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Delårsavstämning avser att ge förbundsmedlemmar en ekonomisk överblick 

 av genomförd verksamhet under årets första hälft och en prognos för  

resterande del av året samt en framåtblick för kommande år. 
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Inledning 
 

Samordningsförbundet genomför tillsammans med styrelsen och beredningsgruppen en 

delårsavstämning efter halva verksamhetsåret. Inför avstämningen delges representanterna 

en skriven delårsrapport som redovisar en ekonomisk bild av genomförd verksamhet och en 

prognos för det resterande året. Rapporten redovisar även internkontroll/riskanalys och 

avslutas med en framåtblick för kommande år. 

 

 

Ekonomisk sammanfattning av Samordningsförbundet första halvår 
 

Förbundet följer i stort sin verksamhetsplanering som upprättades i november 2021 med 

undantag av att det egna kapitalet blev 400 t.kr mindre än lagd prognos på 2819 t.kr.  

Under första halvåret 2022 har Förbundet haft intäkter från medlemsavgifter och 

socialfonden som uppgått till 5,28 milj.kr, vilket motsvarar 63 % av de planerade intäkterna.  

 

Verksamheten har under första halvåret nyttjat 5,62 milj.kr vilket utgör 53% av de 

verksamhetsplanerade (VP) kostnaderna för året 2022, fördelat enligt nedan. 
 

-  Administrativ verksamhet uppgått till en kostnad på 934 t.kr  (45 % av VP) 
 

-  Strukturpåverkande verksamhet till en kostnad av 735 t.kr  (59 % av VP) 
 

-  Verksamhet på individnivå till en kostnad av 3960 t.kr     (55 % av VP) 

 

 

Framåtblick 
 

Framåt ser förbundet en osäkerhet avseende fortsatt finansiering av individverksamhet från 

2023 och framåt. Detta har medfört identifiering ett par nya risker i Förbundets risk och 

konsekvensanalys, se bilaga 2. En del av de nya riskerna handlar om den ansökan om medel 

från socialfondsprogrammet som förbunden i länet ska lämna in sista september. Medel 

som ska användas till att utveckla och driva individverksamheten.  

 

Beslut väntas från socialfonden i början av december 2022. Vilket utgör en utmaning att 

hinna med att planera och start upp projektverksamhet från första januari 2023.  

Då förbundets egna kapital kommer vara markant mindre till 2023 kommer det bli extra 

viktigt att verksamheten håller sin budget under 2022 och där det går hålla ner kostnaderna 

för att spara in en buffert till en eventuell senare lagd start av individverksamhet finansierad 

av socialfondsmedel 2023. 

 



Bild 2 – Samordningsförbundet 

Roslagens geografiska område  

 

Kapitel 1 – Samordningsförbundet 
 

 

Organisation och uppdrag  

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation som arbetar 

utifrån lagen (2003:1210) om Finansiell Samordning (FINSAM). 

Förbundsmedlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 

Stockholm samt kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm 

och Österåkers kommun.  

 

Förbundets organisation består av en styrelse som träffas 8-9 gånger per år.  

Till sin hjälp har styrelsen ett kansli och en beredningsgrupp bestående av 

tjänstemän från medlemmarna, som träffas 8-9 gånger per år. På hemsidan 

www.finsamroslagen.se finns beskrivning av gruppernas sammansättning.  

Kansliet och Tjänstemännen har i uppdrag att verkställa styrelsen beslut om 

finansiering av strukturpåverkande- och individinriktade insatser inom 

förbundets geografiska område.  

 

De verksamheter som förbundet finansierar ska komplettera myndigheternas ordinarie verksamhet. 

Verksamhetens ändamål är att i första hand verka för att individer med behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser ska få stöd att uppnå eller förbättra sin förmåga till egen försörjning och 

utökade möjligheter till ett självständigt liv.  Samordningsförbundet ska även bidra till att skapa en 

struktur som underlättar att samverkan mellan medlemmarna fungerar över tid. Verksamheten ska 

främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de ordinarie samverkansstrukturerna.  

 

Förbundets målgrupp 

 

Målgruppen för förbundets verksamhet är i huvudsak de som befinner sig långt från arbetsmarknaden 

eller kanske inte ens har varit i närheten av den. De har ofta flera myndighetskontakter vilket kan vara 

förvirrande för målgruppens individer, men även för tjänstemännen. Bilden nedan visar hur det ser ut 

för målgruppen unga som varken arbetar eller studerar och den illustrerar den komplexa situation som 

merparten av den målgruppen förbundet har befinner sig i.  

 

Förutom huvudmålgruppen berör även förbundets verksamhet tjänstemän som ibland parallellt med 

andra tjänstemän har kontakter med målgruppen.  

 

 

 

  

Bild 3 – Målgruppen unga som varken 

arbetar eller studerar (UVAS).   

Källa SOU 2018:11 Slutbetänkande 

av Samordnare UVAS 
 

http://www.finsamroslagen.se/


 

Kapitel 2 – Ekonomisk delrapport för första halvåret  

 

 

● Rörelsens intäkter har uppgått till 5,28 milj.kr vilket motsvarar 63 % av planerade 

intäkter för året 2022. 
 

● Verksamhetens kostnader har uppgått till 5,62 milj.kr vilket utgör 53 % av de 

planerade kostnaderna för året 2022. 

 

På kommande sidor i detta kapitel redovisas mer detaljerat om intäkter respektive 

kostnader. Beräkningarna av prognosen  i denna rapport har skett med rundning och 

marginaler uppåt. 

 

  
 Tabell 1- Summering rörelsens  
                 intäkter och kostnader 
 

 
Budget  
VP 2022 

Inkl. korr. beslut 
 

Utfall  
Q1-Q2 

 

Prognos  
Q3-Q4 

 

Prognos  
2022 

 

Intäkter 8300 5288 3250 8538 

Kostnader  -10 560 -5 626 -4 992 -10 668 

Balans 2022 -2260 -338 -1742 -2080 

            

Eget kapital från föregående år 2819 2400     
Eget kapital till nästkommande år 540     270 

 

  



 

Intäkter 

 

Staten och regionen betalar sin medlemsavgift en gång per kvartal. Kommuner betalar sin 

medlemsavgift vid ett tillfälle i slutet av kvartal 2. 

 

Till hösten förväntas 

 

De sista medlemsavgifterna inkomma enligt plan samt att vi kommer få något mer ESF medel än 

verksamhetsplanerat pga. vårens styrelsebeslut om att fortsätta MIA projektet till och med oktober. 

Därefter kommer ESF finansiering av operativ individverksamhet att upphöra från 1 november. 

 

Tabell 2 – Rörelsens intäkter 2022  
Budget  
VP 2022 

Inkl. korr. beslut 

Utfall  
Q1-Q2 

Prognos 
Q3-Q4 

Prognos 
2022 

Medlemsavgift för de statliga FK/AF (50 %) 3000 1500 1500 3000 

Medlemsavgift Region (25 %) 1500 750 750 1500 

Medlemsavgift Kommun (25 %)         

  -Danderyd 206 204 -  204 

  -Norrtälje 317 316 -  316 

  -Täby 366 368 -  368 

  -Vallentuna 219 217 -  217 

  -Vaxholm 126 125 -  125 

  -Österåker 266 270 -  270 

Externa medel (ESF)  2300 1538 1000 2538 

Rörelsens sammanslagna intäkter 8300 5288 3250 8538 

 

 

Det egna kapitalet 

Förbundet följer i stort sin verksamhetsplanering upprättat i november 2021 med undantag att det 

egna kapitalet blev 400 t.kr mindre än lagd prognos. 

Revisorerna har under flera år påpekat till styrelsen att arbeta aktivt med att minska förbundets Egna 

kapital. Förbundet hade vid ingången av 2022 ett eget kapital på 2,4 m.kr, vilket är mer än Nationella 

rådets rekommendation på 20% av medelstilldelningen från parterna (för Roslagen 1,2 m.kr). 

Revisorerna lämnade även en anmärkning om att denna rekommendation inte tar i beaktande 

verksamhet som bedrivs av externa medel (ex Socialfonden).   

Om förbundet fortsätter sin verksamhet under andra halvåret av 2022 på samma sätt som första 

halvåret kommer åretsresultat bli en balans på -2,0 m.kr. Vilket medför att det Egna kapitalet minskar 

till runt strax under 300 t.kr  

  



 

Administrativ verksamhet 

 
Administrativ verksamhet inom förbundet inkluderar Styrelsen, Kansliet, Beredningsgruppen och 

Utvärderingskostnader. Verksamhet i kansliet har under det första halvåret uppgått till en kostnad på 

934 t.kr vilket motsvarar 45 % av den verksamhetsplanerade budgeten för 2022. 

 

Till hösten förväntas: 

 

● Större delen av utvärdering sker och startar med den Socioekonomiska studien till hösten.  

Efter styrelsens beslut den 18 maj kommer ytterligare 100 000 kr omfördelas till utvärderingsposten 

från förbundet ofördelade medel. 

 

● Personalkostnaderna kommer bli något lägre under andra halvåret då kanslipersonal omfördelas till 

att leda och avsluta MIA-projektet. 

 

 

Tabell 3 - Kostnader Kansli/Styrelse/Beredningsgrupp  
Budget VP 2022 
Inkl. korr beslut 

Utfall 
Q1- Q2 

Prognos 
Q3-Q4  

Prognos 
2022 

 Kansli arbetsplats 130 65 65 130 

  Övriga kostnader 100 42 20 62 

  Styrelsearvode och revisor 300 149 149 298 

  Medlemsavgift NNS 15 12   12 

  Kanslipersonal 1 395 655,6 550 1206 

  Utvärdering 1301 10 120 130 

  Oförutsedda kostnader 0 0 0 0 

Summa kostnader 2 070 934 904 1 838 

 

  

                                                             
1 Styrelsebeslut omfördela ofördelade medel till utvärderingsposten för att finansiera en socioekonomiskstudie. 



 

Insatsverksamhet 
 

 

Den Strukturpåverkande verksamheten 

 

Består av insatserna Insatskatalog, arbetsgruppen Samsus, Gemensamma forum och att stödja 

Arbetsintegrerade sociala företag. Verksamhet på strukturell nivå har under första halvåret uppgått till 

en kostnad av 735 t.kr, vilket motsvarar 59 % av den verksamhetsplanerade budgeten för 2022.  

Verksamhetskostnaderna har varit högre under det första halvåret på grund av de två större 

budgetposterna ”Utbildning i BIP” och projektet ”Stödja etablering av ett nytt Arbetsintegrerat 

företag” genomförts och avslutats under de första 6 månaderna. 

Projektet ”stödja etablering av nytt ASF” har under första halvåret resulterat i etableringen av 

företaget Spira som nu avslutas. Se separat slutrapport på förbundets hemsida. 

 

Till hösten förväntas  

 

● Insatsen Insatskatalogen kommer från den 1 oktober ha en vakant administratör. 

    

 

 

Tabell 4 - Kostnader Strukturpåverkande insatser 
Budget VP 2022 
Inkl. korr. beslut 

Utfall 
Q1- Q2 

Prognos
Q3-Q4  

Prognos 
2022  

 Arbetsgrupp SAMSUS 0 0 0 0 

  Projekt- Stödja etablering ASF 300 300   300 

  Gemensamma forum 100 50 20 70 

  Ofördelade medel inkl. kartläggning 50 0 0 0 

  Plattform Digital insatskatalog 50 36 24 60 

  
Personal till strukturpåverkande insatser (≈1,3 
resurs) 

750 349 300 649 

Summa Kostnader 1250 735 344 1 079 

 

  



 

 

Den Operativ individverksamhet 

 

Innefattar MIA projektet och övriga operativa kostnader. Verksamheten har under första halvåret 

uppgått till en kostnad av 3,96 m.kr, vilket är 55 % av verksamhetsplanerad budget.  

 Den individinriktade verksamheten består huvudsakligen av projektet MIA Vidare där strax över 3 

milj.kr har använts direkt till deltagarinsatser i form av arbetstränings-platser, samverkansteam, 

arbetscoacher och motiverande kurs. Projektet har sen start juni 2020 arbetat med 294 deltagare, 

vilket är 98 % av det förväntade deltagarmålet på 300 vid projektavslut i oktober 2022. 

 

Avvikelse 

Projektet MIA har använt något mer än vad som ursprungligen budgeterats till arbetsträningsplatser 

under de första 6 månaderna, då det funnits ett ökat behov för denna insats utifrån ett 

deltagarperspektiv. Denna utveckling har nu efter sommaren stabiliserats till ett mer normalt 

användande av arbetsträningsplatser. 

 

Till hösten förväntas 

● Projektledare (heltid) slutar sitt uppdrag från 31 augusti och kommer ersättas av förbundschef och  

   projektets administratör på halvtid vardera under projektets kvarvarande fyra månader.  

● Projektet kommer att uppnå sitt målet med 300 deltagare och eventuellt även kunna stödja något  

   fler deltagare under projektets sista månader. Projektet slutar med intag av deltagare från 1 oktober. 

   Verksamhet fortsätter för de redan inskrivna deltagarna till sista december. 

● Det förbundsfinansierade projektet, som enligt verksamhetsplaneringen startar i oktober, kommer  

  få en framflyttad start till den 1 november. Detta efter styrelsebeslut den 18 maj om att fortsätta  

  driva projektet MIA med ESF finansiering till och med den 31 oktober.  Med denna ändring kommer  

  projekt ”Fortsättning efter MIA” få en något lägre kostnad tillika att Projekt MIA vidare får en något  

  högre kostnad. 

● Arbetsträningsplatser i projektet kommer att minskas succesivt under hösten och upphöra helt från  

   1 december. Målet är att inte att överstiga budget trots överanvändningen av platser i våras. 

 

Tabell 5 - Kostnader Operativa individinsats 
Budget VP 2022 
Inkl. korr. beslut 

Utfall 
Q1- Q2 

Prognos 
Q3-Q4  

Prognos
2022  

-Operativ insats- projekt MIA Vidare jan - okt         

 Mia samverkans team kommuner 200 108 50  158 

 ESF projekt MIA vidare 
 Projektbudget se bilaga 1 tabell 7 

5 5342 3 625 2 300 5925 

-Operativ insats- projekt ”Efter MIA” Nov-dec         
 Förbunds finansierade projekt 
 Projektbudget se bilaga 1 tabell 8 

1 0662 0 1066 1066 

-Övriga Operativa kostnader         

 MIA lokal 350 179 179 358 

 Förbrukningsmat, utb , övrigt 90 45 20 65 

 Summa kostnader  7 240 3 957 3 615 7 572 

 

  

                                                             
2 Styrelsebeslut att fortsätta med ESF finansierat projekt under oktober och skjuta upp starten av 
förbundsfinansierat projekt till november 



 

Kapitel 3 - Internkontroll 2022 

23 februari 2022 beslutade styrelsen att förbundet skulle fortsätta arbeta med internkontrollen från 

2021 med tillägg av en utvecklad risk- och konsekvensanalys. 

 

 

 

  

 

Tabell 6 - Riskområden för internkontrollplan 2022 

 

Riskområde Ansvarig: Riskreducerande 
åtgärd: 

Metod för kontroll: Tidsplan 

Riskområde 1  
 
Attest av Fakturor 
Risk att attest-
ordning inte 
efterlevs. 
 

Förbundschef 
 och 

Ordförande 
 

 
Årligt stickprov på 
fakturor för att se 
att attestordning 
efterlevs. 
 
Årlig översyn 
behörighet för 
insatsansvariga att 
attestera 
 

 
Revisorsbiträde 
granskar och gör 
stickprov under 
årsredovisning. 
 
Ordförande har tillgång 
till bokföringsprogram 
och kan göra stickprov 
och granskning. 
  
 

 
I samband med 
revison. 
 
 
 
 
 

 
Riskområde 2  
 
Uppföljning av 
tidigare 
internkontroll 
Internkontroll är 
relativt nytt för 
förbundet därmed 
föreligger en risk 
att kontrollen inte 
genomförs enligt 
intentionen. 
 

Förbundschef 

 
Omvärldsbevakning 
av andra förbunds 
internkontroller. 
 
 
 
Risk- och 
konsekvensanalys 
ska utvecklas under 
2022 
 

 
Förbundschef bevakar 
andra förbunds arbete i 
frågan. 
 
 
 
Regelbundet utforma 
risk och konsekvens-
analys som bilaga till 
verksamhetsplanering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ny risk- och 
konsekvensanalys, 
se bilaga 2. 

 
Riskområde 3  
 
Dokument- 
hantering och 
arkivering 
Risk att 
dokumenthanterin
g och arkivering 
inte är tillräcklig. 
 

Förbundschef 
 

 
Översyn GDPR, och 
hantering av 
samtycke. 
 
Uppdatering av 
dokument-
hanteringsplan. 
 

Vartannat år översyn av 
GDPR (2021) och vart-
annat år översyn av 
arkivering & dokument-
hanteringsplan (2022) 
 

 
Maj 2022 dialog 
med Österåkers 
kommuns arkiv-
ansvarige och 
uppdatering av 
dokumenthantering
splan påbörjad. 



 
Kapitel 4 – Framåtblick 2023 
 
I Stockholms län finns åtta Samordningsförbundet som består av 21 av länets 26 kommuner samt ett 
stort antal vårdgivare inom hälso- och sjukvården (Region Stockholm) samt Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Tillsammans har förbunden lagt ett förslag till projektverksamhet delfinansiera av 
Europeiska Socialfonden. 
 
 

En bas med Två individinatser  

Basen utgörs av att erbjuda ett personligt stöd till deltagare med målet ökad 

anställningsbarhet. Indelat på två målgrupper, yngre och äldre. 

 

Strukturpåverkande insatser 

I länet gemensamt arbeta med metoden BIP3 , individcentrerade metoder samt att 

utveckla samarbetet med samarbetspartners, civilsamhälle och arbetsgivare. Utforma 

möjligheter till en ”sökandebank” och i projektet bedriva forskning för at tsamla in 

jämlikhetsdata m.m.   

 

Kunskapsplattform - som sträcker sig över organisationsgränser 

Via en gemensam kunskapsplattform kunna erbjuda projektmedarbetare och 

tjänstemän utbildning i individcentrerade metoder och horisontella principer.  Det 

behövs mötesutrymmen där medarbetare kan diskutera, lära av varandra, byta 

perspektiv och ifrågasätta sig själva och sina antaganden tillsammans.  

 

Förslag är ute för remiss hos ordinarie part som i sin tur ska ta ställning och meddela förbundet en 

viljeinriktning att delta i projekt 2023. Svaret ska vara förbundet tillhanda senast den 20 sept. 

Ansökan till Europeiska socialfonden lämnas in den 1 oktober. 

 

För mer detaljer läs:  

https://finsamroslagen.se/vad-hander-efter-mia/ 

  

                                                             
3 Beskætfigelses Indikator Projektet (BIP) är ett framgångsrikt projekt i Danmark som genom forskning via 
Vaekthusets forskningscenter kunnat påvisa vad det är som får individer närmre anställningsbarhet 

https://finsamroslagen.se/vad-hander-efter-mia/


Bilaga 1 – Översikt av samtliga ekonomitabeller 

 Tabell 1- Summering rörelsens   

                  intäkter och kostnader 
  

Budget VP 2022 Utfall 
Q1-Q2 

Prognos 
Q3-Q4 

Prognos 
2022 

Intäkter  8300 5288 3250 8538 
Kostnader   -10 560 -5 626 -4 992 -10 668 
Balans 2022 -2260 -338 -1742 -2080 
            
Eget kapital från föregående år 2819 2400     
Eget kapital till nästkommande år 540     270 

 

Tabell 2 – Rörelsens intäkter 2022 
Budget VP 2022  
Inkl. korr. beslut 

Utfall 
Q1-Q2  

Prognos 
Q3-Q4   

Prognos  
2022 

Medlemsavgift för FK/AF (50 %) 3000 1500 1500 3000 
Medlemsavgift Region (25 %) 1500 750 750 1500 
Medlemsavgift Kommun (25 %)        
  -Danderyd 206 204   204 
  -Norrtälje 317 316   316 
  -Täby 366 368   368 
  -Vallentuna 219 217   217 
  -Vaxholm 126 125   125 
  -Österåker 266 270   270 
Externa medel (ESF) 2300 1538 1000 2538 

Rörelsens sammanlagda intäkter  8300 5288 3250 8538 
 

Verksamhetsplanering  och Rörelsens 
Kostnader 2022  

Budget VP 2022  
inkl. korr. beslut 

 Utfall 
Q1-Q2 

Prognos 
Q3-Q4  

Prognos 
2022 

Tabell 3 - Kostnader Kansli/Styrelse mm       
 Kansli arbetsplats 130 65 65 130 
  Övriga kostnader 100 42 20 62 
  Styrelsearvode och revisor 300 149 149 298 
  Medlemsavgift NNS 15 12   12 
  Kanslipersonal 1 395 656 550 1206 
  Utvärdering 130 10 120 130 

Summa kostnader 2 070 934 904 1 838 
            

Tabell 4 - Kostnader Strukturpåverkande insatser       

  Projekt stödja etablering ASF 300 300   300 
  Gemensamma forum 100 50 20 70 
  Ofördelade medel  50 0 0 0 
  Plattform insatskatalog 50 36 24 60 
  Insatspersonal Struktur 750 349 300 649 

Summa Kostnader 1250 735 344 1 079 
            

Tabell 5 - Kostnader Operativa individinsats       

Operativ insats- projekt MIA Vidare jan - okt    
 Mia samverkans team kommuner 200 108 50  158 
 ESF projekt MIA vidare, se tabell 7 5 534 3 625 2 300 5925 
Operativ insats- projekt ”Efter MIA” Nov-dec    
 Förbundsfinans. projekt, se tabell 8 1 066 0 1066 1066 
Övriga Operativa kostnader     
 MIA lokal 350 179 179 358 
 Förbrukningsmat, utb, övrigt 90 45 20 65 

 Summa kostnader  7 240 3 957 3 615 7 572 

Rörelsens sammanslagna kostnader 10 560 5 626 4 992 10 668 
 

Projektbudget  operativ verksamhet 
Budget VP 2022  
inkl. korr. beslut 

Utfall 
Q1-Q2 

Prognos  
Q3-Q4 

Prognos 
2022 

         

Tabell 7 – ESF projekt Mia vidare         

  Deltagare - Arbetsträningsplatser 1450 1021 500 1521 
  MIA projektgemensamma kostnader 200 100 100 200 
  Projektledning och administration 650 382 268 650 
  Personal samverkansteam AF/FK 1000 656 440 1096 
  SE coach/kursledare 2000 1466 1000 2466 

 Summa projektkostnader   5300 3625 2308 5933 
      

Tabell 8- "Förlängning efter MIA"         

  Arbetsträningsplatser 370   370 370 
  Projektledning och administration 41   41 41 
  Personal samverkansteam AF/FK 250   250 250 
  Personal samverkansteam kommun 30   30 30 
  SE coach/kursledare 375   375 375 

Summa projektkostnader 1 066 0 1 066 1 066 



Bilaga 2 - Risk- och konsekvensanalys  
RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN 2022 

Samordningsförbundet Roslagen 
 

Upprättad den 30 augusti  
av Förbundschef Sophia Dahlgren 
                 

Hot och riskidentifiering samt 
andra störningar och brister  

Sann
olik-
het  
(S) 

Påve
rkan 
(P) 

Risk
nivå 
(R)  
 
 

Handlingsplan / Åtgärder / Brist 
 

Ansvarig  Tidsplan  
 

Uppföljning vid 
upprättande av 
dokument 

Att intern omorganisering hos parter 
påverkar partens möjlighet att 
representera i förbundet och delta i 
dess verksamhet. 

2 3 6 Löpande dialog med representanter på 
samtliga nivåer i förbundet i syfte att 
säkerställa bemanning förbundets olika 
grupper och personal i MIA vidare. 

Medlemmar 
Styrelse 
B-grupp 

Regel-
bundet 
tillsvidare 

  

Förbundet är i ett stort geografiskt 
område. En utmaning är att hålla 
ihop ett stort antal medlemsparter 
och samverkansparter. 

2,5 4 10 Regelbundna kontakter med 
Beredningsgrupp och samarbets-
partners hos medlemmarna. 

Förbundschef 
B-grupp 

Regel-
bundet 
tillsvidare 

  

Att jämställdhets, ickediskriminering 
och tillgänglighetsperspektivet inte 
genomsyrar förbundets verksamhet 
i den omfattning som medborgarna 
kan förvänta sig. 

2,5 2 5 Finns kompetens inom projektledning, 
styrgrupp och styrelse sen tidigare. 
Medarbetarna i MIA har utbildas i 
jämställdhet. 

Förbundschef 
Projektledning 
Insatsansvarig 

Regel-
bundet 
tillsvidare 

  

Att nyckelpersoner hos 
medlemsparterna eller i förbundet, 
projekt osv slutar eller är 
frånvarande under längre period. 

4 3 12 Förbundschefen har ett nära samarbete 
med samtliga nyckelpersoner i 
förbundets organisation och kan täcker 
upp vid frånvaro. Inom MIA projektet 
finns flera erfarna projektmedarbetare. 
Det är ytterst medlemsparterna som 
ansvarar för att personal finns tillgänglig 
för projektets genomförande och 
förbundets organisation. 

Styrelse 
B-grupp 
Förbundschef 

Regel-
bundet  
tillsvidare 

Vid upprättande 
datum har 
projektledare 
avslutat sitt 
uppdrag. 
Förbundschef 
och Projekt-
administratör 
ersätter. 

Att Projektet MIA vidare Roslagens 
erfarenheter och lärande inte bidrar 
till implementering 2023 

4 2 8 Under 2022 ett särskilds fokus på att 
utvärdera projektet både kvalitativt och 
kvantitativ samt ta till vara erfarenheter. 
Dock är risken att det behövs mer 
utvärdering för att kunna implementera. 
Vilket skulle kunna genomföras om 
projektet får kvarstå ett tag till. Under 
2022 pågår medelsansökning för att se 
om projektfinansiering är möjlig 
ytterligare en period. 

MiA  
Styrgrupp &     
Projektledning 

Dec 2022   

Att Projektet MIA vidare Roslagen 
inte uppnår deltagarmålet. 

1 1 1 Med en förbundsfinansierad fortsättning 
av MIA vidare oktober-december kan 
deltagarintag pågå fram till september., 

MiA  
Styrgrupp &     
Projektledning 

Okt 2022 Projektet har haft 
297 av 300 
deltagare 

Att den rådande pandemin försvårar 
genomförandet av planerade 
aktiviteter med medarbetare, parter 
och deltagare som deltar i 
förbundets verksamhet. 

1 4 4 Samordningsförbundet följer 
Folkhälsomyndighetens rek. MIA –
medarbetare följer respektive 
organisation riktlinjer. Erfarenheter finns 
att genomföra aktiviteter digitalt. 

MiA  
Styrgrupp &     
Projektledning 

Regel-
bundet 
tillsvidare 

  

Att förbundets målgrupp och 
medlemmarnas tjänstemän saknar 
den tekniska utrustning/ kunskapen 
som krävs för digitala mötesformer. 

1 4 4 Omvärldsbevakning kommer pågå 
avseende det digitala utanförskapet 

Förbundschef 
Digital adm 

Regel-
bundet 
tillsvidare 

  

Under andra halvåret ökar 
verksamhetskostnader mer än 
planerat. 

2 4 8 Med ett minskat eget kapital finns det 
en risk med att hantera oförutsedda och 
ökade kostnader. Förbundschefen har 
regelbunden avstämning med ekonom 
om ekonomin och rapportering till 
styrelse och ordförande. 

Ekonom 
Förbundschef 

Dec 2022 Ny tillagd risk 

Förbundet kan inte producera en 
tillräckligt bra ansökan p.g.a. ej 
tillräckligt med viljeinriktningar  att 
delta från medlemsparter 

3 4 16 ESF ställer sig positiva till att förbunden 
ansöker. Risken består i att medlems-
parter inte känner sig tillräckligt 
förankrade/engagerar i ansökan och 
inte kan ställa upp som samarbetspart.  
Dialog pågår med medlemmar. 

Styrelse 
Förbundschef  
B-grupp 

 Ny tillagd risk 

Finansiering från ESF för 

deltagarverksamhet 2023 uteblir.  

 

4 4 16 Om ESF finansiering inte går att 
rekvirera blir det svårt för förbundet att 
kunna finansiera deltagarverksamhet. 

Styrelse,  
B-grupp 
Förbundschef 

Okt 2022 
Dec 2022 

Ny tillagd risk 

Nytt operativt Deltagareprojekt 

startar senare än planerat 2023. 

3 4 9 ESF lämnar besked om ansökan i 
december 2022 vilket gör det svårt att 
starta en verksamhet att starta från 1 
januari. Dialog pågår med medlemmar. 

Styrelse,  
B-grupp 
Förbundschef 

 Ny tillagd risk 

   (S) 1 = mycket låg             (P) 1 = mycket liten               

        2 = låg                              2 = liten                               

        3 = stor                             3 = stor    

        4 = mycket stor                 4 = mycket stor    

 


