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Verksamhetsplanen för 2018 grundar sig på diskussioner och förslag som 

arbetats fram i styrelse och beredningsgrupp. Den anger inriktningen och 

mål för den finansiella samordningen under nästkommande år och är 

fastställd av styrelsen den 15 november 2017 
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1. Samordningsförbundets 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 de allra flesta fungerar 

myndigheternas stöd bra och de får den hjälp och det stöd som just de behöver. Men för vissa 

grupper av individer föreligger ett behov av samordnad fördjupad rehabilitering mellan 

parterna. 

 

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM 2003:1210) ger 

myndigheterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för personer 

som har behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam 

arena där myndigheter och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån 

individens behov och de lokala förutsättningarna.  

 

Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades den 7 maj 2014, medlemmar är 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och kommunerna Österåker 

och Täby. Förbundet svarar för att inom medlemskommunernas geografiska område arbeta med 

finansiell samordning mellan huvudmännens gemensamma rehabiliteringsområden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Samordningsförbundet har enligt förbundsordningen till uppgift 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 rehabiliteringsinsatserna. 

 

    



 

 

Förbundsmedlemmar

: 

3 

 

1.1 Förbundsövergripande mål 

 
Utifrån förbundets uppdrag och förbundsordning och är de övergripande målen att: 

 

• Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.  

• möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering (ex. metoder, insatser 

och arbetssätt). 

• bidra till samhällsekonomiska vinster (effektivare välfärdsarbete, minskade behov av 

rehabiliteringsinsatser och minskat behov av offentlig försörjning). 

• utveckla en gemensam helhetssyn utifrån förbundets verksamhet/uppdrag och utifrån 

individens behov.  

• vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering (bidra till att individen får rätt insats 

och ökar sin möjlighet till egen försörjning genom arbete och/eller studier).  

• bidra till effektivare arbetssätt inom rehabiliteringsområdet (genom att ex. undvika 

dubbelarbete och möjliggöra gemensamma sätt att hantera problem som kan uppstå). 

 

För att lyckas med detta krävs ett stort och samlat engagemang från samtliga medlemmar. 

 

1.2 Behovsgrupper 
 

Enligt lagen om finansiell samordning ska förbundets insatser avse personer i förvärvsaktiv 

ålder, mantalsskrivna i medlems-kommunernas geografiska område och vara i behov av 

samordnade rehabiliteringsinsatser, dvs.  

 

• Arbetslösa i ålder 16 -64 år som befinner sig särskilt långt från arbetsmarknaden p.g.a. en 

sammansatt problematik. 

Prioritering av behovsgrupp 

Efter en kartläggning hösten 2014 beslutade
1
 styrelsen att prioritera gruppen unga vuxna.  

• Unga vuxna, 16 – 35 år, som varken arbetar eller studerar, med funktionsnedsättning 

och/eller en komplex situation. 

 

Prioriteringen följdes upp av en fördjupad kartläggning hösten 2016 av unga vuxna som varken 

arbetar eller studerar
2
. 

 

  

                                                           
1
 4 februari 2015 

2
 Kartläggningen omfattade grupperna unga med aktivitetsersättning, unga i risk för att hamna i aktivitetsersättning samt unga 

vuxna som varken arbetar eller studerar i Täby och Österåkers kommuner 
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1.3  Arbetsorganisation  
 

Förbundetsmedlemsparter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms Läns 

Landsting samt Österåkers och Täby kommun.. Medlemsparter har utsett tre revisorer, en 

gemensam för kommunerna Täby / Österåker, en för  landstinget och en från staten. 

Revisorerna granskar förbundets verksamhet med hjälp av ett revisorsbiträde.  

Nedan följer en kortfattad beskrivning av Förbundets arbetsorganisation med. 

 

1.3.1 Styrelse  

Medlemmarna utser förbundets styrelse genom att tillsätta en ordinarie ledamot och en ersättare 

från vardera medlem.. Styrelsen är den instans som fattar beslut om förbundets verksamhets- 

inriktning och budget. Det är också styrelsen som har det övergripande ansvaret för att 

förbundet och dess verksamhet utgår från det som föreskrivs i lagen och förbundsordningen.  

Styrelsen ska primärt fokusera på vad som ska göras och uppnås, vilket fastställs i uppdrag och 

mål, som sedan följs upp. Till sin hjälp i arbetet att bedriva verksamheten har styrelsen ett 

kansli. 

 

1.3.2 Kansli  

Kansliet består av en förbundschef, en samordnare (≈50% tjänstgöring) och en ekonom (≈20 % 

tjänstgöring). Kansliet ansvarar för att bereda ärenden, sammankalla och verkställa styrelsens 

beslut. Till sin hjälp har kansliet en beredningsgrupp.  

Kansliet ska planera, genomföra och följa upp beslutad verksamhet, sköta förbundets 

ekonomiförvaltning, administration samt stödja/utveckla den lokal/regional samverkan. 

Fördjupning av verksamhet under 3.1. 

 

1.3.3 Beredningsgrupp 

Beredningsgruppen utgör ett stöd till förbundschef i beredning av ärenden till styrelsen samt i 

genomförandet av beslut. Beredningsgruppens uppdrag är att informera om, samt förankra, 

besluten i den egna organisationen, identifiera samverkansbehov och hur dessa skulle kunna 

tillgodoses. Beredningsgruppen ska bestå av tjänstemän med ett tydligt beslutsmandat 
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2. Förbundets verksamhet och finansierade insatser  
 

För att lyckas med de övergripande mål ska Samordningsförbundet finansiera insatser som:  
 

• främjar och bidra till utvecklad samverkanskultur 

• finansiera insatser till stöd för individer som har behov av samordnad rehabilitering  
 

Förbundets verksamhet indelas på fyra områden; kansliverksamhet, kartläggnings/analys-, 

strukturella eller operativa insatser.  Det övergripande målet för förbundet är att finansiera 

insatser för att personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår, eller 

förbättrar, sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete och/eller studier. 

2.1 Förbundets kansliverksamhet 
 

Förbundet består av kansliets vars syfte är att arbeta med en långvarig samverkansstruktur och 

vara en möjliggörare för ny utveckling samt planera, genomföra och följa upp förbundets 

insatser. Förutom de uppgifter som framkommer under 1.3.2 ska kansliet arbeta med: 

Nätverksbyggande 

Kansliet deltar i lokala nätverk mellan aktörer som exempelvis mellan kommun vårdgivare, 

SLL, beroendemottagning och Personligt ombud. Deltar i nätverksmöten för förbundschefer på 

regional- och nationell nivå.  

Samverkanspart till VIDA under 2018 

Styrelsen beslutade 7 september 2016 att förbundet ska ingå som samverkanspart i 

Länsstyrelsens VIDA projekt (Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet), ett projekt som 

syftar till social inkludering för nyanlända. Kansliet har under 2017 aktivt samverkat med 

VIDA-projektet och avser att under 2018, fortsätta utveckla samarbetet. 

Utlysningar 

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län tog i juni 2017 beslut om den regionala 

handlingsplanen för ESF (Europeiska SocialFonden) 2018 – För ett hållbart arbetsliv.  Kansliet 

kommer även under 2018 aktivt bevaka utlysningar från ESF-Rådet och andra medels 

utlysningar från olika aktörer och, där så är lämpligt presentera projektidéer till styrelsen för 

eventuell ansökan om projektmedel. 

Uppföljning och utvärdering  

Förbundet följer upp insatser genom det nationella uppföljningssystemet SUS . Den operativa 

insatsen (läs Mia Rådgivande teamet) följs även upp avAventus samt den utvärdering som MIA 

regionalt beslutar att genomföra av projektet.   

Förbundet har tecknat avtal med Föreningen NNS
3
 om användningen av uppföljnings 

instrumentet ”Indikatorer”, som består av samordnade enkäter till deltagare, personal, 

beredningsgrupp, styrelse etc. Genom instrumentet kan förbundet visa hur samverkan utvecklas 

både direkt i verksamheterna och på strukturell nivå. Förbundet kan då följa framsteg inom, 

samt effekterna, av förbättrad finansiell samordning.  
                                                           
3
 Nationella Nätverket för Samordningsförbund 
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2.2 Kartläggning- och Analysinsats  
 

Syfte med kartläggning och analys är att förbundet ska uppmärksamma gemensamma 

utvecklingsområden och möjligheter. 

 

Planerade aktiviteter 2018 

 

Vårddialog – utveckla samarbete med lokala vårdgivare 

Ett utvecklingsområde är att engagera och involvera de lokala vårdgivarna i samverkan. 

Förbundet kommer att fortsätta föra dialog med lokala vårdgivare för att analysera och 

kartlägga behov av insatser och samarbete. 

Utveckling av ASF 

ASF är en möjlig väg för behovsgruppen att komma ut i förvärvsarbete. Förbundet kommer att 

fortsätta samarbeta med, och stödja utvecklingen av fler, Arbetsintegrerade sociala företag i 

området. Aktiviteten är även aktuell inom förbundets ESF projekt (se 2.4). 

Förstudie - nya insatser 2019 

Förbundet ska tillsammans med beredningsgruppen under en planeringsdag ta fram 

gemensamma utvecklingsområden och samordningsbehov hos medlemmarna och vid behov 

starta insats 

Förbundets medlemmar  

Ett medlemssamråd ska genomföras minst en gång per år. Under 2016-2017 har fyra 

kommuner (Vaxholm, Danderyd, Vallentuna samt Norrtälje), genom beslut i 

kommunfullmäktige, visat intresse att ingå i Samordningsförbundet Södra Roslagen. Processen 

kring en utvidgning av förbundet väntas fortgå under 2018. Medlemskap för nya medlemmar 

beräknas vara möjligt tidigast under andra terminen 2018. 

 

Ekonomi 

Södra Roslagen finansierar kartläggnings och analysinsatser till en kostnad av 265 tkr.  

För detaljer kring ekonomin, se kapitel 3 och tabell 3.5.  
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2.3 Strukturell insats 
 

Syftet med de strukturella insatser är att förbundet ska främja och bidra till att utveckla en 

samverkanskultur mellan medlemmarna samt att främja kunskap om varandras verksamheter. 

 

Planerade aktiviteter 2018 

 

Gemensamma forum 

Förbundet har sen februari 2015 insatsen ”Gemensamt forum” för tjänstemän. Under 2018 

planeras ytterligare fyra gemensamma forum. Tänkte teman inför forum 2018 

• Info till företagare/föreningar om möjligheter att anställa målgruppen. Ekonomiska 

stöd. SE-stöd. Goda exempel. 

• Nollklassade. Uppföljning av tidigare forum.  

• Kompetenshöjning kring de olika medlemmarnas uppdrag och vilka insatser som finns 

• Kompetenshöjning kring hur regelverket och insatserna för målgruppen ser ut inom de 

olika medlemsparterna. 

Digital insatskatalog 

För att enklare hitta de stödåtgärder som drivs av olika huvudmän, inom ramen för lagen 

(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ska förbundet utveckla en 

sökfunktion på internet där insatser blir sökbara för brukare och allmänhet. 

Samordningsförbundet har under 2017 har anslutit sig i en redan befintlig plattform, som 

utformats av Centrala Östergötland, och kommer att under 2018 fortsätta att lägga upp de 

insatser som utförs av förbundets medlemmar  

Ekonomi 

Södra Roslagen finansierar kartläggnings och analysinsatser till en kostnad av 80 tkr. 

För detaljer kring ekonomin, se kapitel 3 och tabell 3.5. 

Målen för de strukturella insatserna är att de ska bidra till att:  

• Samordningsförbundet ska vara en självklar aktör för insatser riktade mot målgruppen. 

• Handläggare ska uppleva att de får en ökad kunskap om insatser riktade till målgruppen.   
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2.4 Operativ insats  

 

Syftet med operativa insatser är att förbundet ska arbeta med att bidra till samhällsekonomiska 

vinster och vara till nytta för medborgaren samt bidra till ett effektivare arbetssätt. 

 

Planerad aktivitet 2018 

Förbundets operativa insats är projektet MIA- Mobilisering inför Arbete- 2017 – 2020. 

Tillsammans med Stockholms läns övriga samordningsförbund har förbundets beviljats 

projektmedel för MIA från Europeiska socialfonden (ESF). Projektets övergripande mål är att  

utveckla samordnade insatser till stöd för personer som står långt från arbetsmarknaden ska 

kunna öka sina möjligheter till arbete och egen försörjning. Samordningsförbundet Östra 

Södertörn är projektägare men varje samordningsförbund driver ett eget delprojekt. I projektet 

ingår också samverkan med arbetsintegrerade sociala företag och ESF-projektet ”Kugghjulet”. 

Mia-Rådgivande teamet 

Den lokala projektbeskrivningen baseras på erfarenheter från förbundets tidigare insatser; 

Rådgivande teamet (med utvärderingsrapport 2017), kartläggningen ”Unga som Varken 

Arbetar eller Studerar” (2016) samt projektet ”Utveckling av Arbetsintegrerande sociala 

företag” (2016). 

 

Målgruppen är personer (16 -64 år) boende i Täby eller Österåker och som har behov av 

samordnat stöd. Under projektperioden beräknas projektet kunna ta emot minst 170 personer i 

projektets olika insatser. Prioriterad grupp är unga, 16-35 år (med funktionsnedsättning) 

och/eller en komplex situation. 

Arbetsmetod Mia – Rådgivande teamet  

• Rådgivande team 

• individuellt stöd utifrån metoderna IPS, Supported Employment och Case Management  

• tidsbegränsade gruppverksamheter som självstärkande förrehabiliteringskurs och kurs 

med arbetslivsinriktning eller studiemotiverande.  

• arbetsprövning/arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag. 

In-remittering av deltagare i projektet sker av ordinarie handläggare till teamet, som gör en 

gemensam kartläggning av deltagarens behov, och i samråd med ordinarie handläggare beslutar 

om lämplig insats som kan erbjudas deltagaren.  
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Bemanning Mia – Rådgivande teamet under projekttiden 2017 – 2020: 

• En Projektledare (50%) 

• En Arbetsförmedlare heltid, (50% Arbetsförmedlare och 50 % arbetscoach) 

• En Försäkringskassehandläggare, heltid (50 % handläggare och 50 % individuellt stöd) 

• En Arbetscoach, heltid (50 % IPS/Täby, 50 % MiA) 

• 12,5% Funktionsnedsättningshandläggare Täby,  

• 12,5% Socialsekreterare Täby  

• 12,5% Funktionsnedsättningshandläggare Österåker 

• 12,5% Socialsekreterare Österåker  

Projektet utvärderas kontinuerligt inom ramen för MIA- Mobilisering inför Arbete samt genom 

det nationella uppföljningssystemet SUS och Aventus samt den utvärdering som MIA regionalt 

beslutar att genomföra av projektet.  

 

Ekonomi 

MIA projektet uppgår till en kostnad på 3,5 miljoner kronor per år. Södra Roslagen har åtagit 

sig att medfinansiera med minst 1,5 miljoner vilket gör att det är möjligt för ESF att finansiera 

ca 1,8 miljoner.  

 

Förbundet bekostar projektlokal och har även en buffert på 200 tkr för eventuella övriga 

kostnader som uppkommer. För detaljer kring ekonomin, se kapitel 3 och tabell 3.5. 

 

Målen för den operativa insatsen Mia – Rådgivande teamet 

• Minst 170 deltagare under tre år. Det innebär ca 60 individer/år. 

• Deltagare får en samordnad myndighetsgemensam planering och kunskap om möjliga 

insatser, försörjning och resurser utifrån individens behov vilket bidrar till att de närmar 

sig arbetsmarknaden.  Målet är att 60 procent av deltagarna upplever sig stå närmare 

arbetsmarknaden 
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3. Budgetram 2017-2019 

3.1 Ekonomiska förutsättningar 
Finansieringen av samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från 

medlemmarna till förbundet.  

 

Förbundets budget fördelas enligt en fastställd modell att statens samlade andel, 

Försäkringskassan (FK) och Arbetsförmedlingens (AF) ska utgöra hälften av förbundets 

budget. Stockholms läns landsting (SLL) står för en fjärdedel och kommunerna står gemensamt 

för den återstående fjärdedelen. Fördelningen mellan kommunerna görs utifrån befolkningstal. 

 

Staten beslutar i sin tur om medelstilldelning utifrån den statliga fördelningsmodellen som 

bygger på invånarantal och socioekonomiskstruktur för förbundets geografiska område 

3.2 Äskning av medel och tilldelning för 2018 
Den tänkte äskningen för 2018 framgick i Verksamhetsplaneringen för 2017och uppgick då i ca 

3,5 miljoner, med syfte att ta höjd för utökning av kansliet, insatser i samband med ESF 

projekt.  

 

Då förbundet fick med sig ≈1 milj. kr i eget kapital valde kommun medlemmar att kvarstå på 

2017 medelsnivå,på 2,8 miljoner, även för 2018. Kommunernas tänkta medelstilldelning ligger 

inom statens fördelningsmodell och staten avser att matcha denna likaså tänker Stockholm Läns 

Landstinget matcha nivån. 

3.3 Prognos äskning av medel för 2019 
Enligt statensfördelningsmodell kan Samordningsförbundet äska om en totalbudget från 

parterna på maximalt 7,2 miljoner för 2019. Inriktningen är utgå från samma totalbudget som 

2017 men ta ta höjd för ev ny insats. Observera att prognosen gäller med befintliga medlemmar 

och kan ändras om fler förbundsmedlemmar tillkommer. 

 

 

 
 
Tilldelning och 
Äskning 2017-2019  
(tkr) 

 
Andel av 
budget 

 
Tilldelning 

 2017 

 
3.2 Äskning  

20184 
 

Prognos  
3.2 Tilldelning 

2018 
 

Prognos  
3.3 Äskning  
inför 2019 

Statens andel för FK/AF 50 % 1400 1750 1400 2000 

SLL 25 % 700. 875 700. 1000 

Täby kommun  ≈16 % 456 538 456 640 

Österåkers kommun  ≈9 % 244 337 244 360 

Äskning/tilldelning 100 % 2 800 3500 2 800 4 000 

                                                           
4
 Se verksamhetsplanering 2017 och prognos äskning för 2018 
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3.4 Intäkter och kostnader 2017-2019 
 
Samordningsförbundet upprättar varje år en plan för förbundets verksamhet och ekonomi över 

en tre årsperiod. I tabellen på nästkommande sidor redovisas de planerade kostnader utifrån 

verksamhetsplanering och de faktiska utfallet 2017 samt planerade kostnader för 2018- 2019. 
 

 

Föregående år 2017 

För 2017 hade förbundet 1 m.kr i eget kapital och tilldelades 2,8 m.kr från sina medlemmar 

samt uppskattningsvis 1,5 m.kr från ESF.  Prognosen på utfallet för 2017 är att förbundet haft 

ökade kostnader i kansliet med ekonomistöd i samband med ingången i ESF projekt. Förbundet 

har redovisat minskade kostnader för både strukturella insatser (som nedprioriterades i 

samband med Förbundschefs frånvaro) och i operativa insatsen (ESF projektet) som orsakats av 

ej tillsatta personalresurser m.m.  

 

 

Verksamhetsplanering 2018 

Samordningsförbundet Södra Roslagen har en prognos på en total tilldelning av medel från sina 

medlemmar på ca 2,8 m.kr för 2018. Förbundet beräknas få ett överskott på ca 900 tkr att ta 

med in som eget kapital till 2018. Förbundets operativa insats MIA projekt kommer löper på 

under 2018 och Förbundet kommer att kunna utifrån prestation rekvirera ca 1,6 m.kr från 

Europeiska socialfonden.  Förbundets totala budgetram utifrån medlemsintäkter, eget kapital 

och medel från ESF uppgår för 2018 till 5,3 m.kr. 

 

I de uppskattade kostnaderna för 2018 är administrativa kostnader beräknade till ca 1,25 milj.kr 

och förbundets insatser beräknas uppgå till en kostnad av ca 4,05 milj.kr. Detta innebär att  

samordningsförbundets totala kostnader 2018 hamnar på ca 5,3 milj.kr. Förbundet har äskat om 

mer medel under 2018 för att skapa utrymme för en utökning av kansliet med en 

Projektledare/förbundssamordnare samt en ekonom på 20 %. Utökningen har varit nödvändig 

pga. deltagande i ESF projektet MIA. 

 
 

Nästkommande år 2019 

Samordningsförbundets budgetprocess för medlemsavgifter avseende 2019 kommer att starta 

under våren 2018, i syfte att harmoniera med parternas budgetprocesser. Förbundet börjar med 

kommunerna under våren och kommer till hösten lämna ett förankrat äskande till staten inför 

kommande år 2019. Prognosen på äskningen bygger behållning av total budgetram som 2017-

2018. Det bör noteras att budgetramen för år 2019 påverkas om förbundet utökas med fler 

medlemskommuner. 
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3.5 Tabell Verksamhetskostnader 
Avsnittshänvisning finns där det är möjligt och tabellerna redovisas i tkr. 

Administrativa kostnader  
VP 

2017 
Prognos 

Utfall 171231 
VP 

2018 

Prognos 
Budget 

2019 

 
1.3.1. Styrelse 

180    

- Arvoden  150 150 150 
- Kurser/Konferenser/Utbildningar  20 20 30 

 
1.3.2 Kansli och 1.3.3 Beredningsgrupp 

    

- Personal  700 650 700 700 

- Kurser/Konferenser/Utbildningar  45 50 50 

- Arbetsplats/Kansli 100 90 90 90 
- Ekonomi och redovisning 10 40 1255 125 
- Revision   90 90 90 90 

 
Övriga adm.kostnader / Buffert 

 
115 

 
35 

 
30 

 
40 

     

 
1195 1130 1250 1275 

 

2.2 Analys- och Kartläggningsinsats      
 

- Vårddialog      

- Utveckling ASF  5 250 260 

- Förstudie och ev uppstart ny insats 75  10 100 

- Kartläggning nya medlemmar  5 5 5 

 75 10 265 365 
 

2.3 Strukturellinsats      
 

- Gemensamma forum 90 20 40 50 

- Ny insats Digital insatskatalog  10 40 40 

 90 30 80 90 
 

2.4 Operativinsats      
 

- ESF projekt MIA-Rådgivandeteam6 3800    

o Projektledare  300 300 300 

o Rådgivandeteam  770 925 930 

o Individuellt deltagarstöd  910 700 840 

o Deltagarkurser  500 500 500 

o Arbetsträningsplatser  300 750 800 

- Projektlokal (Tibble)  200 300 300 

- Övriga kostnader/Buffert/indirekta kst     210 300 230 200 

 
4010 3280 3705 3870 

                                                           
5
 Ökning beror på att Förbundet från okt 2017 tar in ekonomistöd (20%  av en heltid) pga. ingående i ESF projekt. 

6
 Projektet finansieras med ESF medel ca 1,5 milj/år samt att förbundet enligt styrelsebeslut 160525 förpliktar sig 

att medfinansierar projektet med 1,5 milj kr/år. 



 

 

Förbundsmedlemmar
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3.6 Tabell Sammanställning av intäkter och kostnader 
Tabeller redovisas i tkr 

Tabell Sammanställning av 
intäkter  

Föregående 
år 

VP 
2017 

Prognos 
Utfall  

171231 

Kommande år 

VP 
2018 

Nästa år 

Prognos 
VP 2019 

 

      

Medlemsintäkter 2800 2800 2800 4000  

Eget kapital 600  1000 1000 0  

Sökta medel till MIA projektet 2100 1500 1500 1600  

Intäkter 5500 5300 5300 5600  
 

Tabell Sammanställning av 
kostnader 

    

Administrativa kostnader 1195 1130 1250 1275 

Analys och kartläggningsinsats 75 10 265 365 

Strukturellinsats 90 30 80 90 

Operativinsats 4010 3280 3705 3870 

Kostnader 5370 4400 5300 5600 

     

Tabell sammanställning av intäkter och 
kostnader 

 
   

Intäkter 5500 5300 5300 5600 

Kostnader 5370 4400 5300 5600 

Balans 130 900 0 0 

 

4. Bilagor 
 

Möten och andra dokument som nämns i verksamhetsplaneringen, ex Styrelseprotokoll, 

minnesanteckningar från Beredningsgrupp, medelansökningar m.m. går att finna på  

förbundets hemsida: www.samordningsforbundetsodraroslagen.se 

 

 

Bilaga 1 

Samordningsförbundets Södra Roslagens VP 2018 - Översikt förbundets uppdrag, insatser, 

verksamheter, kostnader och mål. 
 

http://www.samordningsforbundetsodraroslagen.se/
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Samordningsförbundet Södra Roslagen är en samverkan 
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms 

Läns Landsting, Österåkers- och Täby kommun. 
  

 

 

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

info@samordningsodraroslagen.se 

 

 



Bilaga 1 - Samordningsförbundets Södra Roslagens VP 2018 - Förbundets  uppdrag, insatser, verksamheter, kostnader och mål. 

 

 
Förbundets uppdrag 

(VP sida 3) 

Verksamhet/insats 2018  
(VP sida s 4-9) 

≈Kostnad 
tkr 

Mål för insatsen  
 

 

Skapa struktur och 

långsiktighet i 

samverkansarbetet. 
 

 
2.1Kansliverksamhet 
 Styrelse/Förbundschef /samordnare 
 Leda arbetet i Beredningsgrupp   
 Bereda och verkställa beslut 
 Omvärldsbevakning och nätverk  
 Ekonomiförvaltning/Adm. 
 

 
 
 

1 250 

 
 

Målet är att de administrativa kostnaderna inte ska överstiga en 
tredjedel av budget. 

 

Möjliggöra ny utveckling 

2.2 Kartläggning- & analys Insats    
   Vårdgivardialog   

Insats Stöd ASF  
Förberedelse Ny insats 
Kartläggning nya medlemmar 

 
0 

250 
10 

5 

 

 

 

 

Utveckla en gemensam 

helhetssyn 

 

 

Vara till nytta för 

medborgarna i deras 

rehabilitering 

 

 

Bidra till effektivare 

arbetssätt 

 

 

Bidra till  

samhällsekonomiska vinster 

 

2.3 Strukturella insatser 
Fyra forum 
Digital insatskatalog 

 
40 
40 

Förbundet en självklar aktör för insatser riktade mot målgruppen. 
Handläggare ska uppleva att de får en ökad kunskap om insatser 

riktade till målgruppen. 

2.4 Operativ insats MIA-Rådgivandeteam  
 Projekt.org/ESF adm 
 50,0%  Projektledare 

           MIA lokal 
MIA rådgivandeteam  
100,0% Arbetsförmedlare/indv. arbetscoach 
100,0% Försäkringskassa / indv.deltagarstöd 
12,5%  Ekonomiskt bistånd ÖST 
12,5%  Biståndsbedömare ÖST 
12,5%  Ekonomiskt bistånd TÄBY 
12,5%  Biståndsbedömare TÄBY 
50,0% IPS stöd TÄBY 
MIA deltagarkurs  
MIA Arbetsprövningsplats 
Övrigt/Buffert /indirekta kostnader 

 
 

300 
300 

 
555 
575 

65 
65 
65 
65 

235 
              500 

750 
230 

 
 
 

Minst 170 deltagare under tre år. Det innebär ca 60 individer/år. 
 

Deltagare får en samordnad myndighetsgemensam planering och 
kunskap om möjliga insatser, försörjning och resurser utifrån 

individens behov vilket bidrar till att de närmar sig 
arbetsmarknaden.   

 
Målet är att 60 procent av deltagarna upplever sig stå närmare 

arbetsmarknaden 
 

Total kostnad  5300  


