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Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser
Samordningsförbund Gävleborg ska finansiera aktiviteter och insatser inom rehabiliteringsområdet för
att den enskilde ska komma närmare egen försörjning, få arbete, börja studera. De insatser förbundet
finansierar ska ligga inom de samverkande parternas verksamhetsområde och bidra till en effektiv
resursanvändning.
Finansieringen från samordningsförbundet kan avse både kortare och längre insatser. Långsiktiga
insatser utgör mer än 12 månader.
Målgrupper
Personer i förvärvsaktiv ålder (16–64 år) som är i behov av samordnade insatser.
Grundläggande förutsättningar
Insatser som kan finansieras bedöms utifrån nedanstående punkter utan inbördes prioritering.
• Alla insatser ska utgå från och ta ansvar för ett mångfalds-, likabehandlingsoch jämställdhetsperspektiv
• Insatserna ska ligga inom de samverkande myndigheternas samlade ansvarsområde
• Insatserna genomförs lokalt i en kommun, tillsammans i flera kommuner
eller länsövergripande
• Insatserna ska komplettera de ordinarie uppgifter som myndigheterna ansvarar för
• Samarbete runt individer ska beröra två eller flera parter
• Aktiviteterna ska innebära en förstärkning av de insatser som individen har rätt till och
ska utformas utifrån individens behov
• Samordningsförbundet ska inte överta finansiering av redan befintlig verksamhet
hos enskild huvudman
• Metoder som har sin grund i forskning och beprövad erfarenhet ska eftersträvas.
• Delfinansiering av insatsen beaktas
• Vid insatsens planering ska plan för uppföljning, utvärdering och framtida
implementering finnas med
• Lokala förslag förankras i respektive Mysam-grupp
Vem kan ansöka om medel?
Medel till insatser kan sökas av parter som är medlemmar i Samordningsförbund Gävleborg.
Ansökan görs av minst två av parterna i samverkan. En av parterna är huvudman för insatsen.
Andra aktörer kan få del av medel genom samarbete med den part som är huvudman för
insatsen.
Vilka insatser kan finansieras?
• Kartläggning och analys av behov, problem och flaskhalsar i systemen
• Särskilda insatser/projekt för en definierad målgrupp
• Utbildnings- och informationsinsatser med fokus på förbättrat samarbete
mellan olika personalgrupper samt för att klarlägga respektive aktörs uppdrag
och ansvar
• Kompetenshöjning och handledning
• Metodutveckling
• Uppföljning och utvärdering av aktiviteter som genomfört

På www.finsamgavleborg.se kan du läsa mer om hur du ansöker.
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Beredning och beslut
• Inför beslut, bereder och granskar beredningsgruppen ansökningar om samverkansmedel
• Beredningsgruppen representerar hela länet och samtliga verksamhetsområden
• Beslut om insats under 200 000 kr fattas av förbundschef. Beslut om insats över 200 000 kr
fattas av förbundsstyrelsen
Vilka kostnader finansieras?
• Lönekostnader
• Externt köpta tjänster.
• Resekostnader
• Övriga kostnader till exempel kontorsutrustning, datorer, telefoner, lokaler.
Grundregel ska vara att använda befintlig utrustning och lokaler. Är dessa
möjligheter uttömda kan ersättning beviljas.
Utbetalning av medel
• Alla kostnader ersätts i efterhand genom rekvirering som ställs till förbundet enligt
upprättat avtal.
• Ersättning sker mot faktiskt upparbetade kostnader som ska styrkas med underlag
såsom fakturakopior, verifikationer och löneunderlag.
Insatser kan avbrytas i förtid
Medlemmarna avgör varje år nivån på finansiell tilldelning till förbundet. Skulle villkoren
väsentligt förändras till nackdel för förbundet kan förbundet i förtid avsluta pågående
insats/projekt.
Samordningsförbundet kan besluta om att avbryta pågående finansiering av insatser om
förhållanden inte stämmer överens med fattade beslut.
Uppföljning och utvärdering
Enligt lag ska alla finansierade insatser/projekt och aktiviteter inom samordningsförbundet
följas upp och utvärderas.
Samordningsförbundet och i förkommandefall huvudman för insatser finansierade med
samverkansmedel, har ansvar för att rapportera in resultat i det nationella
uppföljningssystemet SUS, "sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet".
Kraven på utvärdering och uppföljning av enskilda insatser regleras i avtal om finansiering.

På www.finsamgavleborg.se kan du läsa mer om hur du ansöker.
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