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Inledning 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av 
verksamhet samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för 
Samordningsförbundets första budgetår. 
 
Samordningsförbundet uppgift enligt förbundsordningen är att: 
  

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.  

2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.  

3. Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade  

    ansvarsområde.  

4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell  

    samordning ska användas.  

5. Besluta om förbundets arbetsordning.  

6. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för  

     förbundet. 

 7. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliterings-  

      insatserna. 

Sammanfattning av verksamhetsår 2014 

 
• Den 7 maj 2014 hade alla förbundsmedlemar godkänt 
förbundsordningen. En styrelse valdes och hade sitt första 
konstituerande möte den 11 juni 2014. 
 
• Som nystartat förbund har hösten ägnats åt att utveckla den 
interna organisationen och informationsarbete för ökad 
kännedom om det nya samordningsförbundet. 
 
•En utbildning för styrelsen och beredningsgruppen inom  
 Finansiell samordning och samordningsförbund. 
 
•Förbundet arrangerade 26 november en uppstarts 
konferens riktade till medlemsparters tjänstemän där de fick 
information om det nystartade samordningsförbundet i 
Finansiell samordning och samordningsförbund. 
 
•En behovsanalys har genomförts för att utreda 
samordningsförbundets behov av insatser och hitta en 
prioriterad behovsgrupp. 
 
• Kostnaderna för verksamheten uppgick till ca 420 tkr. 

Vid 2014 års utgång hade förbundet ett överskott om ca 1,2 

miljoner kronor 

 

Förbundet är en fristående 

juridisk person med 

Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, 

Stockholms läns landsting 

och kommunerna Täby och 

Österåker som medlemar. 

Förbundet ägs av 

medlemmarna. 
 

Förbundets uppdrag är att 

stödja lokal samverkan 

mellan myndigheter inom 

rehabiliteringsområdet och 

erbjuda möjligheter till 

gemensam finansiering av 

rehabiliteringsinsatser. 
 

Förbundets organisation 

består av en styrelse som 

utses av ägarna. Till sin 

hjälp har den ett kansli och 

en beredningsgrupp 

bestående av tjänstemän 

från de samverkande 

myndigheterna. 
 

Historik, den 7 maj 2014 

hade alla medlemmar 

godkänt förbunds-

ordningen enlighet Lagen 

om finansiell samordning 

av rehabiliteringsinsatser 

(2003:1210)   
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Förvaltningsberättelse

Syfte och uppdrag  

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på 
flera sektorer där varje aktör bedriver 
insatser utifrån egna uppdrag och ansvar, 
samtidigt är de olika aktörernas insatser 
beroende av varandra för att en väl-
fungerande rehabilitering ska komma till 
stånd. För att kunna erbjuda lämpligt och 
effektivt stöd till personer med samordnade 
rehabiliteringsbehov är det därför 
nödvändigt att aktörerna samordnar sina 
insatser.  
 
Förbundets uppgift är att utveckla och stödja 
samverkan mellan medlemmarna. Stödet 
görs både genom strukturpåverkande 
insatser och genom finansiering av operativa 
individinriktade insatser. 
 

Behovsgrupper 
Insatser inom den finansiella samordningen 
ska avse individer som är i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser och ska 
syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin 
förmåga till egen försörjning genom 
förvärvsarbete.  
 

Samverkansinsatserna ska rikta sig till 
boende i Täby och Österåker i förvärvsaktiv 
ålder, med behov av samordnad 
rehabilitering, d.v.s. stöd från flera 
myndigheter.  Under hösten 2014 har 
förbundet genomfört en behovsanalys för att 
utreda prioriterade behovsgrupper. 
 

Budget  
Samordningsförbundet tilldelas 1,6 miljoner 
kronor från medlemmarna under 2014, där 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
bidrar med hälften av medlen, landstinget 
bidrar med en fjärdedel och kommunerna 
bidrar gemensamt med resterande fjärdedel. 
Fördelning ser ut som nedan 
Landsting  400 000 kr  
Österåkers kommun 156 000 kr 
Täby Kommun  244 000 kr  
Försäkringskassan  800 000 kr 
& Arbetsförmedlingen  
 

 

Förbundets verksamhet under 2014 
Eftersom förbundet startade under 
sommaren finns ingen verksamhetsplan för 
2014. Det som Förbundet har gjort under 
året är: 
 

• Utvecklat av den interna organisationen  
Förbundet har tag fram interna riktlinjer och 
styrdokument som tydliggöra roller och 
uppdrag. Förbundet har även arbete med att 
utforma en grafisk profil, utreda 
administrativa rutiner samt hantering av ex. 
ekonomin, fakturor, personal m.m. 

• Arbetat med information och 
kommunikation  
Informationsspridning har påbörjats genom 
att förbundschef besökt respektive 
medlemsparter, utvecklat en hemsida, börjat 
förbereda för nyhetsbrev samt anordna en 
uppstartskonferens med utbildning för 
tjänstemännen om finansiell samverkan. 
Styrelse och beredningsgrupp har fått 
utbilning om finansiell samverkan. 

• Kartlagt och genomfört en behovsanalys 
Förbundet har genomfört en kvantitativ 
analys med 77 besvarade enkäter och en 
kvalitativ analys med 40-tal samtal med 
förbundets parter, dess tjänstemän och även 
personliga.  
 
Utifrån detta material har förbundet utrett 
vilket behov som föreligger, förslag på 
insatser och vilka prioriterad behovsgrupp 
som finns. Detta har kompletterats med 
statistik från de respektive parterna. Den 
kompletta behovsanalysen bifogas 
årsredovisningen. Förbundet har även 
påbörjat en kartläggning av vilken 
samverkan som finns idag mellan 
medlemmarna avseende behovsgrupperna 
som framkommit i analysen. 
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Organisation och arbetsformer 
 
Samordningsförbundet ägs av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt 
kommunerna Täby och Österåkers kommun. Samordningsförbundets styrelse är det högsta beslutande 
och förvaltande organet, och har ansvar för utveckling och ekonomi.  
 
Till sin hjälp har styrelsen ett kansli som bereder ärenden och tillser att beslut verkställs. En 
beredningsgrupp bestående av högre tjänstemän från de ingående parterna som deltar aktivt i 
berednings- och förankringsarbetet. 
 
Alla sammanträden protokollförs och publiceras på hemsidan tillsammans med riktlinjer och 
styrdokument.  Styrelsens och Beredningsgruppen som redovisats nedan är tillsatta till och med 31 
december 2014. 

 

Styrelsen  

Styrelsen består av fem ledamöter och 
femersättare, utsedda av respektive huvudman. 
Mötesarvoden följer stockholmsläns landstings 
arvodesreglementen för förtroendevalda. 
Styrelsens sammansättning under 2014: 
 
Ordinarie ledamöten 
Michaela Fletcher 
Kommunalstyrelsens ordförande Österåkers kommun 
Eva Strand  
Socialnämndens vice ordförande Täby kommun 
Magnus Engberg 
Områdeschef LFC Täby Försäkringskassan  
Jesper Eliasson, 
Chef Arbetsförmedlingen Åkersberga 
Lotta Lindblad-Söderman 
Stockholms läns landsting  
 
Ersättare 
Ann-Christin Furustrand 
Österåkers kommun  
Jan-Olof Hedbom  
Täby kommun 
Johanna Odelmark  
Försäkringskassan 
Claes von der Burg  
Arbetsförmedlingen 
Annette Dahlgren 
Stockholms läns landsting  
 
Under 2014 har styrelsen haft tre protokollförda 
möten.  Inför varje möte har kungörelse satts upp 
på de officiella anslagstavlorna hos medlems-
kommunerna och landstinget.  
 
 

 

 

Styrelsesammanträden 2014 

De viktigaste besluten och ärenden av särskild vikt 
redovisas nedan. 
 
11 juni 2014 
Anmälan av styrelsens ledamöten 
Antagande av förbundsordning 
Val av ordförande och vice ordförande 2014 
Beslut om rekrytering av förbundschef 
Beslut om Budget 2014 
Antagande av Delegationsordning 
Beslut om Rollfördelning 
 

23 september 2014 
Utbildningsinsats för styrelsen 
Beslut om äskning av medel för 2015 
Beslut om att stå för rekryteringskostnader för  
 Förbundschefen 
Beslut om medlemskap i Nationella Nätverket      
 Samordningsförbund 
Följande riktlinje fastställdes:  

 

”Förbundet ska under resterande tiden av 2014 och 
större delen av 2015 ha inriktning på kartläggning 
och analys av förbundets behovsområden, spridning 
och informationsinsatser om samordnings-
förbundet.” 

 

19 november 2014 
Beslut om att förbundsordningen ska revideras    
  avseende kostnader för revisorer. 
Beslut om verksamhetsplan och budget 2015 
Beslut om inköp av kanslitjänster 
Godkännande av förslag till grafisk profil 
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Kansli och Förbundschef 

På Samordningsförbundets kansli i förbundets säte 
i Österåkerskommun arbetar en Förbundschef på 
heltid. Förbundschefen rekryterades sommaren 
2015 och är visstidsanställdes hos Österåkers 
kommun från den 1 september. Förbundschefen 
har under året ansvarat för att styrelsens beslut 
verkställs, uppföljning, planering och 
kommunikation.  
 

Förbundschefen har under hösten 2014 arbetat 
med att bygga upp och organisera samordnings-
förbundet till en fungerande organisation. 
Förbundet har fått stöd med arkivering enligt 
arkivlagen (1990:782), fakturahantering, 
ekonomirådgivning samt hjälp med att utveckling 
förbundets grafiska profil från Österåkerskommun. 
Förbundet har använt en extern kommunikations-
tjänster för startmed hemsida och mailadresser.  
 

Under 2014 har förbundschefen deltagit i 
”Integrerad samverkan”, 7 oktober Linköping 
”En välfungerande och inkluderande  
  arbetsmarknad” 17 oktober Stockholm 
”Sociala företag”, 22 oktober anordnat av ESF  
  och coompanion i Stockholm. 
 Nationella rådets förbundschefsdag, 27 oktober  
 Seminarium ”Möjligheter och hinder att nå  
  arbetsmarknaden för personer med   
  funktionsnedsättning” anordnat av  
  arvfondsprojekt 1 december i Stockholm. 
 
Förbundschef har även under hösten träffat olika 
enheter och tjänstemän hos de respektive parterna 
som arbetar med medborgare dvs. handläggare, 
enhetschefer, specialister mm och även personliga 
ombud. Besöks har genomförts hos andra lokala 
samverkansformer i området exempel den 12 
november hos Koordination Nordost som hanterar 
etableringsfrågor i norra Stockholms kommuner, 
den 3 september med FOU Nordost som arbetar 
med forskning och utvecklingsinstatser inom 
socialtjänstens och det lokala samrådet för 
psykiatri och beroendefrågor den 4 december. 
 

Dialog har förts med samordnare för ”Samordnad 
individuell plan” som är ett samarbete mellan 
kommuner och landsting samt medverkan i 
konferens hos den lokala Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan om deras arbete med 
”Gemensam kartläggning” och gemensam plan. 
Samtal har även förts med Coompanion Roslagen 
och det lokala sociala företaget Le ‘mat. 

 

Beredningsgrupp  
Beredningsgruppen utgör ett fristående stöd i 
beredning av förslag och genomförande av 
styrelsens beslut. Det är Förbundschefen som är 
sammankallande och gruppen består av 
representanter från förbundets medlemmar och är 
ett stöd för till förbundschefen. Gruppen har även 
till uppgift att informera samt förankra i den egna 
organisationen.  Beredningsgruppens 
sammansättning under 2014: 
 

Ordinarie  
Anne Simmasgård, Socialchef Österåkers kommun 
Kotte Wennberg, IFO chef Täby kommun  
Hans Nordlund, Arbetsförmedlingschef Täby  
Karin Daun, Samverkansansvarig Försäkringskassan  
Vakant, Stockholms läns landsting 
 

Ersättare 
Maria Thomelius, sakkunnig IFO Österåkers kommun 
Lena Samuelsson, enhetschef IFO Täby kommun 
Lars-Olof Fors, Arbetsförmedlingen Åkersberga  
Mona Rudin, Enhetschef Aktivitetsersättning 
Försäkringskassan 
Vakant, Stockholms läns landsting 
 
Med sin sammansättning, kompetens och 
erfarenhet utgör också beredningen en viktig 
mötesplats för frågor som rör den strategiska 
utvecklingen av samverkan och analys av nya 
förutsättningar och behov. 
 
Beredningsgruppens sammanträden 2014 
Under 2014 har beredningsgruppen haft fyra 
protokollförda möten.   
 

2 september 2014 
Beredning av organisationsstruktur 
Planering av utbildningstillfälle 
Beredning grafisk profil 
 

2 oktober 2014 
Planering uppstarkonferens 
Planering informationsinsats hos medlemar 
 

7 november 2014 
Statistik till behovsanalys 
Planering utbildningsinsats uppstarkonferens 
 

5 december 2014 
Behovsanalys 
Beredning av förslag till förbundsinriktning 
Beredning av förslag insatser 2015 
 



 
 

 7 

 

Samarbete regionalt och nationellt  

Under hösten har förbundet medverkat i 
nätverkssamarbete med andra 
samordningsförbund på länsnivå och på 
regional nivå. Med samordningsförbund i 
Stockholm har förbundschefen haft 
kontinuerliga samverkansträffar samt haft 
förbundschefen i Uppsala som mentor samt haft 
stöd av deras ekonom. 
 

Förbundet ansökt under 2014 att bli medlem i 
Nationella Nätverket för Samordningsförbund 
(NNS). Nätverket är ett samarbetet med andra 
förbund och möjliggör kunskapsutbyte och 
drivning av utvecklingen av den finansiella 
samordningens framåt.  
 

Förbundschef har även delat med sig av 
erfarenheter i samband med de pågående 
diskussionerna kring att bilda ett nytt 
samordningsförbund i Stockholms nordvästra 
kommuner. 

 

Revisorer 2014 

Samordningsförbundets årsredovisning 
med räkenskaper samt styrelsens 
förvaltning ska granskas av revisorer för 
varje medlems räkning.  
Revisorerna utses av medlemmarna. 
 
Utsedda revisorer under 2014: 
 

Pernilla Rehnberg, Deloitte   
Revisor på uppdrag av staten 

Karl-Olof Nilsson  
Revisor på uppdrag av kommunerna 
Karin Brodin  
Revisor på uppdrag av landstinget 
 
Revisorerna hade sitt första möte november 
2014 och de valde Mikael Sjölander från 
revisorsfirman Ernst & Young som 
sakkunnigt biträde. Vid revison tillämpas 
bestämmelserna i 26§ i lag (203:1210) om 
finansiell samordning av  
rehabiliteringsinsatser.
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Ekonomisk redogörelse 
 

För verksamhetsåret 2014 har förbundet haft intäkter om 1,6 miljoner kronor avseende bidrag 

från parterna. Kostnaderna för 2014 har uppgått till drygt 440 000 kr, vilket gör att förbundet 

redovisar ett överskott för 2014. Sammantaget redovisar Samordningsförbundet vid årets slut 

tillgångar på ca 1,16 miljoner kronor.  Nedan syns hur intäkter och kostnader har fördelats.  

 

Årsredovisning 2014-06-11—2014-12-31  
Samordningsförbundet Södra Roslagen 222000-3079 

 
Utfall  

2014-06-11--     
2014-12-31 

Budget  
2014 

Avvikelse 
2014 

Verksamhetens intäkter 

Medlemsavgift Statligt AF/FK 800 000 800 000 0 

Medlemsavgift SLL 400 000 400 000 0 

Medlemsavgift Österåker 156 000 156 000 0 

Medlemsavgift Täby 244 000 244 000 0 
 

Summa intäkter 
 

 

1 600 000 
 

1 600 000 
 

0 

Verksamhetens kostnader 
 
Kansli och Administration 
Lokal                                                     - 25 000 kr 

  kr 

45 000,00 kr 20 000 kr 

Revision - 20 000 kr 30 000,00 kr 10 000 kr 

Ekonomistöd -   kr 60 000,00 kr 60 000 kr 

Kommunikation/information - 28 648 kr 10 000,00 kr - 18 648 kr 

Utbildning och konferens - 21 005 kr 100 000,00 kr 78 995 kr 

Kansli - 18 995 kr 40 000,00 kr 21 005 kr 

Kansli-tjänsteman/styrelsearvode -325 741 kr 395 000,00 kr 69 259 kr 

Övriga kostnader  - 1 220 kr 20 000,00 kr 18 780 kr 

Insatskostnader -   kr -   kr -   kr 

Summa kostnader 
 

-440 609 kr 700 000 kr 259 391 kr 

Årets resultat 1 159 391 kr 900 000 kr 259 391 kr  

 
 

Ytterligare information om ekonomin hittas under resultat och balansräkningen.  
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Kommentarer till årsredovisningen 

Samordningsförbundet har under uppstaren 2014 använt sig av Österåkers kommuns 

ekonomisystem och haft sina medel på ett konto i Österåkerskommun. Förbundet har haft en egen 

verksamhetskod där kostnader och medeltillkomster har bokförts.  

Under 2014 har förbundet utrett och förberett en egen organisation för hantering av kostnader och 

medeltillkomser genom att utreda inköp av ekonomissystem och uppstart av ett postgirokonto. När 

detta är på plats i början av 2015 kommer Österåkers kommun föra över de medel som finns på 

förbundets verksamhetskod till Samordningsförbundets konto. Räntan under 2015 för dessa medel 

är av ringa storlek och kommer stämmas av efter att medel förts in på förbundets egna 

postgirokonto. 

Under 2014 har förbundet gått med ett överskott vilket beror på att:  

- Förbundschef rekryterades 2 månader senare än beräknat vilket påverkar både lönekostnaden och   

  lokalkostnaden. 

- Utbildningen av styrelsen blev kostnadsfri från Nationella Rådet och Utbildningen/konferensen för  

  medarbetare blev  billigare än beräknat. 

-Kommunen och Samordningsförbundet Uppsala har utan kostnad stöttat förbundet med  

 ekonomistöd under 2014.  

Som nystartat samordningsförbund är det vanligt att ha överskott av medel då det är svårt att 

uppskatta kostnader för de första åren, samt att det tar viss tid att starta igång verksamheten. 

Den enda post som redovisat ökade kostnader än budgeterat är ”kommunikation och information”, 

detta på grund av att extra fokus har legat på att få igång en egen grafisk profil, hemsida och 

nyhetsbrev för att sprida information om det ny startade samordningsförbundet. 

Kostnaden för Förbundschefens arbetsplats och revisorkostnaden för 2014  kommer regleras under 

2015 och tas upp i balansräkningen som interimsskulder. 
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Budget 2015 

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. 

Förbundets verksamhetsplan och budget för 2015 fastställdes av styrelsen den 19 november 2014.  

I verksamhetsplaneringen för 2015 presenterades en uppskattning för disposition av det eget kapital 

i en tre års översikt, se tabell nedan. Dock är det svårt att uppskatta kostnader för insatser som ännu 

ej har startat samt att det kan komma upp andra omständigheter som påverkar den tänkta 

dispositionen av budgeten, bland annat en ny fördelningsmodell av de statligamedel till 

samordningsförbunden som presenteras januari 2015. 

De totala medlemsavgifterna för 2015 är 2 440 000 kronor, vilket är en ökning med 840 000 kronor 

jämfört med 2014. Till budgeten 2015 kommer även överskott från föregående år att överföras. 

 

 

 

3 års översikt budgetdisposition 2014-2016  
- enligt verksamhetsplan beslutad 141119 kompletterad med aktuella siffror för 2014. 
 
 2014 2015 2016 
Verksamhetsintäkter 1 600 000 kr 2 440 000 kr 2 700 000 kr 

Överskott från föregående år  kr 1 159 391 kr 1 163 391 kr 

Intäkter totalt  1 600 000 kr 3 619 391 kr 3 863 391 kr 

    

Kostnader     

Verksamhetskostnader 440 609 kr 1 430 000 kr 1 430 000 kr 

Övriga kostnader 0 kr 366 000 kr 400 000 kr 

Insatser 0 kr 660 000 kr 1 420 000 kr 

Kostnader totalt 440 609 kr 2 456 000 kr 3 320 000 kr 

    
    
Resultat 1 159 391 kr 1 163 391 kr 543 391, kr 
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Samordningsförbundet Södra Roslagen, 222000-3079

2014-06-11 Budget

2014-12-31 2014

Verksamhetens intäkter

Rörelseintäkter 
Not 1

1 600 000 0

Summa verksamhetens intäkter 1 600 000 1 600 000

Verksamhetens kostnader

Övriga driftskostnader 
Not 2

-90 872 -160 000

Kostnader för lokaler -25 000 -45 000

Kostnader för personal 
Not 3

-324 737 -495 000

Summa verksamhetens kostnader -440 609 -700 000

Verksamhetens rörelseresultat 1 159 391 900 000

Finansiella poster

Ränteintäkter 0 0

Övriga finansiella intäkter 0 0

Räntekostnader 0 0

Resultat efter finansiella poster 1 159 391 900 000

ÅRETS RESULTAT 1 159 391 900 000

Resultaträkning – Årsbokslut 2014-12-31 
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Balansräkning – Årsbokslut 2014-12-31 

 

Redovisningsprinciper 
Redovisningen följer lagen om kommunal redovisning (1997:614). 

Kända intäkter och kostnader har periodiserats. 

  

2014-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Fordringar

Övriga kortfristiga fordringar 
Not 4

1 204 391

Summa fordringar 1 204 391

Kassa och bank 
Not 5

0

Summa omsättningstillgångar 1 204 391

SUMMA TILLGÅNGAR 1 204 391

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Överskott från tidigare år

Redovisat resultat fg år

Årets resultat 1 159 391

Summa eget kapital 1 159 391

Kortfristiga skulder

Interimsskulder 
Not 6

45 000

Summa kortfristiga skulder 45 000

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 204 391
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Noter till Resultaträkning 

 

2014-06-11 Budget

2014-12-31 2014

Not 1. Rörelseintäkter

Helår 2014 Helår 2014

Täby kommun 244 000 244 000

Österåkers kommun 156 000 156 000

Stockholms läns landsting 400 000 400 000

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 800 000 800 000

Summa medlemsavgifter 1 600 000 1 600 000

Summa rörelseintäkter 1 600 000 1 600 000

Not 2. Övriga driftskostnader

Annons, reklam, information 0 -10 000

Förbrukningsinventarier -18 617 0

IT-tjänster, programvaror och datorhyra -1 937 0

Konsultarvoden -26 711 0

Konferenskostnader -19 531 0

Ekonomistöd 0 -60 000

Revision -20 000 -30 000

OH tjänsteman/kansli 0 -40 000

Övriga kostnader -4 076 -20 000

Summa övriga driftskostnader -90 872 -160 000

Not 3. Kostnader för personal

Arvoden till ledamöter -39 851 -35 000

Lön tjänstemän -158 000 -360 000

Kompetensutveckling 0 -100 000

Arbetsgivaravgifter -74 122 0

Övr personalkostn, förmåner, representation -52 763 0

Summa kostnader för personal -324 737 -495 000
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Noter till Balansräkning 

  

2014-12-31

Not 4. Övriga kortfristiga fordringar

Övr kortfristiga fordr 1 204 391

Summa övriga kortfristiga fordringar 1 204 391

Not 5. Kassa och bank

Plusgirokonto 0

Summa kassa och bank 0

Not 6. Interimsskulder

Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter 45 000

Summa interimsskulder 45 000
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Styrelsens underskrifter 
 
 
 

 
Datum………………………..….   Datum………………………..…..  
 
 
 
………………….…………………..   ………………….…………….…….  
Eva Strand    Christina Funhammar 
Täby kommun   Österåkers kommun 
 
 
 
 
 
 
Datum………………………..….   Datum………………………..….  
 
 
 
………………….…………………..   ………………….………….……...  
Jesper Eliasson  Mona Rudin 
Arbetsförmedlingen  Försäkringskassan 
 
 
 
 
 
 
Datum………………………..….     
 
 
 
………………….…………….…….    
Lotta Lindblad-Söderman 
Stockholms läns landsting 
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Samordningsförbundet Södra Roslagen är en samverkan 
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

Stockholms Läns Landsting, Österåkers- och Täby 
kommun. 

 

 

Samordningsförbundet Södra Roslagen  www.samordningsforbundetsodraroslagen.se  Organisationsnummer 222000-3079 

Författare Sophia Dahlgren  sophia.dahlgren@samordningsodraroslagen.se  073-625 22 14  


