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Verksamhetsplanen för 2019 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 14 november 2018 
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Inledning  

Samordningsförbundets styrelse ska varje år i november besluta om en verksamhetsplan för nästkommande 

år. I verksamhetsplaneringen ska den organisationen och verksamhet som samordningsförbundet planerar att 

verkställa under 2019 beskrivas. 

I första kapitlet beskrivs organisationen i dess bakgrund, behovsgrupp uppbyggnad ,uppdrag och mål samt 

årsplan för sammanträden. 

 

I kapitel två följer en beskrivning av förbundets planerade verksamhet och insatser som indelas i tre 

områden;  Administrativverksamhet, Strukturella insatser och operativa individinsatser. 

 

I kapitel tre beskrivs de ekonomiska förutsättningarna och en budgetram under en tre års period.  Intäkter 

och kostnader sammanfattas för 2018-2020. För 2019 är prognosen för förbundet en budgetram på ≈8,14 

m.kr och förbundets planerade verksamhet beräknas uppgå till ≈7,9 m.kr.  

 

I kapitel fyra återfinns bilagor som innehåller nyckeltal och en förändringsteori, där förbundets aktiviteter 

med dess kostnader och mål kopplas ihop med förbundets övergripande uppdrag. 

1 Om Samordningsförbund 
 

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) trädde i kraft januari 2004. 

Den ger arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting en unik möjlighet att gemensamt 

utveckla välfärdsarbetet till stöd för personer som har behov av samordnad rehabilitering. 

Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där parterna kan verka tillsammans och ta ett samlat 

ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna.  

 

Samordningsförbundet Roslagen 

Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades den 7 maj 2014, medlemmar som startade förbundet var 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och kommunerna Österåker och Täby.   

 

Samordningsförbundet Södra Roslagen övergår från och med 2019 till Samordningsförbundet Roslagen, 

medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och kommunerna 

Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker. Vid ombildandet till samordningsförbundet 

Roslagen januari 2019 kommer den nya styrelsen få anta verksamhetsplanen för 2019 som 

samordningsförbundet södra Roslagen har beslutat. 
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1.1 Målgrupp 
Enligt lagen om finansiell samordning ska förbundets insatser avse personer i förvärvsaktiv ålder, 

mantalsskrivna i medlemskommunernas 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. En sekundär målgrupp för förbundet anses vara både 

medlemsorganisationerna och dess medarbetare samt i förlängningen beslutsfattande organ på såväl regional 

som nationell nivå. 

 

1.2 Uppdrag och mål 
Samordningsförbundet har enligt förbundsordningen till uppdrag att:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för den enskilda eller vidta 

åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning. 

 

Utifrån lagstiftningen och förbundsordning är de övergripande målen att: 

 Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.  

 möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering (ex. metoder,arbetssätt). 

 bidra till samhällsekonomiska vinster (effektivare välfärdsarbete, minskade behov av 

rehabiliteringsinsatser och minskat behov av offentlig försörjning). 

 utveckla en gemensam helhetssyn utifrån förbundets 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). 

 Arbeta med finansiell samordning mellan huvudmännens gemensamma rehabiliteringsområden, inom 

medlemskommunernas geografiska område. 

 

Samordningsförbundets lokala mål 

 Ta fram en prioriteringsordning och en ny gemensam vision.  

 

 

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. Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade insatser. De insatser som  

   finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via det för parterna  

   gemensamma uppföljningssystemet SUS 

6. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.  

7. Besluta om samordningsförbundets arbetsordning 
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1.3  Organisation  
 

 
 

Styrelse utses av medlemmarna genom att tillsätta en ordinarie ledamot och en ersättare från vardera 

medlemmen. Adjungerande till styrelsen är kommunalförbundet Sjukvård och omsorg Norrtälje. 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.  Till sin hjälp i arbetet att bedriva verksamheten har styrelsen ett kansli. 
 

Kansliet består av en förbundschef och en förbundssamordnare. Kansliet ansvarar för att bereda ärenden, 

sammankalla och verkställa styrelsens beslut. Kansliet ska planera, genomföra och följa upp beslutad 

verksamhet, sköta förbundets ekonomiförvaltning, administration, vid behov stödja parternas samverkan 

samt utforma verksamhetsplan och delårsavstämning. Till sin hjälp har kansliet en beredningsgrupp. 
 

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

genomförandet av beslut. Dess uppdrag är att informera om, samt förankra, besluten i den egna 

organisationen, identifiera samverkansbehov och hur dessa skulle kunna tillgodoses.  

I beredningsgruppsmöterna  bereds ärenden till styrelsen och styrelsens beslut genomförs samt uppföljning 

av finansierade insatser. Beredningsgruppen kan tillsätta arbetsgrupper för specifika frågor eller styrgrupper 

för större insatser. 

Tillsatta grupper som är aktiva under 2019 

2017 tillsattes en  regional styrgrupp för MiA projektet där förbundschefen representerar   

delprojektet. Även en lokal styrgrupp tillsattes till delprojektet MiA- Rådgivandeteamet (se kap 2.3)  

2018 tillsattes en arbetsgrupp som påbörjar insatsen sjukskrivna utan sjukpenning under 2019. (se kap 2.2) 

2019 kommer en arbetsgrupp att tillsättas för att ta tillvara behovsanalyser (se kap 2.2) och utreda 

start av ny operativ individinsats. (se kap 2.3) 

 

Förbundets 
medlemmar

• Stockholms läns 
landsting

•Arbetsförmedlingen

• Försäkringskassan

•Kommunerna:
-Danderyd
-Norrtälje
-Täby
-Vallentuna
-Vaxholm
-Österåker

Förbundets 
organisation

• Styrelse
Nio ledamöten 
Nio ersättare. 
En adjungerande.

•Kansli
En förbundschef

50% förbundsamordnare

•Beredningsgrupp
En tjänsteman från 
Hälsosjukvårds förvaltningen

En tjänsteman från KSON

Två tjänstemän från 
Försäkringskassan 

Två tjänstemän från 
Arbetsförmedlingen 

6-12 kommuntjänstemän

Förbundets 
insatser

• Strukturella insatser
-Behovsanalyser
- Vårddialog

50% samordnare ansvarig för
- Gemensamma forum
- Digital insatskatalog
- Sjukskrivna utan sjukpenning

En arbetsgrupp

10% samordnare ansvarig för
- Utveckla ASF   

•Operativa individinsatser
-Ny operativ insats
En arbetsgrupp

-ESF projekt MIA-rådgivandeteam
50 % Projektledare
En lokal Styrgrupp 
En regional styrgrupp
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1.4 Årsplan sammanträden 

Januari 23 Konstituerande styrelsesammanträde 

Februari   8 Beredningsgruppsmöte  

20 Kick-off för nystartade förbundet och Styrelsesammanträde 

Mars   8 Beredningsgruppsmöte  

21 Styrelsesammanträde med beslut om Årsredovisning 

25 Revisorsmöte och granskning ÅR2018 

26-27 Nationell FINSAM konferens 

April   5 Beredningsgruppsmöte  

     Medlemssamråd 

24 Styrelsesammanträde och delgivning av revisionsberättelse 

Maj  3  Beredningsgruppsmöte  

22 Styrelsesammanträde  

Augusti      Delårsavstämning Styrelse och Beredningsgrupp. Avstämning innevarande  

     år och diskussioner om kommande Verksamhetsplan och budget.  

September      Beredningsgruppsmöte planering nästkommande VP 

     Styrelsesammanträde  

Oktober      Medlemssamråd      

     Beredningsgruppsmöte planering nästkommande VP 

November       Styrelsesammanträde med beslut om kommande verksamhetsplan och    

     budget. Årsavslutning Styrelse och Beredningsgrupp. 
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2. Förbundets verksamhet och 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. 
 

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 tre områden; administrativverksamhet, strukturella insatser samt operativa 

individinsatser.  

 

2.1 Förbundets administrativa verksamhet 
Kansliets syfte är att arbeta med en långvarig samverkansstruktur och vara en möjliggörare för ny utveckling 

samt planera, genomföra och följa upp förbundets insatser. Kansliet består av en förbundschef på heltid samt 

en samordnare på halvtid1för administrativa uppgifter. Förbunds-chefen säkerställer dessutom 

genomförandet av samtliga verksamheter och insatser som styrelsen beslutat om. 

Planerade aktiviteter 2019 
 

Involvering av nya medlemmar 

I och med utökningen av förbundsmedlemmar kommer det att behövas utbildning- och informationsinsatser 

för att få de nya medlemmarna insatta i förbundets verksamhet och FINSAM lagstiftningen. Styrelsen 

kommer bli större och initialt ha fler sammanträden /utbildningar vilket innebära en högre styrelsekostnad. 

Förbundets logotyp, dokument, hemsida informationsmaterial m.m. kommer ses över och anpassas till det 

utökade förbundet.  
 

Nätverk Samordningsförbund Stockholms län 

Nätverket undersöker i dagsläget möjligheten till gemensamma resurser  inom ex utvärdering, SUS2, 

stödperson arbetsintegrerade sociala företag samt inom tjänstedesign/brukarinflytande.  

Nätverket kommer även att vara delaktig i planeringen av den nationella konferensen för 

samordningsförbund i mars 2019. 
 

Nätverk Samordningsförbund Stockholms län norra 

Tillsammans med samordningsförbund SUVS3, Sundbyberg och Stockholm stad undersöka möjligheten till 

gemensamma insatser riktade mot näringsliv, arbetsintegrerade sociala företag, jämställdhetsutbildning och 

andra forum. Även undersöka möjligheten till gemensamma resurser som ex ekonomi/redovisning. 
 

Medelutlysningar 

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län har en utlysning som riktar in sig på området unga/vuxna med 

funktionsvariationer med syfte att få till ett hållbart arbetsliv. Kansliet kommer under 2019 arbeta med en 

behovsanalys och en  medelsansökan tillsammans med Stockholm stads samordningsförbund. Målgruppen 

för ansökan kan tänkas bli: Unga vuxna med aktivitetsersättning, Gymnasieavhoppare inkl. 

gymnasiesärskolan, unga vuxna på daglig verksamhet, hemmasittande unga vuxna utan försörjning m.m. 

Inför en ESF-ansökan kommer förbundet att tillsamman med beredningsgruppen behöva utreda, kartlägga 

                                                           
1 Kombineras med 50% samordnare för strukturella insatser. 
2 Statens uppföljningssystem 
3 Sollentuna, Uppland-Väsby och Sigtuna 
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och sammanställa ett lokalt material till en ansökan, som ska vara klar till mitten av mars månad 2019. 

Beslut meddelas tidigast halvårsskiftet och vid ett positivt beslut kan en analysfas starta hösten 2019.  
 

Uppföljning och utvärdering  

Förbundet följer upp insatser genom starens uppföljningssystemet SUS, NNS4 uppföljnings instrument 

”Indikatorer”, som består av samordnade enkäter till deltagare, personal, berednings-grupp, styrelse etc. Den 

operativa insatsen MiA följs även upp av ESF utvärderare och Aventus. 

 

Ekonomi 

Förbundet kommer att finansierar kansliverksamhet till en kostnad av ca 1,9 mkr.  

För detaljer kring ekonomin, se avsnitt 3.5 och tabell över verksamhetskostnader.  

 

Målen för den administrativa verksamheten 
• att de  administrativa kostnaderna inte ska överstiga en tredjedel av medlemsintäkter. 

 

 

2.3 Strukturella insatser 

Syftet med de strukturella insatserna är att förbundet ska bidra till att utveckla en samverkans-kultur mellan 

medlemmarna samt att främja kunskap om varandras verksamheter.  

Förbundet har tillsatt en samordnare på halvtid för att driva insatserna gemensamma forum, digital 

insatskatalog och sjukskrivna utan sjukpenning. 

 

Planerade aktiviteter 2019 
 

Behovsanalys  

Förbundet ser ett behov av att identifiera gemensamma utvecklingsområden för utsatta målgrupper. 

Förbundet ska tillsammans med beredningsgruppen genomföra behovsanalyser för att identifiera 

gemensamma utvecklingsområden och samordningsbehov hos medlemmarna som kan ligga till grund för 

förstudier och finansiering av nya insatser. 
 

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. Samarbete kommer att initieras med försäkringskassans samverkansansvarige som har dialog 

med vårdgivare och rehabiliteringskoordinatorer. 
 

Gemensamma forum 

Förbundet ser ett behov av en kompetenshöjande insats som handlar om att medlemmarna i förbundet ska få 

kunskap om vad ett samordningsförbund kan erbjuda. Gemensamma forum är en mötesplats för 

informationsspridning och kompetenshöjning för samtliga medlemmars tjänstemän och politiker. Under 

2019 planeras 1-3 större gemensamma forum. Förbundet ska undersöka möjligheten till digitala forum. 
 

 

                                                           
4 Nationella Nätverket för Samordningsförbund 
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Digital insatskatalog 

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har utvecklat en sökfunktion på internet där parternas insatser 

blir sökbara för brukare och allmänhet. Syftet är att intressenter enkelt ska hitta de olika stödåtgärderna som 

syftar till  att rehabilitera individer till arbetsmarknaden. Samordningsförbundet anslöt sig till katalogen 

2017 och fyller kontinuerligt på katalogen med lokala insatser. Flera förbund är anslutna och  det finns ett 

nätverk för samsyn kring insatsen. 

Sjukskrivna utan sjukpenning 

Under hösten 2018 beslutade styrelsen att starta en ny insats riktad till målgruppen sjukskrivna utan 

sjukpenning. Syftet är att parterna ska kartlägga målgruppen och att tjänstemännen ska få kompetenshöjning 

i att tolka och förstå medicinska underlag alternativt andra kompetensbehov som uppkommer. En 

arbetsgrupp tillsattes under 2018 som ska arbeta med utformningen och genomförandet. Flera förbund har 

liknande insatser och det anordnas regelbundet nätverksmöten för samsyn kring insatsen. 

Utveckling av Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) 

ASF är en möjlig väg för behovsgruppen att komma ut i förvärvsarbete. Förbundet samarbetar och stödja 

utvecklingen av ASF i området. Förbundet har tillsatt en samordnare på 10%5 som arbetar med utveckling av 

ASF. I tjänsten ingår det att delta i det s.k. ASF-nätverket Stockholms Län, samarbete med ESF-projektet 

Kugghjulet, representant i  Coompanion Roslagen styrelse samt vara stöd till de lokala ASF-en kring 

arbetsträning, utbildning och verksamhetsutveckling. 

 

Ekonomi 

Förbundet kommer att finansierar strukturella insatser till en kostnad av ca 750tkr.  

För detaljer kring ekonomin, se avsnitt 3.5 och tabell över insatskostnader.  

 

Målen för de strukturella insatserna är: 

• En första kartläggning för att identifiera gemensamma behovs och utvecklingsområden ska vara 

genomförd senast 2019-03-31 

• att minst 150 tjänstemän/politiker från parterna har fått information och ökad kunskap om förbundet 

verksamhet och dess insatser. Insats genomförd senast 2019-12-31. 

• att stödja utvecklingen av ASF i området genom återkommande möten var 6:e vecka med 

verksamhetsledarna på lokala ASF samt delaktighet i det regionala nätverket och i coompanions styrelse. 

 

  

                                                           
5 Som kombineras med 50% projektledare MIA 



 

 

9 

2.4 Operativ individinsats  

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 2019 
 

ESF-projektet MiA-Rådgivande teamet  (gäller medborgare bosatta i Österåker och Täby kommun) 

Projektet MiA-Mobilisering inför Arbete pågår under perioden 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 personer6 som står långt 

från arbetsmarknaden ska kunna öka sina möjligheter till egen försörjning. Samordningsförbundet Östra 

Södertörn är projektägare men varje samordning-förbund driver ett eget delprojekt. I Roslagens delprojekt 

MiA-Rådgivandeteamet erbjuds: 

• Rådgivandeteamet vilket består av personal från samtliga ingående parter förutom Stockholms läns 

landsting 

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

• Självstärkande gruppverksamhet 

• Arbetsprövning/arbetsträning på ex arbetsintegrerade sociala företag. 

För ytterligare information se projektbeskrivning/projektansökan. 

 

Ny operativ individinsats  

Med utvidgningen av förbundet tillkommer nya medlemmar. En arbetsgrupp kommer tillsättas för att, utifrån 

medlemsparternas behovsanalyser (se kap 2.2),  utreda och bereda ett ärende till styrelsen med förslag om en 

ny operativ individinsats  som inkluderar de nya medlemsparterna. 

En ny insats kan komma att kombineras med ansökning av medel från Europeiska socialfonden. (se kap 2.1). 

 

Ekonomi 

MiA projektet kommer under 2019 att uppgå till en kostnad på ca 3,8 m.kr per år. Förbundet har åtagit sig att 

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

Förbundet bekostar även projektlokal med 300 tkr samt har en buffert på ca 145 tkr för eventuella övriga 

kostnader som uppkommer. För detaljer kring ekonomin, se avsnitt 3.5 och tabell över insatskostnader. 

 

För genomförande av en ny operativ individinsats finns 1,5 milj.kr avsatt. 

Förbundets operativa insatser kommer totalt att uppgå till en kostnad på 5,3 m.kr. 

 

Målen för den operativa insatsen är: 

• Att de operativa insatserna riktar sig mot individer från behovsgruppen. 

För ytterligare information se respektive projektbeskrivning/projektansökan, utdrag finns i bilaga 1. 

  

                                                           
6 Målgruppen personer (16 -64 år) som har behov av samordnat stöd 
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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 av 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 en fast avgift och rörligavgift beräknad utifrån 

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

bygger på invånarantal och socioekonomisk struktur för förbundets geografiska område 

 

3.2 Äskning av medel och tilldelning för 2019 
Den tänkta äskningen för 2019 arbetades fram i samband med utformningen av ny förbundsordning. 

Kommunernas tänkta medelstilldelning ligger inom statens fördelningsmodell, staten avser att matcha 

kommunerna och likaså tänker Stockholm Läns Landstinget matcha nivån. 

 

3.3 Prognos äskning av medel för 2020 
Enligt statens fördelningsmodell kan Samordningsförbundet äska om en totalbudget från parterna på 

maximalt 10 miljoner för 2020. Inriktningen är dock att utgå från samma totalbudget som 2019 om inte 

medlemmarna meddelar annat. 

 

 

 

 
Tilldelning och Äskning 
2017-2019  
(tkr) 

 
Andel av 
budget 

 
Tilldelning 

 2018 

 
3.2 Äskning  

2019 
 

Prognos  
3.3 Äskning  
inför 2020 

Statens andel för FK/AF 50 % 1400 3000 3000 

SLL 25 % 700. 1500 1500 

Kommunerna7: 
Danderyd 
Norrtälje 
Täby 
Vallentuna 
Vaxholm  

        25 %   
 
 

428 

 
210 
320 
320 
220 
129 

 
210 
320 
320 
220 
129 

Österåkers  272 260 260 

Äskning/tilldelning 100 % 2 800 6000 6000 

 
  

                                                           
7 Summan är beräknad utifrån en fast variabel och en rörlig variabel baserad på befolkningstal. 
   Kommunernas medlemsavgift kan  justeras utifrån den rörliga delen. 
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3.4 Intäkter och kostnader 2018-2020 
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 2018 samt planerade kostnader för 2019- 2020. 
 

Föregående år 2018 

Intäkter - För 2018 hade Samordningsförbundet södra Roslagen 1,59 m.kr i eget kapital och tilldelades 2,8 

m.kr från sina medlemmar. Prognosen på medel från Europeiska socialfonden (ESF) är varit svår att 

uppskatta under 2018 pga. av eftersläp av utbetalningar på ≈6 månader. Det är några kostnader som 

förbundet inte kommer få täckningar för, men dessa täcks av en bufferten avsatt för ändamålet.  

Tilldelningen från ESF uppskattas hamna på ≈1,4 m.kr. Förbundets totala budgetram uppgår till ≈5,79 m.kr. 
 

Kostnader - Prognosen på kostnadsutfallet för 2018 är att förbundet i stort sett har använt sina budgetposter 

som planerat men med några interna omfördelningar av kostnadsposter. Undantaget är att de strukturella 

insatserna som inte använt sin budgetpost som planerat då lokaler som användes var kostnadsfria samt att 

föreläsare inte tog ut några kostnader. De administrativa kostnaderna uppskattas till 1,25 m.kr och förbundets 

insatser beräknats uppgå till en kostnad av 3,9 m.kr. Detta innebär att samordningsförbundets totala 

kostnader under 2018 hamnar på ≈5,15 m.kr.  

 

Verksamhetsplanering 2019 

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

medlemmar på 6 m.kr för 2019. Förbundet beräknas få ett överskott på ≈0,640 m.kr att ta med in som eget 

kapital till 2019, detta överskott är öronmärkt till insatser som berör verksamhet i det tidigare förbundets 

geografiska område (Täby och Österåker). Förbundets operativa insats MiA projekt löper på även under 

2019 och Förbundet kommer utifrån arbete rekvirera ≈1,5 m.kr från Europeiska socialfonden.   
 

Förbundets totala budgetram utifrån medlemsintäkter, eget kapital och medel från ESF uppgår för 2019 till 

8,14 m.kr. Eventuella medelsansökningar under 2019 kan komma att öka budgetramen. 

 

Kostnader - Förbundets kansli kommer att utökas med en samordnare som delvis arbetar administrativt med 

kansliarbete men kommer även vara ansvarig för de strukturella insatserna. De strukturella insatserna 

kommer från årsskiftet utökas och även inkludera de nya medlemmarna. De uppskattade kostnaderna för 

2019 fördelar sig med 1,91 m.kr till administrativa kostnader och förbundets insatser beräknas uppgå till en 

kostnad av 6,05 m.kr. Detta innebär att förbundets totala budgetram utifrån medlemsintäkter, eget kapital 

och medel från ESF under 2019 beräknas uppgå till ≈7.96 m kr. 
 

Nästkommande år 2020 

Intäkter - Samordningsförbundets budgetprocess för medlemsavgifter avseende 2020 kommer att starta 

under våren 2019. Diskussion tas med medlemsparter under våren och till hösten lämna ett förankrat 

äskande till staten inför kommande år 2020. Prognosen för äskningen 2020 bygger på att förbundet 

bibehåller en budgetram liknande den för 2019 med 6 m.kr från medlemmarna. MiA-projektet har 

verksamhet fram till sommaren 2020 och ett par månader med utvärdering .Utifrån utför arbete kommer 

förbundet kunna rekvirera ca 0,750 m.kr från Europeiska socialfonden.  
 

Förbundets totala budgetram utifrån medlemsintäkter, eget kapital och medel från ESF uppgår för 2020 till 

6,93 m.kr. Eventuella medelsansökningar 2019 kan komma att öka budgetramen 2020. 
 

Kostnader - De strukturella insatserna planeras fortsätta även under 2020 om inte annat beslutas. I de 

uppskattade kostnaderna för 2020 finns administrativa kostnader beräknade till 1,90 m.kr och 

insatskostnader beräknas till ≈4,98 m.kr. Förbundets totala budgetram utifrån medlemsintäkter, eget kapital 

och medel från ESF uppgår för 2020 till 6,88 m.kr. Eventuella medelsansökningar kan komma att öka 

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

2.1 Administrativa kostnader  
VP 

2018 

Prognos 
Utfall 

181231 

VP 
2019 

Prognos 
Budget 

2020 

 
Styrelse 

 
170 

 
 

 
 

 

- Arvoden  90 150 140 
- förlorad arbetsinkomst / reseersättning  60 100 90 
- Kurser/Konferenser/Utbildningar  10 80 40 

 
Kansli och Beredningsgrupp 

    

- Personal Förbundschef och adm. samordnare 700 750 1000 1030 

- Kurser/Konferenser/Utbildningar 50 40 50 50 

- Arbetsplats/Kansli 90 90 165 165 

- Ekonomi och redovisning 120 50 100 125 

- Revision   90 90 90 90 
     

Övriga adm. kostnader 30    

- Resor   7 10 10 

- externa lokaler/logi  12 10 15 

- Kontors och informationsmaterial  5 50 10 

- Representation  20 25 25 

- Utvärdering/uppföljning  13 25 25 
 
Oförutsedda kostnader 
 

 13 50 80 

 1250 1250 1910 1900 
 

 

2.2 Strukturellinsats  
VP 

2018 

Prognos 
Utfall 

181231 

VP 
2019 

Prognos 
Budget 

2020 

Kartläggning och behovsanalys 15 5 50 50 

Vårddialog   0 0 

Personal: Samordnare strukturella insatser   300 330 

o Gemensamma forum 40 7 150 70 

o Digital insatskatalog 40 40 50 50 

o Sjukskrivna utan sjukpenning   75 75 

Personal: Samordnare ASF  
o Insats utveckling ASF 

250 
 

240 
 

125 
 

125 
 

 345 292 750 700 
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2.3 Operativinsats  
VP 

2018 

Prognos 
Utfall 

181231 

VP 
2019 

Prognos 
Budget 

2020 

Uppstart av ny operativ individinsats 
 

  1 500 2400 

 

ESF projekt MiA-Rådgivandeteam8     

o Projektledare  300 340 350 200 

o Rådgivandeteam 825 890 930 478 

o Individuellt deltagarstöd 800 865 880 453 

o Deltagarkurser 500 320 350 150 

o Arbetsträningsplatser 750 850 850 350 

o Projektlokal (Tibble) 300 300 300 150 

o Övrigt & oförutsedda kostnader     230 50 145 100 

 3705 3615 5305 4281 

 

3.6 Tabell Sammanställning av intäkter och kostnader 
 

Observera att siffror från 2018 avser samordningsförbundet södra Roslagen med 5 medlemmar och att tabeller 

avseende 2019 och 2020 avser samordningsförbundet Roslagen med 9 medlemmar. Tabeller redovisas i tkr. 

 

Tabell sammanställning av intäkter  

Föregående 
år 

VP 
2018 

Prognos 
 

Utfall  
181231 

 Kommande år 
 

VP 
2019 

Nästa år  
 

Prognos 
VP 2020 

Medlemsintäkter 2800 2800  6000 6000 

Eget kapital från föregående år 1000  1588  641 176 

Sökta medel till MiA projektet 1500 1400  1500 750 

Kundfodring  10    

Intäkter 5300 5798  8141 6926 
 

Tabell sammanställning av 
kostnader 

Föregående 
år 
 

VP 
2018 

Prognos 
 

Utfall  
181231 

 
Kommande år 

 

VP 
2019 

Nästa år  
 

Prognos 
VP 2020 

Administrativa kostnader 1250 1250  1910 1900 

Strukturellinsats 345 292  750 700 

Operativinsats 3705 3615  5305 4281 

Kostnader 5300 5157  7965 6882 

      

Tabell sammanställning av intäkter 
och kostnader 

Föregående 
år 

VP 
2018 

Prognos 
 

Utfall  
181231 

 Kommande år 
 

VP 
2019 

Nästa år  
 

Prognos 
VP 2020 

Intäkter 5300 5798  8141 6926 

Kostnader 5300 5157  7965 6882 

Balans 0 641  176 44 

                                                           
8 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. För detaljerad kostnadsfördelning projektbeskrivning samt bilaga 2. 

Södra Roslagen Roslagen 
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4. Bilagor 
 

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

från Beredningsgrupp, medelsansökningar m.m. går att efterfrågas genom förbundskansliet. 

 

 

Bilaga 1 

Insatsspecifika mål 

 

Bilaga 2 

Sammanfattning Samordningsförbundets Södra Roslagens VP 2019  

- Översikt förbundets uppdrag, verksamheter, insatser, kostnader och mål. 
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Bilaga 1 )  Insatsspecifika mål  

 

ESF projektet MIA – Rådgivandeteamet 
Utdrag ur projektbeskrivning 

 

Projektmål  
• Att 170 personer erbjuds insatser under perioden april 2017-maj 2020. (≈ 60personer/år) 

• Att deltagarna får en samordnad myndighetsgemensam planering och kunskap om möjliga insatser, 

försörjning och resurser utifrån individens behov vilket bidrar till att de närmar sig arbetsmarknaden.  

• Att öka självförsörjningsgraden för anvisade kvinnor och män med offentlig försörjning.  

• Att 60 procent av deltagarna efter insatsen upplever sig stå närmare arbetsmarknaden.  

• Att 30 procent av deltagarna kommer i arbete eller studier     
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Samordningsförbundet Roslagen är ett förbund mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms Läns Landsting 

och Stockholm nordost kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, 
Vallentuna, Vaxholm och Österåker 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Samordningsförbundet Södra Roslagen  Organisationsnummer 222000-3079 sophia.dahlgren@osteraker.se 

 


