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Varför Samordningsförbund?



Varför samordningsförbund?

• Gemensamma utmaningar

- Komplex målgrupp
- Geografin
- Effektivisering

• Bidra till helhetssyn

• Kunskapsspridning 

• Gemensamma 
insatser och arbete



● Kartlägga gränssnitten mellan insatser som leder  

medborgare närmre arbete. 

● Kort årlig rapport till respektive medlem 

● De strukturella insatsernas fördelar.

∞ Följ vilka insatser/metoder som ger effekter att få 

målgruppen närmre egen försörjning. 

∞ Viktigt att arbeta med de unga 

Förra mötet



Förra året

Revisorsbiträde ; niklas.schierenbeck@kpmg.se

- Mia sänkte deltagarkostnader med 14%

- Pandemin och Digitalisering 

- Eget kapital

- Mia Vidare

Intäkt medlem 6,0 mkr
Intäkt ESF 3,5 m.kr
Kostnad 8,9 mkr

mailto:niklas.schierenbeck@kpmg.se


Nu i år

- Kartläggning av gränssnitt

- Evidensbaserade metoder med BIP

- Arbetsintegrerade sociala företag

- MIA vidare

Intäkt medlem 6,0 m.kr
Intäkt ESF 4,0 m.kr
Kostnad 11,6 m.kr



Projektet ”MIA vidare”

GruppverksamhetIndividuellt stöd Myndighetsgemensamt 
samverkansteam

Förrehabiliterande 
Arbetsträning 

Vision - Vi ger mod och möjligheter till människor och myndigheter. Ingen ska hamna mellan stolarna

Projektledare Roslagen  cecilia.sjomark@osteraker.se

mailto:cecilia.sjomark@osteraker.se


Kvinna

30-44 år

Grundskola

3-6 år offentlig försörjning

Sjuk- och rehabpenning

Försäkringskassan

Avslut till rehab utan 
arbetslivsinriktning eller 
forts. rehab AF

Deltagare i MIA Vidare Roslagen

Man

30-44 år

Gymnasium

1-3 år i offentlig försörjning

Försörjningsstöd

Kommun

Avslut till rehab utan 
arbetslivsinriktning eller 
forts. rehab AF eller avbrott 
känd anledning



5%

42%

20%

11 %

3%

18%

Deltagare per boendekommun i procent – 15 maj 2021

Danderyd 7 st. Norrtälje 61 st. Täby 30 st.

Vallentuna 14 st. Vaxholm 5 st. Österåker 25 st

Mål: 330 deltagare 

Nuläge: 152 deltagare (55% kvinnor, 40% män, 5% ej kön)



41%

37%

9%

12%
1%

FK Kommun Egen anmälan Region AF

Deltagare per in-remitterande medlem



Inriktning från parterna

*Något ni vill förmedla till förbundet?

GE INPUT!

*Vad ser er part för utmaningar i arbetet med medborgare  
som befinner sig lång ifrån arbetsmarknaden?

* Vad är er part särskilt nöjda med i ert arbete med medborgare 
som befinner sig lång ifrån arbetsmarknaden?

BERÄTTA!

Vi är intresserade av att höra 



Tack för din 
uppmärksamhet!

www.samordningsforbundetroslagen.se

http://www.samordningsforbundetroslagen.se/

