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Rekommendationer till Region Skånes ledamöter och ersättare i
finsamförbund
Region Skånes övergripande målsättning med sitt deltagande i finansiell samordning enligt
lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, hädanefter Finsam, är att
öka sysselsättningsgraden genom att tillsammans med medverkande parter möjliggöra bättre
samordning för effektivare rehabilitering.
I egenskap av part i finsamförbund har Region Skåne att utse ledamöter och ersättare i
respektive förbunds styrelse. Ledamöter och ersättare som utses av regionen ska vara
ledamöter eller ersättare i regionfullmäktige och representera regionen i förbundsstyrelserna.
Regionens ledamöter och ersättare ska därför ha Region Skånes perspektiv i sitt arbete för
förbättrad samverkan och ökad sysselsättning.
Rekommendationer till ledamöter och ersättare i förbundens styrelser
Följande rekommendationer lämnas av regionstyrelsen till regionens ledamöter och ersättare
för att tas i beaktande:


Skalbarhet till hela Skåne
Ur Region Skånes perspektiv är det viktigt att insatserna går att implementera i hela
Skåne. Regionen kan inte implementera nya metoder i ordinarie verksamhet om det
inte går att skala upp till hela Skåne.



Samordnade insatser ska prioriteras där problem upplevs mellan parter
De insatser som Finsam är engagerade i ska huvudsakligen lösa samverkansfriktion
mellan parterna. Finsam är inte till för att lösa samverkansproblem som finns inom en
och samma part.



Inga insatser för kärnuppdrag
Varje part har en rad kärnuppdrag som finansieras av skattemedel. Finsam ska inte
finansiera verksamhet som redan ingår i någon parts kärnuppdrag.



Verksamhetsanknutna insatser
För att underlätta för implementering bör projekten bedrivas så verksamhetsanknutet
som möjligt. Detta eftersom syftet med samverkan i Finsam är att lärdomarna i
insatsens metodutveckling ska övergå till den ordinarie verksamheten.



Tydliga kriterier för insatser
Både ur ett medborgar- och ägarperspektiv är det viktigt att insatserna som bedrivs i
Finsams regi är effektiva, ändamålsenliga och utvärderas löpande. Följande kriterier
bör bedömas särskilt inför beslut om insatser:
o Tidsplan
o Budget
o Förutsättningar för implementering
o Uppföljning (oavsett projektets resultat)
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o Löpande avstämning med möjlighet att avsluta i förtid


Effektiv förvaltning
Det är viktigt att förbundsstyrelserna förvaltar förbundet effektivt. Både med avseende
på insatser, men även på administration och andra utgifter. Bland förbundets totala
kostnader bör en betydande del vara direkt hänförliga till insatser. Övriga kostnader
bör utgöra en begränsad del av totalen.



Samarbete och kunskapsdelning mellan finsamförbunden förordas
Ur Region Skånes perspektiv förordas samarbete mellan finsamförbund eftersom det
ökar skalbarheten samt främjar utbyte av kunskap och utvecklade metoder. Den lokala
förankringen i finsamförbunden är viktig samtidigt som förbuden är en del av en större
helhet.



Delta i regionens Finsam-nätverk
För att sprida kunskap, arbetssätt och erfarenheter från olika förbunds insatser bör
regionens ledamöter och ersättare i förbundens styrelser delta i Region Skånes
Finsam-nätverk. Deltagande i nätverket är också av vikt för att samordna regionens
roll som part. Nätverket träffas en gång per termin.

