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Nationella Nätverket för
Samordningsförbund
c/o Kurt Kvarnström
Vretahagsvägen 7
633 69 Skogstorp

Socialdepartementet

Ansökan om bidrag för sammanställning av
samhällsekonomiska studier av finansiell samordning

1 bilaga
Regeringens beslut

Regeringen beviljar i enlighet med ansökan Nationella Nätverket för
Samordningsförbund (NNS) 44 000 kronor för sammanställning av
samhällsekonomiska studier av finansiell samordning.
Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
funktionsnedsättning, anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen,
anslagsposten 2 Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen.
Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.
Rekvisition ska göras senast den 1 december 2014. Medlen får användas för
verksamhet längst till och med den 31 december 2014. Medel som inte har
förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den
31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till
Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisningar ska hänvisa till det
diarienummer som detta beslut har.
För bidraget gäller de villkor som anges i villkor för bidrag, se bilaga. Blanketter
för bl.a. rekvisition och slutrapportering finns på regeringens hemsida under
Regeringen och departementen/Om Regeringskansliet/Bidrag till föreningar,
stiftelser eller internationella organisationer.
En rapport ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den
15 januari 2015. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta
beslut har.
Ärendet

Sedan den 1 januari 2003 är det möjligt för Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting att bilda samordnings-förbund
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2
med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser. I maj 2014 fanns det 84 samordningsförbund, vilka
omfattar 230 av Sveriges 290 kommuner.
Inom ramen för sitt uppdrag har många samordningsförbund finansierat
analyser och utvärderingar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. De senaste åtta
åren har mellan 40–50 samhällsekonomiska utvärderingar genomförts enligt
samma samhällsekonomiska analysmodell, benämnd NyttoSam. Det möjliggör
att resultaten av likartade insatser för likartade målgrupper kan aggregeras och
sammanställas.
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har ansökt om bidrag för
att ta fram ett samhällsekonomiskt resultat av finansiell samordning genom att
sammanställa materialet från de samhällsekonomiska studier som genomförts.
Regeringen bedömer det vara värdefullt att aggregera resultaten från
uppföljningar och utvärderingar av enskilda projekt som samordningsförbunden
finansierar. Det kan bidra till att finna generaliserbara erfarenheter och resultat
av samordningsförbundens insatser.
På regeringens vägnar

Ulf Kristersson
Peter Wollberg
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