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Inledning av mötet 
 

Ordförande hälsar alla välkomna. Dagens möte genomförs då närvarandes organisationer är 

medlemmar i samordningsförbundet Roslagen, där vi jobbar med samverkan gällande 

medborgare i behov av samordnat stöd, för att närma sig arbetsmarknaden och egen 

försörjning. Som medlemmar har ni under dagens möte möjligheten att ge input till 

styrelsen avseende förbundets verksamhet. 
 

Bakgrund och re-cap av Samordningsförbund  
 

Rehabiliteringsansvaret för medborgare som är utanför arbetsmarknaden är idag uppdelat på flera sektorer i 

samhället. Merparten av medborgare klarar sig med denna uppdelning men vissa medborgare (ca5%) 

behöver en samordnad rehabilitering mellan dessa parter. 
 

Vi står inför gemensamma utmaningar med bland annat pandemin och den efterkommande arbetslösheten/ 

sjukskrivning. Alla medlemmarna stöter på en komplex målgrupp i behov av stöd som redan från början har 

svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och hamnar nu ännu längre ifrån, då det finns en mer ”arbetsnära” 

grupp som också söker samma arbete, de som blivit av med arbeten under pandemin. 
 

Den här komplex målgrupp är inte sällan de som blivit bollats mellan myndigheter/kommuner och ofta 

föreligger en psykiatrisk ohälsa och en komplex levnadssituation, långvarig arbetslöshet och lång tid i 

offentlig försörjning. Vi behöver hjälpa medborgaren att hitta den arbetskraft 

som de . 
 

Geografiskt har vi utmaningar med att en medborgare för sig mellan 

kommuner, arbetsmarknaden mm är större än den enskilda kommunen. 

Vissa av medlemmarna har samarbete med väldigt många kommuner. 
 

Effektivisering, flera av medlemmarna  omorganiserar och försöker hitta 

effektiva lösningar för att minskade kostnader. 
 

Stora frågor och förbundet kan inte ge er lösningen men kan bidra med en 

arena för gemensamt lokalt arbete som bidrar till en gemensam helhetssyn 

och kunskapsspridning mellan medlemmarnas tjänstemän 

Samordningsförbundet  

Roslagen  

smörjer samverkan 

mellan medlemmarna: 
 

Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen 

Region Stockholm och  

kommunerna Danderyd, 

Norrtälje, Täby, 

Vallentuna, Vaxholm och 

Österåker. 

För medborgare i behov 

av samordnat stöd för 

att närma sig egen 

försörjning. 
 

 



 

 

 

Vad får ni som medlemmar för verksamhet för den medlemsavgift som ni finansierar? 
 

Medlemmarna finansierar förbundet med 6 m.kr i medlemsavgift,  varav 50% statliga, 25% region, 25% 

kommuner. Ni har utsett Samordningsförbundets Styrelsen som till sin hjälp har kansliet/förbundschefen. 

Förbundschefen bereder beslut till styrelsen och genomför styrelsens beslut med hjälp av berednings-

gruppen, som även den är utsedd av er medlemmar. Förbundet har 2020 en prognos på 9 m.kr i 

verksamhetskostnader och 2021 läggs en verksamhetsbudget för ca 11 m.kr.  

 

Strukturella insatser 

Syftar till att utveckla strukturella samarbetet mellan parter, gemensamma arenor och kunskapsutbyte. 

Idag pågår följande insatser:    

•Vårddialog - Involvera lokala vårdgivare   

•Forum - gemensam info ut till tjänstemän om exempelvis Motivering av deltagare, Våld i nära relationer  

• Digital insatskatalog där vi samlar olika parters insatser för stöd närmre arbete.  

•Samsus-  utveckla samarbetet kring ”sjukskrivna utan sjukpenning,  

•Stödja arbetsintegrerande sociala företag (ASF) – utveckla nytt arbetssätt för att fylla behovet av 

”förrehabiliterande arbetsträning”, dvs när man behöver gå från sysselsättning men innan man är redo för en 

vanlig arbetsträning som oftast startar fr 10 timmar/veckan. 

Operativt arbete med medborgare 

Vårt flaggskepp projekt Mobilisering Inför Arbete (MIA) som finansieras ca 50%  av medel från europeiska 

socialfonden. Se beskrivning nästa sida. 
 

I budgeten för 2021 finns ca 1m.kr avsatt till ny verksamhet. 
 

 
 



 

 

 

Förbundets flaggskepp MIA-projektet 
 

Projektet Mobilisering inför arbete (MIA)  består av ett 

myndighetsgemensamt samverkansteam med teammedlemmar 

från medlemmarna. Teamet träffas varannan vecka i respektive 

kommun där de tar emot medborgare i behov av samordnat stöd 

för att närma sig arbete/studier. Efter teamet finns det möjlighet 

till individuellt stöd, gruppverksamhet och förrehabiliterande 

arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag. Syftet är att 

rusta deltagaren närmre arbete och att kunna ta del av ordinarie 

parters insatser.  
 

Nytt för i år är ungdomsvägledarna som syftar till att utveckla 

samarbetet med kommunernas aktivitetsansvar (KAA) och de  

unga som avslutar studier i förtid. Syfte att förebygga långvarigt  

utanförskap. 
 

Projektet pågår till sommaren 2022. Under 2021 kommer mycket 

arbeta läggas på utvärdering och om ev implementering är 

genomförbart. 

Utvärdering pågår av MIA projektet för perioden maj 2017 till 

och med maj 2022, där Roslagen hade 155 avslutade deltagare 

varav 20% avslutades till arbete/studier, 38% till ordinarie 

arbetsförberedande insatser hos medlemmarna och 42% till 

annat/åter in remitterande part. De allra första siffrorna från den 

socioekonomisk utvärdering indikerar att parterna sänker sina 

kostnader med 15%, när man jämför deltagarnas ingångsvärde  

(1,62 m.kr) avseende försörjning och utgångsvärde (1,38 m.kr). 

 

Input från medlemmarna 
 

• Kartlägga gränssnitten mellan förbundets verksamhet och medlemmars verksamhet gällande insatser  

   närmre arbete. Vi behöver ha koll på att dubbelarbete inte förekommer. 
 

• Kort årlig rapport till respektive medlem (15-20 min/medlem). 
 

• Rapportera om de strukturella insatsernas fördelar. 
 

• Följ vilka andra insatser/metoder som ger effekter att få målgruppen närmre egen försörjning. 

• Viktigt att arbeta med de unga  

 

 

 

 

 


