det skälet är den samlade finansen
sannolikt högre än motsvarande årlig avgift. En utökad insats för Region
Skånes del ska alltid ställas mot andra prioriterade områden i budget.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över regionstyrelsen rekommendationer för Region Skånes ledamöter och ersättare i
finansiella samordningsförbunds styrelser och avger följande yttrande.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ser rekommendationerna som en utveckling
av Region Skånes deltagande och delägarskap samt som ett stöd till ledamöter och ersättare i deras styrelsearbete i de finansiella samordningsförbunden i Skåne.
Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att punkten ”Skalbarhet till hela Skåne”
(s. 1) omformuleras enligt följande (ändringar kursiverade):
”Ur Region Skånes perspektiv är det viktigt att insatserna i de
fall där det är lämpligt går att implementera i hela Skåne.
Regionen ska sträva efter att nya metoder som implementeras i
ordinarie verksamhet ska gå att skala upp till hela Skåne.”
Vidare anser hälso- och sjukvårdsnämnden att punkten ”Inga insatser för
kärnuppdrag” (s. 1) stryks i sin helhet.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig i övrigt bakom förslaget till
regionstyrelsen om de rekommendationer vilka tagits fram till Region
Skånes ledamöter i de 14 finansiella samordningsförbundens styrelser i
Skåne.
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