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Verksamhetsplanen för 2020 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 26 november 2019 
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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 2020 beskrivas. 

I början beskrivs samordningsförbundets organisation, dess bakgrund, målgrupp uppbyggnad 

,uppdrag, mål, vision, värdegrund och prioriteringar. Därefter följer en beskrivning av 

förbundets planerade verksamhet och insatser som indelas i tre områden;  

Administrativverksamhet, Strukturella insatser och operativa individinsatser. Sist beskrivs de 

ekonomiska förutsättningarna och en budgetram sett över en tre års period. 

 

För 2020 planeras verksamhet inom en budgetram med intäkter på ≈12,3 m.kr och planerad 

verksamhet beräknas till ≈10,6 m.kr. 

I bilaga 2, Samordningsförbundets Roslagens Förändringsteori beskrivs relationen mellan 

förbundets uppdrag/mål, insatser/verksamheter, kostnader, mål och värdegrund/vision. 

 

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 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 region en unik 

möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för personer som har behov av ett 

fördjupad samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där 

parterna kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala 

förutsättningarna.  

 

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. 
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1.2 Uppdrag och mål  
 

Utifrån lagstiftningen och förbundsordning är de övergripande målen för samordningsförbund 

generella att: 
 

 Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.  

 möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering1  

 bidra till samhällsekonomiska vinster2 

 utveckla en gemensam helhetssyn utifrån förbundets uppdrag och utifrån individens behov.  

 vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering3
 

 bidra till effektivare arbetssätt inom rehabiliteringsområdet4 

 Arbeta med finansiell samordning mellan huvudmännens gemensamma 

rehabiliteringsområden, inom medlemskommunernas geografiska område. 
 

Enligt förbundsordningen har samordningsförbundet i uppdrag att:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning. 

  

                                                           
1 ex. metoder,arbetssätt 
2 effektivare välfärdsarbete, minskade behov av rehabiliteringsinsatser och minskat behov av offentlig försörjning 
3 bidra till att individen får rätt insats och ökar sin möjlighet till egen försörjning genom arbete och/eller studier. 
4 genom att ex. undvika dubbelarbete och möjliggöra gemensamma sätt att hantera problem som kan uppstå. 

 

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 Samordningsförbundet Roslagen 

Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades den 7 maj 2014 av Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Region Stockholms och kommunerna Österåker och Täby. Från 1 januari 

2019 bytte förbundet namn till Samordningsförbudnet Roslagen och ytterligare fyra 

kommunmedlemmar anslöt sig, Danderyd, Norrtälje, Vallentuna och Vaxholm.  
 

Medlemmarna tillsätter en ordinarie ledamot och en ersättare i förbundets styrelse. 

Adjungerande till styrelsen är KSON5. Till stöd har styrelsen ett Kansliet bestående av en 

förbundschef och kanslipersonal. Förbundschefen har hjälp av beredningsgruppen i beredning 

av ärenden till styrelsen samt i genomförandet av beslut. Beredningsgruppen kan tillsätta 

arbetsgrupper för specifika frågor eller som styrgrupper för större insatser. För mer detaljera 

information se förbundets roll och ansvarsbeskrivning som finns på förbundens hemsida. 
 

 

Insatserna som bedrivs ska främja målgruppen ”människor som riskerar6 långvarigt7 

bidragsberoende”. Vid behov prioriteras unga vuxna och nyanlända kvinnor. Alla satsningar 

som förbundet startar ska utgå från en behovsanalys, formulerade SMARTA8 mål och innehålla 

en plan för uppföljning av insatsens effekt.  Såväl stegförflyttning som egen försörjning ska 

uppmärksammas. Samordningsförbundet Roslagens vision är att stärka individens förmåga till 

egen försörjning och ska arbeta utifrån värdegrunden:  
 

                Tilltro           – till parterna och individerna  

                     Individfokus – med utgångspunkt i medborgarens behov  

                     Nyskapande  – med öppenhet för inkluderande och kreativa lösningar  

                     Gemensamt  – samverkan för rätt insats 

                                                           
5 kommunalförbundet Sjukvård och omsorg Norrtälje 
6 Individer som uppfyller en eller flera av följande: 55+ år, utan gymnasieutbildning,  funktionsnedsättning 
7 Med långvarigt menas mer än ett år 
8 Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Attraktiva 

Förbundets 
medlemmar

•Region Stockholm

•Arbetsförmedlingen

• Försäkringskassan

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

Förbundets 
organisation 2020

• Styrelse
Sex sammanträden
Nio ledamöten 
Nio ersättare. 
En adjungerad

•Kansli
En  Förbundschef
0,5 Kanslipersonal

•Beredningsgrupp 
Sex sammanträden 
Tjänsteman från:
- Hälsosjukvårds förvaltningen
-KSON4

-Försäkringskassan 
- Arbetsförmedlingen 
- Alla sex medlemskommuner

Förbundets 
insatser 2020

• Strukturella insatser
1,0 Samordnarresurs ansvarig för
- Vårddialog med lokala vårdutförare
- Gemensamma forum
- Digital insatskatalog
- Arbetsgrupp SAMSUS

Samsyn sjukskrivna utan sjukpenning
- Stödja utvecklingen av ASF,

Arbetsintegrerande sociala företag

•Operativa individinsatser
-ESF delprojekt MIA-Roslagen

En regional styrgrupp
En lokal styrgrupp
En Projektledare
8,5 projektmedarbetare
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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 och riskerar ett långvarigt  bidragsberoende ska 

uppnår/förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete eller studier. För att 

lyckas med detta ska Samordningsförbundet finansiera medlemsgemensamma insatser och 

verksamhet och de indelas nedan i tre områden; administrativ verksamhet, strukturella insatser 

samt operativa individinsatser. 

 

2.1 Administrativ verksamhet 
 

Förbundets kansli sköter förbundets administrativa verksamhet. Kansliets syfte är att verka för 

att skapa en tilltro mellan medlemmarna och bistå med att upprätthålla en långvarig 

samverkansstruktur. Kansliet verksamhet består i att planera och genomföra samt säkerställer 

genomförandet av samtliga verksamheter och insatser som styrelsen beslutat om. Detta med 

stöd från beredningsgruppens. 
 

Planerade aktiviteter 2020 
 

 Involvera medlemmar genom regelbundna beredningsgrupper och informationsinsatser 
 

 Kartläggning hos medlemmarna av förbundets målgrupp och vilket samordningsbehov som 

föreligger. Detta ska göras en gång per år under våren för att identifiera gemensamma 

utvecklingsområden. En analys av kartläggningen ska användas i pågående verksamhet samt 

ligga till grund till förstudier och finansiering av nya insatser. 
 

 Delta i nätverk med alla Samordningsförbund Stockholms län för att uppnå synergieffekter av 

gemensamma insatser och bemötande av gemensamma medlemsparterna staten och regionen. 
 

 Medelutlysningar bevakas av Kansliet och beredningsgruppen utifrån förbundets 

prioriteringar och målgrupp. 
 

 Uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet och insatser. Görs genom Statens 

uppföljningssystem ”SUS” och uppföljningsinstrumentet ”Indikatorer”9 samt övriga tillsatta 

utvärderingar. Förbundschefen ger varje styrelsesammanträde en lägesrapport om respektive 

verksamhet/insats måluppfyllelse. 

 

Ekonomi 

Förbundet finansierar kansliverksamhet till en kostnad av ≈ 2,0 mkr.  

 

Målen för den administrativa verksamheten 

• att varje medlemspart har fått minst en informationsinsats om förbundets verksamhet. 

• att genomfört en kartläggning hos medlemmarna av förbundets målgrupp och vilket 

samordningsbehov som föreligger, senast 2020-04-30 

• att genomföra minst en medelsansökan med avsikt att finansiera nya insatser.  

                                                           
9 Framtaget av Nationella nätverket för samordningsförbund 
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2.2 Strukturella insatser 
 

De strukturella insatserna är att förbundet ska bidra till att utveckla en gemensam 

samverkanskultur mellan medlemmarna samt att främja tilltron och kunskap om varandras 

verksamheter. De strukturella insatserna samordnas av ≈ 1 personalresurs som fördelas ≈ 0,2 

per aktivitet. 
 

Planerade aktiviteter 2020 
 

 

Vårddialog – utveckla samarbete med lokala vårdgivare 

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

Förbundet kommer att fortsätta föra dialog och skapa nätverk med region Stockholm, lokala 

vårdgivare och rehabiliteringskoordinatorer samt Försäkringskassans samverkansansvarige, för 

att analysera och kartlägga behov av insatser och samarbete. Prioritering är att i första hand 

skapa kontakt med vårdgivare inom psykiatrin.  
 

Gemensamma forum 

Under 2020 planeras två större gemensamma forum i april och oktober riktar sig till samtliga 

medlemmar för att sprida information och kunskap.  
 

Digital insatskatalog 

Samordningsförbundet Roslagen ska under året ha en uppdaterad insatskatalog med lokala 

insatser för att kommuninvånare på en gemensam plats ska kunna leta och hitta rätt insats för 

att rehabiliteras till arbetsmarknaden. Plattformen som används har tagits fram av och ägs av 

Samordningsförbundet i centrala Östergötland. Flera förbund är anslutna och ett nätverk finns 

för samsyn.  

SAMSUS- Sjukskrivna utan sjukpenning 

Ta fram en metod för gemensamt kartlägga målgruppen och identifiera samordnings- och 

kompetensbehov för att finna rätt stöd till målgruppen. Flera förbund har liknande insatser och 

det anordnas nätverksmöten för samsyn kring insatsen.  

Stödja utveckling av Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) 

Förbundet samarbetar och stödjer ASF via MIA-projektet regionalt och lokalt upphandlar det 

operativa projektet MIA-Roslagen arbetsträningsplatser hos lokala ASF. 

 

Ekonomi 

Förbundet kommer att finansierar strukturella insatser till en kostnad av ca 890 t.kr.   

För detaljer kring ekonomin, se avsnitt 3.4. 

 

Målen för de strukturella insatserna är: 

• Minst 100 tjänstemän/politiker från medlemsparterna har deltagit i någon form av 

informationsspridning och/eller kompetenshöjande insats. 

• Varje medlem har minst en insats beskriven i insatskatalogen 
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2.3 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. Insatserna 

ska utgå från medborgarenens behov och bidra till att stärka individens förmåga till egen 

försörjning. 

 

Planerad aktivitet 2020 
 

ESF Projektet MIA Roslagen  

Projektet MiA-Mobilisering inför Arbete pågår under perioden 2017 – aug 2020 (operativt tom 

maj 2020). Tillsammans med sex samordningsförbund i Stockholms län har förbundet beviljats 

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

utveckla samordnade insatser till stöd för personer10 som står långt från arbetsmarknaden för att 

de ska kunna öka sina möjligheter till egen försörjning, även stegförflyttning närmre egen 

försörjning ska uppmärksammas. I Samordningsförbundet Roslagens delprojekt MiA-Roslagen 

erbjuds projektmetoden: 

• Rådgivandeteam – ett team med personal från medlemmar 

• Individuellt med stöd ex metoderna Supported Employment, individuall placement support 

och Case Management. 

• Självstärkande gruppverksamhet 

• Arbetsprövning/arbetsträning på ex arbetsintegrerade sociala företag. 

För ytterligare information se projektbeskrivning/projektansökan. 

 

ESF Projektet MIA vidare - en förlängning av MIA projektet. 

Hösten 2019 lämnade Mia projektet in en ansökan om ytterligare medel från ESF för 

finansiering av en förlängning av MIA- projektet till och med december 2022. 

Ekonomi 

MiA projektet uppskattas under 2020, förutsatt att ESF ansökan ”Mia-vidare” godkänns, att 

uppgå till en kostnad på ca 7,8 m.kr. Förbundet bekostar projektlokal. För detaljer kring 

ekonomin, se avsnitt 3.4. 

 

Målen för den operativa insatsen är: 

• Att de operativa insatserna riktar sig mot medborgare i förbundets prioriterade målgrupp  

• Att de operativa insatsernas mål är SMARTA11 och uppmärksammar såväl stegförflyttningar 

som egen försörjning. 

 

För ytterligare information om projektmål se respektive projektbeskrivning/projektansökan, 

sammanfattande utdrag finns i bilaga 1. Alternativt se projektbeskrivning på förbundets 

hemsida. 

  

                                                           
10 Målgruppen personer (16 -64 år) som har behov av samordnat stöd 
11 Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Attraktiva 
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3. Budgetram 2019-2021 

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. Region Stockholms 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. Enligt statens fördelningsmodell kan Samordningsförbundet äska om en 

totalbudget från parterna på maximalt 10 m.kr. 

 

3.2 Intäkter och Medlemsavgifter  
Inriktningen från medlemmarna är samma medlemsavgifter 2020 som för 2019, se fördelning i 

tabell nedan.  
 

Utöver medlemsavgiften uppskattar Förbundet möjligheten att rekvirera av ≈4,0 m.kr från 

europeiska socialfonden genom individinsatsen MIA-projektet samt ett eget kapital på ≈2,1 

m.kr från 2019 att ta med sig in i 2020. Det egna kapitalet är särskilt viktigt för förbundets 

likviditet för att klara av att driva ett projekt finansierat från europeiska socialfonden eftersom 

fonden betalar ut medel ca 3 månader efter kostnad har uppkommit. 

 

Ekonomiska förhållningsriktlinjer från styrelsen är att två miljoner avsätts till administrativ 

verksamhet och ≈8,7 miljoner till insatser, med fördelningen minst 70% till operativa 

individinsatser och 30% till strukturella insatser. 

 

Prognosen för 2021 är samma som för 2020 om inte medlemmarna meddelar annat. 

 
Tabell 
Medlemsavgift  
2019-2021  
(tkr) 

 
Andel av 
budget 

 
Tilldelning 

 2019 

 
3.2 Äskning  

2020 
 

Prognos  
3.3 Äskning  

2021 

Statens andel för 
FK/AF 

50 % 3000 3000 3000 

Regionen 25 % 1500 1500 1500 

Kommunerna12: 
Danderyd 
Norrtälje 
Täby 
Vallentuna 
Vaxholm  

     25 %   
210 
320 
320 
220 
129 

 
210 
320 
320 
220 
129 

 
210 
320 
320 
220 
129 

Österåkers  260 260 260 

Äskning/tilldelning 100 % 6000 6000 6000 

                                                           
12 Summan är beräknad utifrån en fast variabel och en rörlig variabel baserad på befolkningstal. 
   Kommunernas medlemsavgift kan därför  justeras utifrån den rörliga delen. 
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3.3 Intäkter och kostnader 2019-2021 
Samordningsförbundet upprättar varje år en plan för förbundets verksamhet och ekonomi över 

en tre årsperiod. Se tabeller 3,4-3,5 på nästa uppslag. 
 

Budget föregående år 2019 

Intäkter – Förbundets totala budgetram uppgick 2019 till ≈ 8,7 m.kr vilket är högre än 

prognosen på 8,14 m.kr i Verksamhetsplaneringen för 2019. Det högre utfallet beror på ökade 

medel från europeiska socialfonden och ett högre eget kapital än beräknat. Från 2018 hade 

Samordningsförbundet Roslagen 900 t.kr i eget kapital som under 2019 öronmärktes till 

verksamhet riktad till förbundets dåvarande medlemmar och användes till att medfinansiera 

kostnaden för MIA projektet södra Roslagen under våren 201913.  
 

Kostnader - Prognosen på kostnadsutfallet för 2019 är ≈ 6,5 m.kr vilket är lägre än budgeterat 

och är orsakat av vakant personal i både kansli och insatser. Den lägre kostnaden kommer vid 

årets slut ge ett eget kapital på ca ≈ 2,1 m.kr. 

 

Budget år 2020 

Intäkter - Förbundets totala budgetram för 2020 beräknas uppgå till 12,2 m.kr. 

Samordningsförbundet Roslagen har en prognos på medlemsavgifter på 6 m.kr  och beräknar 

ett överskott från 2019 på ≈ 2,1 m.kr att ta med in som eget kapital till 2020. Genom förbundets 

individinsats, MiA-projektet, kommer förbundet kunna rekvirera ≈ 1,8 m.kr från europeiska 

socialfonden. Vid en förlängning av MiA-projektet uppskattas ytterligare ≈ 2,3 m.kr rekvireras 

från fonden.  
 

Kostnader - De uppskattade kostnaderna för 2020 uppgår till ≈10,7 m.kr fördelar med 2,0 m.kr 

till administrativa kostnader,  895 t.kr till strukturella insatser och 7,8 m.kr uppskattas gå till 

individinsatser.   

 

Budget år 2021 

Intäkter - Förbundets totala budgetram för 2020 beräknas uppgå till ≈12 m.kr .Med en 

bibehållen medlemsintäkt på 6,0 m.kr . Om den inlämnade medelsansökan till europeiska 

socialfonden godkänd beräknar Förbundet kunna rekvirera ca 4,4 m.kr från Europeiska 

socialfonden under 2021. Ett eget kapital från 2020 beräknats till ca 1,5 m.kr. 
 

Kostnader – De uppskattade kostnaderna för 2021 beräknas uppgå till 10,6 m.kr. Eventuella 

beslut om nya insatser och medelsansökningar kan komma att ändra budgetramen.  

                                                           
13 Kostnaden för MIA södra Roslagen, där enbart Österåker/Täby ingick, uppgick under våren 2019 till ≈2,14 m.kr. 
52% finansierades av medel från europeiska socialfonden och 48% av förbundets egna kapital från 2018, ≈1,0 
m.kr 
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3.4 Tabell Verksamhetskostnader 
 

Administrativa kostnader  (tkr) 
VP 

2019 

Prognos 
Utfall 

191231 

VP 
2020 

Prognos  
2021 

Styrelse     

Arvoden 150 140 140 140 

Förlorad arbetsinkomst / reseersättning 100 90 90 90 

Kurser/Konferenser/Utbildningar 80 50 30 30 

Kansli och Beredningsgrupp     

Förbundschef & kanslipersonal      (1,5 resurs) 1000 700 1040 1040 

Kurser/Konferenser/Utbildningar 50 30 50 50 

Arbetsplats/Kansli 165 120 150 150 

Ekonomi och redovisning 100 50 130 130 

Revision   90 90 90 90 

Övriga adm. kostnader     

Resor  10 5 10 10 

Kontors och informationsmaterial 50 40 30 30 

Representation och externa lokaler 35 35 40 40 

Utvärdering/uppföljning 25 25 50 50 

Oförutsedda kostnader 50 50 150 150 

 1 905 1425 2 000 2 000 
     

Strukturellinsats  
VP 

2019 

Prognos 
Utfall 

191231 

VP 
2020 

Prognos 
2021 

Kartläggning och behovsanalys 50 0 25  

Samordnare strukturella insatser (1 resurs) 400 250 600 500 

- Insats stödja utveckling av ASF 50 35 50 50 

- Vårddialog         0 20 50 50 

- Gemensamma forum 150 120 70 50 

- Digital insatskatalog 50 50 50 50 

- SAMSUS  50 15 50 50 

 750 490 890 750 
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Operativ individinsats  
VP 

2019 

Prognos 
Utfall 

191231 

VP 
2020 

Prognos 
Budget 

2021 
 

ESF projekt MiA-Södra Roslagen tom aug 2019 

 Projektledare (0,5) 231 231   

 Rådgivandeteam (0,5 Af, 0,5 FK, 0,5 

kommun) 614 614   

 Individuellt deltagarstöd  (1,5) 581 581   

 Deltagarkurser (köp tjänst) 231 160   

 Arbetsträningsplatser (köp tjänst) 561 561   

Summerat MIA Södra Roslagen 2218  2147   

     

ESF projekt Utökning MiA-Roslagen from sept. 2019- alla kommuner 

 Uppstart individinsats i nya kommuner 1 500 1100   

 Projektledare  (1) 119 119 300  

 Rådgivandeteam (1AF,1FK,1,5 kommun) 316 300 1 000  

 Individuellt deltagarstöd (2,5 SE , 0,5 CM, 

0,5 IPS) 299 150 1 000  

 Deltagarkurser (köp tjänst + 0,5 personal) 119 90 400  

 Arbetsträningsplatser (köp tjänst) 289 300 300  

Summerat MIA Roslagen 2642 2 059 3 000  

     

ESF projekt MiA vidare - Roslagen from maj 2020 – alla kommuner 

 Projektledare  (1)   500 800 

 Rådgivandeteam (1AF; 0,8 FK; 1,5 

kommun)  
 1200 2100 

 Individuellt deltagarstöd (≈2 SE, 1 CM)   1100 2000 

 Deltagarkurser (1 kursledare)   300 600 

 Arbetsträningsplatser   900 1500 

Summerat MIA Roslagen   4000 7 000 

     

Övriga kostnader 

Projektlokal (Tibble)                    300 300 300 300 

Övrigt & oförutsedda kostnader 150 100 500 500 

Summerat alla operativa insatser 5310 4606 7800 7 800 
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3.5 Tabell Sammanställning av intäkter och kostnader 
 

 

Tabell sammanställning av intäkter  

Föregående 
år 

VP 2019 

Prognos 
Utfall  

191231 

Kommande 
år 

VP 2020 

Nästkommande år  

Prognos VP 
2021 

Medlemsintäkter 6 000 6 000 6 000 6 000 

Eget kapital från föregående år 641 900 2 179 1584 

ESF Delprojekt MIA - södra Roslagen 
(öst/täby) 

1 500 1 200 700 - 

ESF Delprojekt MIA – 
Roslagen(vax,vall,dan,ntj) 

- 600 1 100 - 

ESF Delprojekt MIA vidare - Roslagen - - 2 300 4 400 

Intäkter 8 141 8 700 12 279 11 980 

     

Tabell sammanställning av 
kostnader 

Föregående 
år 

VP 2019 

Prognos 
Utfall  

191231 

Kommande 
år 

VP 2020 

Nästa år  

Prognos VP 
2021 

Administrativ kansliverksamhet 1 910 1 425 2 000 2 000 

Strukturell insats 750 490 895 750 

Operativ individinsats 5 305 4606 7 800 7 800 

Kostnader 7 960 6521 10 695 10 550 

     

Tabell sammanställning av intäkter 
och kostnader 

Föregående 
år 

VP 2019 

Prognos 
Utfall  

191231 

Kommande 
år 

VP 2020 

Nästa år  

Prognos VP 
2021 

Intäkter 8 141 9 100 12 279 11 980 

Kostnader 7 960 6 521 10 695 10 550 

Balans 181 2 579  1 584 1 430 

 

4. Bilagor 
 

Dokument som ex Styrelseprotokoll, minnesanteckningar från Beredningsgrupp, 

medelsansökningar, roll och ansvarsbeskrivning m.m. går att finna på förbundets hemsida 

www.samordningsforbundetroslagen.se efterfrågas hos förbundets kanslie. 

 

Bilaga 1 

Insatsspecifika information om insats ESF-projektet MIA Roslagen 

 

Bilaga 2 

Samordningsförbundets Roslagens – Förändringsteori  

- Översikt förbundets uppdrag, verksamheter, insatser, kostnader, mål, värdegrund och vision. 

 

 

  

http://www.samordningsforbundetroslagen.se/
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Bilaga 1 

Insatsspecifik information ESF projektet MIA – Roslagen 
Se projektansökan på www.miaprojektet.se 

 
Projekt organisation 
Projektet ägs av samordningsförbundet östra 
Södertörn och är sammankallande för den  
länsövergripande styrgruppen och ansvar även för det 
projektgemensamma stödet. Projektet består av sex  
delprojekt som finansieras av respektive  
samordningsförbund och dess styrelse.  
Delprojektet styrs genom en lokal styrgrupp.  

 
Projektmetod 
Varje delprojekt har ett eget upplägg med  
projektmetoderna team, supported employment, case  
manager, Individuellt stöd, bostonmodellen, arbetsträning  

på ASF, extern arbetsträning och kurser samt vägledning. 

Delprojektet Roslagens insatsspecifika mål  
• Att 240 personer erbjuds insatser i projektet under perioden april 2017-maj 2020. 

• Att deltagare får en samordnad myndighetsgemensam planering och kunskap om möjliga 

insatser, försörjning och resurser utifrån individens behov. 

• Att öka självförsörjningsgraden för anvisade personer med offentlig försörjning.  

• Att deltagarna upplever sig stå närmare arbetsmarknaden efter insatsen. 

• Att 40 procent av deltagarna kan delta i ordinarie insatser. 

• Att 30 procent av deltagarna kommer i arbete eller studier.  

Finansiering 

ESF finansierar 47% och förbundet 53% av projektkostnaden 

http://www.miaprojektet.se/


 
Bilaga 2  

Samordningsförbundets Roslagens – Förändringsteori 

Samordningsförbundets generella uppdrag/mål i relation till Roslagens insatser/verksamheter, kostnader, mål och 

värdegrund/vision 

2000 

 

 

 

 

 

895  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7800 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
14 Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Attraktiva 

 
Förbundets 

övergripande mål och 
uppdrag 
(VP s 2-3) 

 
Förbundets insatser  

och Verksamhet 2020 
(VP s 5-7) 

 
≈Kostnad 

Tkr 
(VP s 10.12) 

 
Kortsiktigt 

SMARTA18 mål 

Långsiktigt  
leda till att uppnå 

vår vision och  
värdegrund 

(VP s 4) 
 

Skapa struktur och 
långsiktighet i 

samverkansarbetet. 
 

Kansliverksamhet 
 Styrelse/beredningsgrupp 
 Kanslipersonal    
 Administration:  
 kamerala arbetet, arbetsplats 
ekonomiförvaltning,utvärdering 
m.m 

 
260 
1040 
700 
 

 

• *Att de administrativa 
  kostnaderna ej   
  överstiger 2 m.kr 

• *varje medlem har fått  
  en informationsinsats  

• * en kartläggning  

• * en medelsansökan  

 
Vision  

stärka individens 
förmåga till egen 

försörjning 
 
 

Värdegrund 
 

Tilltro 

till parterna och 

individerna 

 

Individfokus  

med 

utgångspunkt i 

medborgarens 

behov 

 

Nyskapande 

med öppenhet 

för inkluderande 

& kreativa 

lösningar 

 
Gemensamt   

samverkan för 
rätt insats 

 

 
 

Möjliggöra ny 
utveckling 

 
 

Utveckla en gemensam 
helhetssyn 

 
 

Bidra till effektivare 
arbetssätt 

 
 

Vara till nytta för 
medborgarna i deras 

rehabilitering 
 
 

Bidra till  
samhällsekonomiska 

vinster 
 

 
Strukturella insatser    
-Kartläggning 
-100% insats samordnare 
-Regionalt stödja ASF  
-Vårdgivardialog 
-Gemensamma Forum 
-Digital insatskatalog  
-SAMSUS 

 
 
25 
600 
50 
50 
50 
70 
50 

* Minst 100 politiker/ 
tjänstemän från 
parterna deltagit i 
någon form av 
information och/eller 
kompetenshöjning.  
*Varje medlem har 
minst en insats 
beskriven i 
insatskatalogen 

Operativinsats MIARoslagen 
100,0%  Projektledare 

            
MIA rådgivandeteam  
Arbetsförmedlare  
Försäkringskassehandläggare 
Kommunpersonal fr 6 kommuner 
 
Deltagarinsatser 
Coach (IPS, SE, CM) 
MIA deltagarkurs  
MIA Arbetsprövningsplats 
 
Övrigt 
MIA lokal  
Buffert 

 
800 
 
 
650 
650 
900 
 
 
2100 
700 
1200 
 
 
300 
500 

*Att de operativa 
insatserna riktar sig 
mot medborgare i 
förbundets 
prioriterade målgrupp  
 
*Att de operativa 
insatsernas mål är 
SMARTA14 och 
uppmärksammar såväl 
stegförflyttningar som 
egen försörjning. 

Total kostnad  10 695   



 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samordningsförbundet Roslagen är ett förbund mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och 

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

 

 

 

 

 

  

 

 


