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Finansiell samordning i regeringens budgetproposition 
för 2017 
                                                                                    

Sammanfattning 

- Budgetram på 339 miljoner kr förslås för 2017 vilket är samma nivå 
som 2016 

- Stor närvaro i propositionen av samordningsförbunden som en 
resurs för arbete med aktivitetsersättning 

- Totalt sett anslås 2 901 miljoner kr för anslaget Bidrag för 
sjukskrivningsprocessen där fiannsiell samordning genom 
samordningsförbund ingår (11,7 % av anslaget) 

- Viktiga källor för regeringens ställningstagande för fortsatt 
utveckling av, och stöd för, samordningsförbunden är 
Aktivitetsersättning – en ersättning utan aktivitet? (Riksrevisionen, RiR 
2015:7) och Samordningsförbunden och unga med aktivitetsersättning. 
En uppföljning av insatser finansierade av samordningsförbunden för 
unga med aktivitetsersättning (Försäkringskassan, 
Socialförsäkringsrapport 2016:4) 

Ur budgetproppen: Regeringens överväganden angående medel till 
finansiell samordning genom samordningsförbund (Prop. 2016/17:1, 
utgiftsområde 10, sid 70) 

Finansiell samordning genom samordningsförbund  
Finansiell samordning genom samordningsförbund syftar till att ge 
individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser stöd så att 
dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
Finansiell samordning genom samordningsförbund är en frivillig 
samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landsting samt 
en eller flera kommuner. I april 2016 fanns det 83 samordningsförbund som 
omfattar 244 av Sveriges 290 kommuner.  
 
Av resurserna till samordningsförbunden ska Försäkringskassan bidra med 
statens andel motsvarande hälften av medlen. Landsting och kommuner 



 
 

ska bidra med varsin fjärdedel. För 2016 uppgick de statliga medlen till 339 
miljoner kronor och dessa bedöms förbrukas i sin helhet. 
 
Utgifterna för 2017 beräknas till 339 miljoner kronor. 
 

Ur budgetproppen: Samordnade rehabiliteringsinsater genom 
samordningsförbund (Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 10, sid 29) 

Finansiell samordning genom samordningsförbund syftar till att ge 
individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser stöd så att 
dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Behovet 
av samordning är ofta tydligt för personer med en sammansatt problematik 
som till exempel olika former av fysiska eller psykiska besvär i 
kombination med arbetsmarknadsmässiga eller sociala problem. Många av 
de individer som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetar med, 
inte minst unga med aktivitetsersättning och långtidssjukskrivna, kan ha 
behov av sådana samordnade insatser. Som en del av regeringens 
åtgärdsprogram har de statliga medlen till samordningsförbunden ökats 
för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna och unga med 
aktivitetsersättning. 

Det finns samordningsförbund i samtliga landsting. Förbunden varierar i 
storlek, från enkommunsförbund till förbund på länsnivå. Under 2015 har 
förberedelser pågått för att bilda nya förbund eller för att nya kommuner 
ska ansluta sig till befintliga förbund. I april 2016 fanns det 83 
samordningsförbund som omfattar 244 av Sveriges 290 kommuner. 

Drygt hälften av samordningsförbundens insatser utgörs av 
rehabiliteringsinsatser till individer, medan knappt hälften utgörs av 
strukturövergripande insatser som avser att förbättra samverkan mellan 
myndigheterna. 

Av de personer som omfattas av samordningsförbundens 
rehabiliteringsinsatser visar Försäkringskassans uppföljning att en 
majoritet är unga mellan 16 och 29 år. Av dem som avslutade en insats är 
det 33 procent av deltagarna som arbetar eller studerar i någon omfattning 
direkt efter insatsen, 31 procent av kvinnorna och 36 procent av männen. 
Därutöver har 19 procent registrerats som aktivt arbetssökande på 
Arbetsförmedlingen efter avslutad insats. 

Av alla individer som haft aktivitetsersättning på grund av nedsatt 
arbetsförmåga under 2015, är det ca 5 procent (ca 1 700 personer) som 
deltagit i en insats finansierad av samordningsförbund. Av dessa har 25 
procent gått vidare till arbete eller studier efter avslutad insats. 



 
 

Riksrevisionen bedömer att det nuvarande utbudet av insatser inte 
motsvarar de behov som finns för individer med aktivitetsersättning. 
Framförallt bedömer Riksrevisionen att det saknas insatser för unga som 
står långt från arbetsmarknaden. Riksrevisionen bedömer att 
samordningsförbundens insatser fyller en viktig funktion när det gäller att 
aktivera unga med aktivitetsersättning. Försäkringskassan drar liknande 
slutsatser i en analys av samordningsförbundens insatser för unga med 
aktivitetsersättning. Resultaten i denna analys indikerar att de som deltagit 
i insatser finansierade av samordningsförbunden får fler insatser och 
närmar sig arbetsmarknaden i något större utsträckning än de som inte 
deltagit i insatser finansierade av samordningsförbunden. 

Ur budgetproppen: Ökningen av antalet personer med 
aktivitetsersättning är oroande (Prop. 2016/17:1, Utgiftsområde 10, sid 36-
37) 

Regeringen ser mycket allvarligt på ökningen av antalet personer med 
aktivitetsersättning. Därför är ett av de sju prioriterade områdena i 
regeringens åtgärdsprogram att skapa bättre möjligheter för unga med 
funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete.  Orsakerna bakom 
ökningen av antalet personer med aktivitetsersättning är flera och 
komplexa. Det är därför en utmaning för flera politikområden att stärka 
ungas hälsa och underlätta övergången från studier till arbetslivet. 
Utformningen av sjukförsäkringen och Försäkringskassans handläggning 
kan påverka utvecklingen genom en rättstillämpning av hög kvalitet och 
genom att underlätta en övergång till arbete eller studier för dem som har 
fått aktivitetsersättning. 

Regeringen bedömer att samordningsförbunden har en viktig funktion för 
att åstadkomma förstärkta insatser för unga, bl.a. unga med 
aktivitetsersättning. Det är dock få personer med aktivitetsersättning som 
omfattas av sådana insatser. Samtidigt finns, som framgår i avsnitt 3.4.2, 
indikationer på att samordningsförbundens insatser bidrar till att unga 
med aktivitetsersättning närmar sig arbetsmarknaden i något större 
utsträckning än dem som inte deltagit i insatser finansierade av 
samordningsförbunden. 

Ur budgetproppen: Utveckla insatserna för unga med aktivitetsersättning 
(Prop. 2016/17:1, Utgiftsområde 10, sid 39-40) 

Regeringen vill underlätta för unga med sjukdom eller 
funktionsnedsättning att komma i arbete. Förslag med denna inriktning har 
remitterats i promemorian Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och 



 
 

aktivitetsersättningen (Ds 2016:5). Regeringen lämnar nu dessa förslag i 
avsnitt 3.6. 

… 

Regeringen har gett Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i uppdrag 
att genom samordningsförbunden verka för att det vidtas förstärkta och 
samordnade rehabiliteringsinsatser för unga med aktivitetsersättning. 
Regeringen kan konstatera att samordningsförbundens insatser bidrar till 
att unga med aktivitetsersättning närmar sig arbetsmarknaden. Däremot är 
det endast ca 5 procent av de personer som uppbär aktivitetsersättning som 
omfattas av sådana insatser. Regeringen anser det därför vara angeläget att 
samordningsförbunden prioriterar insatser för denna grupp. För att 
åstadkomma detta är det viktigt att Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen aktivt arbetar med att identifiera de unga med 
aktivitetsersättning som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
och verkar för att sådana insatser prioriteras av samordningsförbunden. 
Regeringen kommer att överväga om det bör vidtas ytterligare åtgärder för 
att nödvändiga insatser ska vidtas för unga med aktivitetsersättning. 

Mera i budgetpropositionen 

Liknande text som ovan även under utgiftsområde 14 och avsnittet Insatser 
för sjukskrivnas återgång till arbete (ffa sid 36) men mer text om resultat ur 
Socialförsäkringsrapport 2016:4.  

Budgetpropositionen i sin helhet finns via länk: 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/09/prop.-
2016171/ 

 

 


