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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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Ekonomisk sammanfattning av förbundets  
första halvår 2021  
 

 

Ekonomiskt resultat:  
 

Förbundet har under första kvartalet haft intäkterna som uppgått till 5,4 milj.kr, som motsvarar 

54% av de planerade intäkterna. Verksamhetens kostnad som uppgått till 4,7 milj.kr, vilket 

utgör 41% av de verksamhetsplanerade (VP) kostnaderna för året 2021. Inriktningen är att vid 

delårsskiftet ligga på ≈50% användning av de verksamhetsplanerade kostnaderna. 

 

Verksamhet i kansliet uppgått till en kostnad på 782 t.kr                         (40% av VP) 
Förbundet har under våren haft en Ekonom som inte arbetat upp till planerad tid samt att 

dataskyddsombud varit vakant någon månad i början av året. Mot slutet av kvartal två 

anställdes ett ekonomstöd inom organisationen, vilket är mer kostnadseffektivt än en 

upphandlad extern ekonom. Förbundets administratör arbetstränar och är ännu inte anställd. 

Av beskrivna anledningar har förbundet haft en lägre personalkostnad än beräknat samt att 

medlen till utvärderings används mer mot slutet av året och tillika kostnaden för revisorer som 

uppstår först nästkommande år. 
 

Verksamhet på strukturell nivå uppgått till en kostnad av 310 t.kr    (48%/31% av VP) 
 

Styrelsen beslutat innan strax innan sommaren att finansiera ytterligare 345 tkr i insatser som 

berör Arbetsintegrerade sociala företagen och de förrehabiliterande arbetsträningsplatser de 

genererar. Utan detta tillskott låg de insatserna på 48% av planerade kostnader.  Merparten av 

kostnaden är insatspersonal som driver de strukturella insatserna och denna post har används 

som planerat.  

 

Verksamhet på individnivå uppgick till en kostnad av 3,5 m.kr:             (41% av VP) 
 

Kostnaden för deltagarinsatserna når inte upp till budgeterad kostnad vilket orsakats av att 

bland annat att utbildning inge genomförts, att det finns ofördelade medel (300tkr) kvar samt 

att kommunernas medlemmar i samverkansteamet inte kunnat nå upp till möjligt maximalt 

finansierat belopp vilket kan vara en effekt av pandemin. Den individinriktade verksamheten 

består huvudsakligen av projektet MIA vidare där 80% av kostnaderna går direkt till deltagar-

insatser (arbetsträningsplatser, samverkansteam, arbetscoacher, kurs). Mia Vidare har sen start 

arbetat med 160 deltagare, vilket är 48% av det förväntade deltagarmålet på 330 vid 

projektavslut i september 2022.  

 
 

 

 



Kapitel 1 – Kontext och bakgrund 
 

Samordningsförbundet Roslagen 

Organisation  

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation som arbetar utifrån 

lagen (2003:1210) om Finansiell Samordning (FINSAM). Förbundsmedlemmar är  

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholms 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.  

Uppdrag 

De verksamheter som förbundet finansierar ska kompletterar 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.  
 

Prioriteringar 
 

Målgruppen som riskerar 
långvarigt bidragsberoende. 

Vision 
 

Att stärka individens förmåga 
till egen försörjning 

Värdegrund 
 

Tilltro, Individfokus, 
Nyskapande och Gemensamt 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.finsamroslagen.se/


Förbundets målgrupp 

 

Huvud målgruppen för förbundets verksamhet är de som befinner sig långt från arbetsmarknade och 

kanske till och med aldrig har varit i närheten av den. De har flera myndighetskontakter och vilket kan 

vara förvirande för målgruppen men även för tjänstemännen. Bilderna nedan visar hur det ser ut för 

liknande målgrupper och illustrerar den komplexa situation målgruppen befinner sig i, se angivna 

källor. Förutom huvudmålgruppen berör även förbundets verksamhet även tjänstemännen som, ibland 

parallellt med andra tjänstemän,  har kontakter med målgruppen.  

 

 

 

  



Kapitel 2 - Ekonomisk delrapport  

Nedan redovisas en ekonomisk delårsrapport om ekonomin för kvartal 1-2 (Q1-Q2).  

Tabellerna redovisas i avrundande t.kr. och en beskrivning av andel använd 

årsbudget i procent, i teorin ska andelen ligga på 50% vid delårsskiftet. 

Vid större avvikelser finner ni kommentarer.  

 

Styrelsen har under våren tagit beslut som påverkat den verksamhetsplanerade 

budgeten (VP) och därför skiljer sig några siffror i kolumnen budget helår För VP 2021 

gentemot den beslutade i november 2020.  
 

 

Tabell 1 - Intäkter  Budget Utfall  

    
Helår  

VP 2021 
Q1-Q2  
2021 

% av 
årsbudget 

Medlemsavgift  för FK/AF (50%) 3 000 1 500  

Medlemsavgift Region (25%) 1 500 750  

Medlemsavgift Kommun (25%)      

  -Danderyd 206 206  

  -Norrtälje 317 317  

 -Täby 366 366  

  -Vallentuna 219 219  

  -Vaxholm 125 125  

 -Österåker 266 266  

ESF medel   4 000 1 664 42% 

Summa intäkter   10 000 5 414 54% 

 

  

Beräknas på en 

upplupen 

kostnad. 

Medarbetare i 

MIA har inte 

arbetat fulltid. 

Vilket påverkar 

medel från ESF 

Kommuner 

betalar hela 

medlemsavgiften 

vid ett tillfälle 



Tabell 2 - Rörelsens kostnader Budget Utfall  

    
Helår 

VP 2021 
Q1-Q2 
2021 

% av 
Årsbudget 

         

Kostnader Kansli/Styrelse/Beredningsgrupp   
 

 Kansli arbetsplats 125 65  

  Resekostnader 5 2  

  Övrig hyra av lokal 15 1 7% 

  Förbrukningsmaterial 105 29  

  Styrelsearvode 230 145 63% 

  Revisors kostnader 80 0   

  Medlemsavgift NNS 15 12 80% 

  Utbildning/kompetenshöjning 15 0   

  Kanslipersonal 1 040 440 42% 

  Kansli ekonomi/GDPR 150 43 29% 

  Utvärdering 100 15 15% 

  Övriga kostnader 50 29,5 59% 

Summa kostnader 1 930 782 40% 

         

Kostnader Strukturella insatser      

  Kartläggning och behovsanalys 10 0 
 

  Gemensamma forum 100 3 3% 

  Strukturella Aktiviteter ASF / Vård /SAMSUS 50 0 0% 

  Plattform Digital insatskatalog 50 21 42% 

  Insatspersonal1  785 286 36% 

Summa Kostnader 995 310,5 31% 

  
      

 

Kostnader Operativa individprojekt      

Operativ insats- projekt MIA Vidare.  
(För detaljer separat projektbudget nästa sida) 

    
 

  Förbunds finansierade projektkostnader 4 115 1 818  

  Externt ESF finansierade projektkostnader 4 000 1 664  
     

 

Övriga Operativa kostnader      

  Ofördelade medel till ny operativ insats 300    

  MIA lokal 350 179  

  Material, utb, övrigt 200 45  

      

 Summa operativa kostnader  8 965 3 706 41% 

         

Rörelsens sammanslagna kostnader 11 605 4 798 41% 

                                                             
1 Insatser : 
 ●Insatskatalog    ●Stödja Arbetsintegrerade sociala företag(ASF) 
 ● Vårddialog       ●SAMSUS (Samsyn sjukskrivna utan sjukpenning) 

Extra insatt 

sammanträde 

Engångskostnad 

Personal  

ej arbetat 

fulltid 

Sker till hösten 

Möten/arbete 

skett digitalt 

Nya 

medarbetare i 

behov av dator 

och telefon 

Kostnad i höst 

Fort. Digitala 

möten 

Styrelse beslut 

ökad budget 

med  345 tkr. 

Start ny insats i 

höst. Utan 

denna ökning 

låg personal 

som planerat 

(54%)  

Styrelsebeslut 

omfördela 700 

tkr till 

Arbetstränings- 

platser MIA  



Tabell 3-Projekt "MIA vidare" Budget Utfall  

    
Helår  

VP 2021 
Q1-Q2  
2021 

% av 
budget 

     

Tabell - Projekts Intäkter      

Intäkter från förbund 4115 1 818 44% 

Intäkter från ESF / östra Södertörn 4000 1664 42% 

     

Tabell - Projekt kostnader      

        

Deltagare - Arbetsträningsplatser 2200 956 43% 

MIA projektgemensamma kostnader 315 102 32% 

Insatspersonal        

   Projektledning och adm. 900 501  

   Personal samverkansteam 2000 838 42% 

-0,25 Rep. Täby kommun   34 
 

-0,25 Rep. Österåkers kommun   22  

-0,25 Rep. Vallentuna kommun   16  

-0,25 Rep. Vaxholms kommun   0  

-0,25 Rep. Danderyds kommun   16  

-0,25 Rep.  Norrtäljekommun   31  

-0,95 Försäkringskassan   376  

-1,00 Arbetsförmedlingen   341  

Personal deltagaraktivitet      

4,7 SE coach/kursledare 2700 1085 40% 

        

        

Rörelsens sammanslagna kostnader 8 115 3 482 43% 

 

  

Beräknad på 

upplupen intäkt 

april-juni 2021. 

Utbetalning sker 

tre mån i 

efterhand  

Styrelsebeslut 

ökad budget 700 

tkr från 

förbundets 

ofördelade medel 

Varierande 

arbetsgrad fr 

kommuner, max 

belopp Q1-Q2 är 

35 tkr  

Styrgrupp  MIA 

omfördelat 

medel inom 

projektet pga. 

adm. belastning 

Ungdomsvägleda

re hos kommun 

har inte arbetat i 

tänkt omfattning 

under Q1-Q2. Till 

hösten testas en 

heltidsanställd på 

förbundet. 



Sammanfattning Ekonomi och det egna kapitalet 

Förbundet insatser och kostnader ligger under första halvåret på 41% av verksamhetsplanering efter 

halva budgetåret. 

Pandemins effekter har fortsatt påverka förbundet och dess verksamhet under årets första hälft. Dels 

genom uteblivna fysiska möten, och de kostnader de genererar, samt att MIA teamet inte redovisat 

arbetstid/kostnad upp till den budgeterade planen. Det orsakar minska kostnader men påverkar även 

tilldelningen av medel från Europeiska socialfonden. 

Vid revision av förbundets verksamhetsår 2020 framkom rekommendationer från revisorerna att 

förbundet ska arbeta med att minska ner det egna kapitalet, som vid årets slut 2020 uppgick till 3,5 

milj.kr. Om förbundet fortsätter sin verksamhet under andra halvåret på samma sätt som första 

halvåret samt att den av styrelsen beslutade nya verksamhet startar som planerat är prognosen att 

förbundet hamnar på 91% av budgeterade kostnader vilket kommer resultera i en balans på -1,19 

milj.kr, vilket då kommer minska det egna kapitalet till runt 2,3 milj.kr som förbundet tar med sig in i 

2022.  

Tabell 4 – Ekonomi summering samt överblick 2021-2023 

  

VP och 
budget 

året 2021 
Utfall Q1-Q2           

(% av VP budget) 
Prognos Q1-Q4             
(% av VP budget) 

Prognos VP 
och budget 

år 2022 

 
Prognos 

2023 

Finansiering 10 000 5414 54% 9 328 93% 7700 6000 

Intäkter parter 6 000 3750  6000  6000 6000 

ESF 4 000 1664  3328  1700  

Kostnader 11 605 4 798 41% 10 521 91% 8350  

Kansli 1 930 782  1 693  1850  

Struktur 710 311  1 016  1000  

Operativ 8 965 3 706  7 812  5600  

Balans -1 605   -1 193  -750 
 

       
 

Eget kapital          
vid ingången av året 

2 829 3 500 
      

2 307 1 557 

 

 

 

  



Kapitel 3 - Framåtblick 
 

Att vänta under hösten 2021 

Under hösten så planerar förbundet följande: 
 

●Utveckla arbetet med unga i MIA projektet, i och med den nyanställda arbetscoachen som kommer 

ha fokus på unga. Detta ligger i linje med slutbetänkandet av samordnare för unga som varken arbetar 

eller studerar. 

●Stimulera till nytt ASF i området. Avtal har tecknats med Coompanion som har en medarbetare som 

arbetar med att stimulera start av ASF, främst i kommuner som idag inte har. Fokus har landat på 

Danderyd men utmaningen är att hitta lokal. Coompanion ska kontinuerligt ha dialog med förbundet 

och lämna en skriftlig rapport i slutet september och i december. Styrelsen har vid sitt beslut om 

finansiering av insats påpekat att det kan vara lite kort om tid för att hinna med en etablering av 

företaget. 
 

●Dialog pågår om BIP2-utbildning, som en strukturell insats beslutade styrelsen innan sommaren att 

finansiera utbildning inom BIP. Utbildning anordnas i Sverige av Nationella nätverket för samordnings-

förbund.  Utbildningen planeras ihop med Samordningsförbundet Värna tidslagt under senare delen av 

hösten. Avsikten är att komma inom kort skicka ut inbjudan.  Observera att Beredningsgruppen 

/medlemmarna ansvarar för att utse medarbetar i sina organisationer som ska gå utbildningen.  
 

●Fler forum anordnas under hösten varav en del har externa föreläsare. 

●Utlysningar av medel från Europeiska socialfonden, i december som avser projektstart januari 2023. 

 

Vad kan det bli 2022 

●MIA upphör sommaren sept. 2022 (deltagarna slutar i april)  

Med bibehållen medlemsavgift och det egna kapital uppskattat till 2,3 milj,kr bedömer förbundschefen 

att, om medlemmarna bereder ett ärende,  finns medel till att fortsätta driva merparten av MIA 

projektet (projektledare, arbetsträningsplatser, team rep från AF/FK samt arbetscoacher) under 

resterande delen av hösten 2022 efter att finansieringen från Europeiska socialfonden upphört. Dock 

förutsatt det att kommuner kan finansierar (70 tkr) sin representation i samverkanstansteamet. 

Förbundet kommer på så sätt minska sitt egna kapital drastiskt.  Förbundet kommer alltså inte klarar 

av att fortsätta finansiera i samma omfattning 2023 med bibehållen medlemsavgift.  

 

●ASF- stimuleringen 

Kommer behöva förlängas om vi ska kunna säkerställa en etablering av nytt företag. 
 

● Egna kapitalet 

 Beslutar styrelsen om ny eller fortsatt individverksamhet hösten 2022, efter att ESF finansiering 

upphört, ser det positivt ut att nå målet är att vara nere på 1,5-2 m.kr i eget kapital vid utgången 2022. 

                                                             
2 Bekraftelse Indikators Projektet genomfört av Vaesthuset forskningscenter och Aarhus University, Danmark, 
Projektet har identifierat 11 indikatorer som påverkar anställningsbarheten 



Kapitel 4 - Avstämning av Internkontroll 2021 

I början av året beslutade styrelsen om en internkontroll av 2021 och även att denne skulle följas upp 

efter halva tiden, se redovisning nedan 

 

 

  

Riskområde Riskreducerande 
åtgärd: 

Metod för kontroll: Tidsplan 

Riskområde 1  
-Attest av Fakturor 
 
 
Risk att attestordning inte 
efterlevs. 

1) Ordförande har 
tillgång till 
bokföringsprogram 
 
 
 
 
 
2) Översyn behörighet 
för insatsansvariga att 
attestera 
 

1) Ordförande kan 
genomföra 
stickprov samt 
attest av fakturor 
enligt delegations-
ordning.  
 
 
2) Förbundschef 
genomför stickprov 

1)Behörighet 
och tillgång 
genomfört 
under  
våren 2021. 
Stickprov till 
hösten. 
 
2) Genomfört  
vår 2021 

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

 
1) Omvärldsbevakning 
andra förbunds 
internkontroller 

  
1) Hösten 2021 

Riskområde 3   
-Dokumenthantering och 
arkivering  
 
Risk att dokumenthantering och 
arkivering inte är tillräcklig.  

1)Översyn GDPR och 
hantering av samtycke. 
 
 
 
2) Översyn arkivering i 
Tibble kyrka 
 
3)Uppdatering av 
dokumenhanteringsplan 
(från 2017). 

 1) Påbörjat 
våren, kommer 
fortsätta under 
Hösten  
 
2) Pågår 
 
 
 
3)Ht 2021 



Kapitel 5 - Medlemsavgift kontra verksamhet 
 

 

Förbundet har under året fått frågor från medlemmar och styrelse vad medlemmar får ut av 

medlemsavgiften. Med uppgifter från förbundets årsbudget 2021 och MIA deltagarstatistik (tom april) 

samt uppgifter från kolada gjort en enklare beräkning vad respektive medlem får ut av sin 

medlemsavgift.  

Utifrån andel MIA deltagare har ett uppskattat värde av individinsatserna (arbetscoach, kurs, 

arbetsträning) räknats fram.  Observera att styrelseledamotens kostnad inte är medräknad eller den 

socioekonomiska vinsten med en medborgare som går ut i arbete och på så sätt blir en 

skattebetalande medborgare. 

 

 

Sammanfattning 

Merparten av medlemmarna får tillbaka sin medlemsavgift. En stor anledning är att medlemmarnas 

medlemsavgift via medel från europeiska socialfonden finansierar individprojektet MIA vidare som 

både finansierar insatser till medlemsparts medborgare/deltagare men även finansiering av 

medlemsparts tjänsteman. Kommuner som aktivt arbetar med att remitterat in deltagare får ut mest 

ut av sin medlemsavgift.  

 

Regionen som inte har en representant i MIA får mindre ut av sin medlemsavgift samt 

arbetsförmedlingen vars målgrupp oftast är för nära arbetsmarknaden och inte aktuellt för förbundets 

individinsats. 

 

 

För mer information  
 

●Se bifogad bilaga 1 Medlemsavgift kontra verksamhet per medlem  

●Förbundets effektrapport som finns på hemsidan www.samordningsforbundetroslagen.se  

 

 

  

http://www.samordningsforbundetroslagen.se/


Bilaga 1– Medlemsavgift kontra verksamhet per medlem 
Uppmärksamma även att underlaget ska ses som en uppskattning av värde. 

 

Ej medlemsparter - Samordningsförbundet och ESF 

-40% av förbundets totala budget finansieras av ESF medel (ansökan gjord av förbund) 

-20% av förbundets totala budget går till kansli  

-1,5 kanslipersonal/ekonom (≈1.2 mkr) 

 

Förbundet har via medlemsparter lånat in personal till kansli/insatser och som arbetar på uppdrag av 

förbundet med tjänstemän/deltagare från alla kommuner/medlemsparter. 

 

-4,5 heltids arbetscoacher, 2,6 milj.kr  (Anställda : Arbetsförmedling/Österåker) 

-1,2 samordnare strukturinsatser ASF, katalog, SAMSUS och vårddialog, 785 tkr 

       (Anställda: Österåker/försäkringskassan) 

-1,3 Projektledning MIA, 900tkr (Anställda: Österåker/Täby) 

 

Staten – Arbetsförmedling och Försäkringskassan 

3,0 m.kr i medlemsavgift 
- 30% av förbundets totala budget finansierar staten 

- 43 % av deltagarna i MIA remitteras från staten (varav 1% AF) 

-100% finansiering av AF medarbetare i team som informerar och  

  guidar medborgare  inom den egna organisationen (upp till ≈590 tkr) 

-  90% finansiering av FK medarbetare i team som informerar och  

  guidar medborgare inom den egna organisationen (upp till ≈630 tkr) 

-Tillgång till gemensamt kansli som samordnar gemensamma möten mm,  

  projektledning MIA, Insatskatalog, Webbinarium, Diskussioner i SAMSUS osv. (≈500 tkr/part). 

1,7 mkr i medel - till parten aktivitet riktad till tjänstemän. 

 

Region Stockholm 

1,5 m.kr i medlemsavgift 

- 15% av förbundets totala budget finansierar regionen 

- 12% av deltagarna i MIA remitteras från vårdgivare och får arbetscoach, kurs,  

  arbetsträningsplatser till ett värde av (≈ 500tkr)3   

-Tillgång till gemensamt kansli som samordnar gemensamma möten mm,  

  projektledning MIA, Insatskatalog, Webbinarium, Diskussioner i SAMSUS osv. (≈500 tkr/part).  

-  Vårddialog, en riktad insats till vårdgivare (150 tkr) 

1,1 mkr i medel - till parten aktivitet riktad till tjänstemän. 

  

                                                             
3 Dessa deltagare ingår även i kommunberäkning då deltagaren är boende och medborgare i en kommun. 



Norrtälje 

317 tkr i medlemsavgift 

-  3% av förbundets totala budget finansierar kommunen 

-23% av förbundets målgrupp bor i kommunen 

-42% av Deltagarna i MIA bor i kommunen som får arbetscoach, kurs,  

  arbetsträningsplatser till ett värde av ≈2 mkr 

-25% finansiering av kommuntjänsteman i team som informerar och guidar  

  medborgare i kommun (upp till ≈70 tkr) 

- Tillgång till gemensamt kansli som samordnar gemensamma möten mm,  

   projektledning MIA, Insatskatalog, Webbinarium, Diskussioner i SAMSUS osv. (≈500 tkr/part). 
 

2,6 mkr i medel - till parten aktivitet riktad till tjänstemän eller till medborgare boende i kommunen. 

 

Täby 

366 tkr i medlemsavgift 

-  4% av förbundets totala budget finansierar kommunen 

-28% av förbundets målgrupp bor i kommunen 

-20% av Deltagarna i MIA bor i kommunen och får arbetscoach, kurs, arbetsträningsplatser till ett 

värde av ≈  980 tkr 

-25% finansiering av kommuntjänsteman i team som informerar och guidar medborgare i kommun 

(upp till ≈70 tkr) 

- Tillgång till gemensamt kansli som samordnar gemensamma möten mm, projektledning MIA, 

Insatskatalog, Webbinarium, Diskussioner i SAMSUS osv. (≈500 tkr/part). 

 

1,5 mkr i medel - till parten aktivitet riktad till tjänstemän eller till medborgare boende i kommunen. 

 

Vallentuna 

218 tkr i medlemsavgift 

-  2% av förbundets totala budget finansierar kommunen 

-14% av förbundets målgrupp bor i kommunen 

-11% av Deltagarna i MIA bor i kommunen som får arbetscoach, kurs, arbetsträningsplatser till ett 

värde av ≈539 tkr 

-25% finansiering av kommuntjänsteman i team som informerar och guidar medborgare i kommun 

(upp till ≈70 tkr) 

-Tillgång till gemensamt kansli som samordnar gemensamma möten mm, projektledning MIA, 

Insatskatalog, Webbinarium, Diskussioner i SAMSUS osv. (≈500 tkr/part). 

1,1 mkr i medel - till parten aktivitet riktad till tjänstemän eller till medborgare boende i kommunen.  



Vaxholm 

125 tkr i medlemsavgift 

-  1% av förbundets totala budget finansierar kommunen 

-  4% av förbundets målgrupp bor i kommunen 

-  3% av Deltagarna i MIA bor i kommunen som får arbetscoach, kurs, arbetsträningsplatser till ett  

    värde av ≈ 147 tkr 

-12,5% av kommuntjänsteman i team som informerar och guidar medborgare i kommun  

   (upp till ≈35 tkr) 

-Tillgång till gemensamt kansli som samordnar gemensamma möten mm, projektledning MIA,  

   Insatskatalog, Webbinarium, Diskussioner i SAMSUS osv. (≈500 tkr/part). 
 

710 tkr i medel - till parten, aktivitet riktad till tjänstemän eller till medborgare boende i kommunen. 

 

Danderyd 

206 tkr i medlemsavgift 

-  2% av förbundets totala budget finansierar kommunen 

- 12% av förbundets målgrupp bor i kommunen 

- 5% av Deltagarna i MIA bor i kommunen ,som får arbetscoach, kurs, ASF till ett värde av ≈ 241 tkr 

-25% finansiering av kommuntjänsteman i team som informerar och guidar medborgare i kommun 

(upp till ≈70 tkr) 

- Tillgång till gemensamt kansli som samordnar gemensamma möten mm, projektledning MIA, 

Insatskatalog, Webbinarium, Diskussioner i SAMSUS osv. (≈500 tkr/part). 
 

840 tkr i medel - till parten, aktivitet riktad till tjänstemän eller till medborgare boende i kommunen. 

 

Österåker  
266 tkr i medlemsavgift 

-  3% av förbundets totala budget finansierar kommunen 

-18% av förbundets målgrupp bor i kommunen 

-19% av Deltagarna i MIA bor i kommunen, som får arbetscoach, kurs, ASF till ett värde av ≈931 tkr 

-25% finansiering av kommuntjänsteman i team som informerar och guidar medborgare i kommun 

(upp till ≈70 tkr) 

- Tillgång  till gemensamt kansli som samordnar gemensamma möten mm, projektledning MIA, 

Insatskatalog, Webbinarium, Diskussioner i SAMSUS osv. (≈500 tkr/part). 

 

1,5 mkr i medel - till parten aktivitet riktad till tjänstemän eller till medborgare boende i kommunen. 

 


