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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 2021 beskrivas. 

 
Dokumentet är upplagt utifrån en inledande beskrivning följt av kapitel 1 med en beskrivning av 

samordningsförbundets organisation med styrelse, beredningsgrupp och kansli, , målgrupp 

uppdrag, mål, vision och värdegrund. 

 
I kapitel 2 följer en beskrivning av förbundets planerade verksamhet och insatser som indelas i tre 

områden;   

    • Administrativ verksamhet, främst det som kansliet arbetar med. 
 

    • Strukturella insatser, beskriver arbetet med att skapa ännu bättre samarbete parterna emellan  
 

    • Operativa individinsatser, med vårt flaggskepp MIA vidare. Projektet är finansierat av  

      europeiska socialfonden. I MIA vidare arbetar vi med att utveckla metoder i det praktiskt  

      arbete tillsammans  med deltagarna 

I slutet av kapitlet redogörs det för en riskanalys av verksamheten och en förväntad utveckling som 

en föraning av verksamheten 2022. 

 
Kapitel 3 beskriver de ekonomiska förutsättningarna och en budgetram sett över en tre års period. 

För 2021 förväntar sig förbundet intäkter på 6 m.kr i medlemsavgifter och ett eget kapital från 

föregående år på 2,8 m.kr samt vidare möjlighet, genom projektet MIA vidare, att rekvirera 4 m.kr 

från europeiska socialfonden.  Den verksamhet som förbundet planerar under 2021 beräknas uppgå 

till en kostnad på 11m.kr. 

 
Sist i kapitel 4 visualiseras relationen mellan förbundets uppdrag mm kontra planerade 

verksamheter och de uppkomna kostnaderna. 

 
Dokumentet avslutas med kapitel 5 med bilagor och övriga referenser.   
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1 Samordningsförbund  
 

Rehabiliteringsansvaret är uppdelat på flera sektorer i samhället 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 flesta medborgarna 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. Lagen 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 Samordningsförbundet Roslagen 

 

Historik 

Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades den 7 maj 2014 av Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Region Stockholm och kommunerna Österåker och Täby. Från 1 januari 2019 

bytte förbundet namn till Samordningsförbundet Roslagen när ytterligare fyra 

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

Organisation 

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

till styrelsen är kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje. Styrelsen ska säkerställa att 

Förbundet arbetar i enlighet med sitt uppdrag, bland annat genom att besluta på vilket sätt de 

medel som finns för finansiell samordning ska användas. Till sitt stöd har styrelsen en 

förbundschef som med hjälp av beredningsgruppen bereder ärenden till styrelsen och bistår i att 

styrelsens beslut genomförs. Beredningsgruppen kan tillsätta arbetsgrupper för specifika frågor 

eller styrgrupper för större insatser. 12 

  

                                                           
1 Samsyn Sjukskrivna utan sjukpenning 
2 Arbetsintegrerande sociala företag 

Förbundets 
medlemmar

•Region Stockholm

•Arbetsförmedlingen

• Försäkringskassan

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

Förbundets 
organisation

• Styrelse
6-7sammanträden per år med
nio ledamöten , nio ersättare 
och en adjungerad medlem.

•Kansli
En  Förbundschef
0,5 Kanslipersonal

•Beredningsgrupp 
6-7sammanträden per år med
Tjänsteman från förbundets 
medlemmar.

Förbundets 
insatser

• Strukturella insatser
En Samordnarresurs ansvarig för:
- Vårddialog
- Gemensamma forum
- Digital insatskatalog
- Arbetsgrupp SAMSUS1

- Stödja utvecklingen av ASF2

•Operativa individinsatser
ESF delprojekt MIA-Roslagen
En Regional styrgrupp
En Lokal styrgrupp
En Projektledar och 0,25 adm
24 projektmedarbetare i olika 

arbetsomfattning, motsv 10 heltidare. 
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1.2 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. 

 

1.3 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 rehabilitering 

 bidra till samhällsekonomiska vinster 

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

 vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering 

 bidra till effektivare arbetssätt inom rehabiliteringsområdet 

 arbeta med finansiell samordning mellan huvudmännens gemensamma rehabiliterings-

områden, inom medlemskommunernas geografiska område. 
 

Enligt förbundsordningen har samordningsförbundet i uppdrag att:  

 besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. 

 stödja samverkan mellan samverkansparterna. 

 finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde. 

 besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas. 

 svara för uppföljning och utvärdering av beslutade insatser. De insatser som finansieras av 

förbundet ska registreras och följas upp av det gemensamma uppföljningssystemet SUS, 

Statens uppföljningssystem. 

 upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.  

 besluta om samordningsförbundets arbetsordning 

 
 

1.4 Vision, värdegrund och prioriteringar 
Insatserna som bedrivs ska främja målgruppen ”människor som riskerar3 långvarigt4 bidrags-

beroende”. Vid behov prioriteras unga vuxna och nyanlända kvinnor. Alla satsningar som förbundet 

startar ska utgå från en behovsanalys, formulerade SMARTA5 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  

                                                           
3 Individer som uppfyller en eller flera av följande: 55+ år, utan gymnasieutbildning,  funktionsnedsättning 
4 Med långvarigt menas mer än ett år 
5 Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Attraktiva 
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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 uppnå eller 

förbättra sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete eller studier. För att lyckas med 

detta ska Samordningsförbundet finansiera medlemsgemensamma insatser och verksamhet. De 

indelas nedan i tre områden; administrativ verksamhet, strukturella insatser samt operativa 

individinsatser. 

 

2.1 Administrativ verksamhet 
Förbundets kansli sköter förbundets kamerala- och administrativa verksamhet. Kansliets syfte är 

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

samverkansstruktur. Kansliets uppdrag består i att planera och säkerställa genomförandet av 

samtliga verksamheter och insatser som styrelsen beslutat om, med stöd från beredningsgruppen. 
 

Planerade aktiviteter 2021 
 

 Involvera medlemmar genom regelbundna styrelsesammanträden, beredningsgrupper och 

informationsinsatser, se bilaga 1 Månads- och årshjul. 
 

 Årlig kartläggning av förbundets målgrupp och vilket samordningsbehov som föreligger. Detta 

ska göras en gång per år under våren i samarbete med beredningsgruppen och medlemmarna. 

Syftet är 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. I 

Nätverket kommer frågan om utökat ändamålsuppdrag för samordningsförbundet att diskuteras. 
 

 Samverkan mellan Förbundet och andra aktörer.  Förbundet deltar vid inbjudan till nätverket 

arbetsmarknadsenheter nordost (NANO), Personligt ombud nordost samt lokala samråd. 
 

 Medelsutlysningar bevakas av Kansliet och beredningsgruppen. 
 

 Uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet och insatser.  Detta sker genom Statens 

uppföljningssystem ”SUS” och uppföljningsinstrumentet ”Indikatorer”6 samt övriga beslutade 

utvärderingar. Särskilt arbete kommer läggas ner på utvärdering inför ev. implementering av 

projektet MIA vidare, se kapitel 5.4 Operativ insats. Under februari 2021 planeras en digital 

resultat konferens avseende utvärderingen av tidigare projekt MIA-Roslagen. Konferensen syfte  

är att med utvärderingsunderlaget som grund fortsätta dialogen inom förbundet om möjligheten till 

implementering 2022. 
 

Ekonomi 

Förbundet finansierar kansliverksamhet till en kostnad av ≈ 1,9 mkr. Kansliet finansierar en 

heltidsanställd förbundschef, en förbundssamordnare (50%), en ekonom (20%) och övriga 

kontorstjänster ex GDPR samt arbetsplatser till personalen och styrelsearvode. För mer detaljer 

kring ekonomin se kapitel 3.4 

 

Målen för den administrativa verksamheten 

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

• att genomföra en kartläggning hos medlemmarna av förbundets målgrupp och  

   vilket samordningsbehov som föreligger genomförts senast 2021-04-30  

                                                           
6 Framtaget av Nationella nätverket för samordningsförbund 
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2.2 Strukturella insatser till stöd för samverkan 

Genom de strukturella insatserna avser förbundet bidra till att utveckla en gemensam samverkans-

kultur mellan medlemmarna samt ”främja tilltron och kunskapen om varandras verksamheter. 

Förbundet finansierar en personalresurs för genomförandet av insatserna. 
 

Planerade aktiviteter 2021 
 

 

Vårddialog – utveckla samarbetet 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. Syftet är att analysera 

och kartlägga behov av insatser och samarbete. Prioritering är att skapa kontakter inom psykiatrin.  
 

Gemensamma forum 

Under 2021 planeras minst fem digitala forum i form av webbinarium som riktar sig till samtliga 

medlemmar för att sprida information och kunskap. Nästa års tema blir Förbundets olika insatser, 

Psykisk ohälsa och Våld i nära relationer. Förhoppningen är även att kunna genomföra 1-2 större 

forum till hösten. En regional FINSAM konferens i samarbete med övriga samordningsförbund i 

Stockholms län och en föreläsning med Bo Månsson; ” Att arbeta i offentlighetens tjänst.” 

Digital insatskatalog 

Den digitala insatskatalogen är en gemensam plattform. Katalogen är ett stöd då man söker 

lämpliga insatser för individer som ska rehabiliteras till arbetsmarknaden. Förbundet ska under 

året arbeta med att hålla insatskatalogen uppdaterad med lokala insatser för att kommuninvånare. 

Den digitala katalogen har tagits fram av och ägs av Samordningsförbundet Östra Östergötland. 

SAMSUS- Samsyn Sjukskrivna utan sjukpenning 

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från operativa verksamhet som arbetar med medborgare 

som är sjukskrivna och saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Arbetsgruppens uppgift är 

att identifiera de samordnings- och kompetensbehov som föreligger för att kunna erbjuda rätt stöd 

till målgruppen. Gruppen förmedlar erfarenheterna till sina kollegor via ett SAMSUS forum per 

termin. Syftet är att utveckla en gemensam helhetssyn och bidra till effektivare arbetssätt. 

Stödja utveckling av Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) 

Ett utvecklingsområde inom rehabilitering är att kunna erbjuda förrehabiliterande arbetsträning till 

medborgare som befinner sig i spannet 0 - 10 aktivitetstimmar. Förbundet möjliggör ny utveckling 

inom området genom att samarbeta med lokala befintliga ASF och den mån det är möjligt även 

nya ASF. Förbundet upphandlar förrehabiliterande arbetsträningsplatser hos sju lokala ASF till 

Förbundets operativa projekt ”MIA vidare”. En samordnare ska bidra till en sammanhållen dialog 

med alla ASF företag i området. Dennes uppdrag är även att vara ett stöd för företagen inom de 

horisontella principerna7 och kvalitén på arbetsträningsplatser m.m. 
 

Ekonomi 

Förbundet finansierar de strukturella insatser till en kostnad av ca 710 t.kr. Kostnaderna fördelas 

på en samordnar en personalresurs som fördelas mellan insatserna och övriga kostnader som 

uppkommer i anslutning till respektive insats.  För detaljer kring ekonomin, se kapitel 3.4. 

 

Målen för de strukturella insatserna är att: 

   • Minst 100 personer från medlemsparterna har deltagit ett forum anordnat av förbundet. 

   • Uppdatera befintliga lokala insatser och registrera minst 10 nya insatser i insatskatalogen 

   • De lokala ASF har deltagit i minst 4 kompetensutvecklande insatser under året 

                                                           
7 Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.  
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2.3 Operativa insatser till stöd för medborgaren 

Syftet med dessa 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 dennes förmåga till egen försörjning. 

 

Planerad aktivitet 2021 
 

ESF Projektet ”MIA Vidare” Roslagen  

Projektet MIA, ”Mobilisering inför Arbete”,  började våren 2017 och ska genom 

ett förlängningsprojekt ”MIA Vidare” pågå till och med december 2022.  

Tillsammans med åtta samordningsförbund i Stockholms län har förbundet 

beviljats projektmedel för ”MIA Vidare” från Europeiska socialfonden (ESF).  
 

Projektets övergripande mål är att utveckla samordnade insatser till stöd för personer8 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: 

• Samverkansteam – ett team med personal från medlemmar 

• Individuellt stöd genom metoderna ”Supported Employment”  (SE) och  

”Motiverande samtalsteknik” (MI) 

• Motiverande gruppverksamhet 

• Arbetsprövning/arbetsträning på ex arbetsintegrerade sociala företag /vanliga företag 
 

Under 2021 kommer projektets medarbetare arbeta med de horisontella principerna och 

projektledning och styrgruppen arbetar med utvärdering och dialog om vad som kan 

implementeras hösten 2022, se vidare i avsnitt 2,5 om framtida utveckling. 

 

Övrig operativ insatskostnad 

Förbundet finansierar projektlokal inkl. kontorsmaterial och förbrukningsmaterial till förbundets 

individinsatser (MIA Vidare).  

 

Ekonomi 
ESF projektet ”MIA Vidare” uppskattas under 2021 att uppgå i en verksamhetskostnad på ca 7,4 

m.kr varav häften finansieras av medel från Förbundet och andra hälften från europeiska social-

fonden samt att kommunernas aktivitetsansvariga medfinansierar   

 

Övriga operativa kostnader uppgår i ca 0,55 m.kr. Förbundet har avsatt 1m.kr i ofördelade medel 

som öronmärks till operativa insatser. 

 

För detaljer kring ekonomin, se kapitel 3.4. 

 

Målen för de operativa insatserna är att: 

   • Att de insatserna riktar sig till förbundets prioriterade målgrupp 

   • Att insatsernas mål är SMARTA9 och uppmärksamma såväl stegförflyttning  

     som egen försörjning. 

 

Mer information om projekt och projektbudget se bilaga 2 alternativt förbundets hemsida.  

                                                           
8 Målgruppen personer (16 -64 år) som har behov av samordnat stöd 
9 Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska. Attraktiva 
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2.4 Riskanalys för förbundets verksamhet 

Riskanalysen är för att identifiera specifika sårbarheter som förbundets verksamhet kan tänkas ha 

och vilka risker som verksamheten står inför, se bilaga 3.Riskanalys 

 

Det finns en hög risk att pandemin kommer att fortsätter påverka förbundets aktiviteter och 
verksamhet även under 2021. Påverkan sker både i det strukturella arbetet och i det operativa 

arbetet, som främst sker i projektet MIA vidare med deltagare. 

 

Risker som en fortsatt pandemi för med sig är färre tjänstemannamöten, färre deltagarmöten, 

förseningar av tillsättning av tjänster, sjukdomsbortfall för förbundet- och MIA projektets 

medarbetare samt deltagare m.m. som i sin tur orsakar att verksamheten och budgeten inte 

genomförs eller används som planerat i denna verksamhetsplanering. 

 

Åtgärderna är att vara vaksam på situationen och de nationella rekommendationerna samt 

riktlinjer från respektive medlemsorganisation. Samt att fortsätta utveckla nya kreativa sätt att 

arbeta och mötas på distans.  

 

 

2.5 Förväntat utveckling 2022 

Förbundets operativa ESF-projekt MIA vidare avslutas sommaren 2022. Medlemsparterna 

behöver undersöka vilka behov som föreligger för eventuellt kommande projekt efter MIA vidare. 

Förbundet ska besluta om delar av MIA vidare ska implementeras och hur det i så fall ska ske. 

 

Förbundet kommer därför under 2021 att fokusera på en kvalitativ, kvantitativ och 

socioekonomisk- utvärdering av MIA projektet. En sammanställning ska vara klar senast årsskiftet 

2021/22. Syftet är att medlemsparterna har tillgång till ett heltäckande underlag för att kunna ta 

ställning till/ besluta om en implementering av MIA projektets metoder. 
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3. Budgetram 2020-2022 

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 en rörlig avgift 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 Medlemsavgifter  
Inriktningen från medlemmarna är ha samma medlemsavgift 2021 som för 2020, se fördelning i 

tabell nedan. Så länge förbundet har ett högt eget kapital bedöms inte behov av ökade 

medlemsavgifter föreligga. Prognosen för medlemsintäkter för 2022 är samma som för 2021 om 

inte medlemmarna meddelar annat.  

 

 

 

  

                                                           
10 Summan är beräknad utifrån en fast variabel och en rörlig variabel baserad på befolkningstal. 
   Kommunernas medlemsavgift kan därför  justeras utifrån den rörliga delen. 

Medlemsavgifter (tkr) 
2020-2022  
 

Andel av 
budget 

Tilldelning 
 2020 

Äskning  
2021 

 

Prognos  
2022 

Statens andel för FK/AF 50 % 3000 3000 3000 

Regionen 25 % 1500 1500 1500 

Kommunerna10: 
Danderyd 
Norrtälje 
Täby 
Vallentuna 
Vaxholm  

25 %  
203 
313 
363 
223 
133 

 
203 
313 
363 
223 
133 

 
203 
313 
363 
223 
133 

Österåkers  263 263 263 

Äskning/tilldelning 100 % 6000 6000 6000 
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3.3 Intäkter och kostnader 2020-2022 
 

Samordningsförbundet upprättar varje år en plan för förbundets verksamhet och ekonomi över en 

tre årsperiod. Kapitel nedan beskriver verksamhetens totala kostnad och finansiering, dvs inkl. 

projektet ”MIA Vidare”s totala projektkostnad och projektets extern finansiering som hanteras av 

förbundets ekonomisystem. Se tabeller i kapitel 3.5. 

 
Förväntat utfall år 2020 

 

Intäkter 9,3 m.kr Eget kapital 2,9 m.kr Kostnader 9,5 m.kr 

Medlemsavgifter på  

6 m.kr 

 

Projektet ”MIA vidare” 

beräknas kunna 

rekvirerade 3,3 m.kr i 

externa medel till sin 

projektverksamhet. 

Förbundet hade i början 2020 ett 

eget kapital på 2,9 m.kr eftersom 

en icke budgeterat intäkt uppkom 

under hösten 2019.  
 

Målet var att under 2020 gå med 

ett underskott och minska ner det 

egna kapitalet men pga. pandemin 

kunde inte alla planerade 

aktiviteter genomföras. 

 

Verksamhetenskostnaderna under 

2020 förväntas uppgå till:     

 

1,60 m.kr administration  

0,45 m.kr strukturella insatser  

7,00 m.kr operativa MIA-projektet  

0,45 m.kr övrig operativ insats- 

                kostnad 

                 

 
 

Budget år 2021 

 

Intäkter 10 m.kr Eget kapital 2,8 m.kr Kostnader 11,6 m.kr 

Medlemsavgifter på  

6 m.kr   

 

Projektet ”MIA vidare” 

beräknas kunna rekvirera 

ytterligare 4 m.kr till sin 

verksamhet. 

Det egna kapitalet är särskilt 

viktigt för förbundets likviditet att 

klara av att driva ett projekt 

finansierat från europeiska 

socialfonden. Eftersom fonden 

betalar ut medel ca 3 månader 

efter kostnad har uppkommit.  

 

Nuvarande egna kapital bedöms 

dock som högt och ska arbetas ner 

under 2021 genom planering av 

ett årsresultat med ca -1,6 m.kr 
 

De uppskattade kostnaderna för 

förbundet fördelas med  
 

1,9 m.kr administration  

0,7 m.kr strukturella insatser  

7,4 m.kr operativa insats MIA  

1,6 m.kr övrig eller övrig operativ  

               insatskostnad 

 

 
Budget år 2022 

 

Intäkter 9,0m.kr Eget kapital 1,2.mkr. Kostnader 8,7 m.kr 

En bibehållen medlems-

intäkt på 6,0 m.kr  

 

Projektet ”MIA vidare” 

beräknas kunna rekvirera 

3,0 m.kr. 

Ett eget kapital på 1-1,5 m.kr 

bedöms som rimligt eget kapital. 

Uppskattade kostnaderna för 

förbundet fördelas med  
 

1,9 m.kr administration  

0,7 m.kr strukturella insatser  

4,4 m.kr operativa insats MIA  

              upphör operativ maj 2022 

1,7 m.kr övrig eller övrig operativ  

               insatskostnad 
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3.4 Tabeller - Verksamhetskostnader 2020-2022 

 

Nedan beskriver rörelsens verksamhetskostnader utifrån beskriven verksamhet  i kapitel 2.  

De ekonomiska förhållningsriktlinjerna från styrelsen är att max 2 miljoner avsätts till 

administrativ verksamhet och fördelningen mellan insatserna ska vara minst 70% operativa 

individinsatser och max 30% strukturella insatser. 

 

Tabell - Rörelsens kostnader 
Budgeterat   

VP  2020 
Utfall 
2020 

Budgeterat   
VP 2021 

Prognos  
2022 

           

Kostnader Kansli/Styrelse/Beredningsgrupp     

 Kansli arbetsplats- & lokal kostnader 150 120 125 125 

  Resekostnader 10 3 5 5 

  Extern lokalkostnad 20 14 15 15 
  Övriga kostnader  55 38 105 105 

  Styrelsearvode 230 210 230 230 
  Revisorskostnader 90 78 80 80 
  Medlemsavgift NNS 15 12 15 15 
  Utbildning/kompetenshöjande insats 80 6 15 30 
  Kanslipersonal 1 040 899 1 040 1 040 

  Inhyrd kontors- ekonomipersonal 130 130 150 150 
  Utvärdering 50 50 100 100 
  Oförutsedda kostnader 130 50 50 50 

Summa kostnader 2 000 1 610 1 930 1 945 
      

Kostnader Strukturella insatser    

 Kartläggning och behovsanalys 20 0 10 10 
 Gemensamma forum 50 0 100 100 

 Aktiviteter ASF / Vårddialog /SAMSUS 175 43 50 50 
 Plattform Digital insatskatalog 50 37 50 50 
 Insatssamordnare strukturella insatser  600 404 500 500 

Summa Kostnader 895 484 710 710 
      

Kostnader Operativa individ      

Operativ insats- projekt MIA Vidare     

    Förbunds finansierade projektkostnader 3 000 3 628 3 415 1 365 
    Externt finansierade projektkostnader 4 000 3 326   4 000         3 000 

Summa      7 000   6 954     7 415      4 365 

Övriga Operativa kostnader     
 Övriga operativa kostnader 500  200 150 

 - Upphandling arbetsplatser ASF  55   
 - Förbrukningsmat.  22   

 - Utbildning 
 

42   
  - Kontorsmaterial  17   
 - Övriga kostnader  25   
  MIA lokal 300 300 350 350 
  Medel till ny operativ insats   1 000 1  200 

Summa 800 461 1 550 1 700 

 Summa kostnader  7 800 7 415 8 965 6 065 
     

Rörelsens sammanslagna kostnader 10 695 9 509 11 605 8 720 
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3.5 Tabeller - Sammanställning av intäkter, kostnader och resultat 
 

Tabell - Sammanställning Rörelsens intäkter/kostnader 

 Budgeterat   
VP2020 

Utfall  
2020 

Budgeterat   
VP2021 

Prognos  
2022 

         

Sammanställning rörelsens intäkter       

Medlemsavgifter  6 000 6 038 6 000 6 000 

Externt rekvirerade projektmedel  4 100 3 326 4 000 3 000 

Summering intäkter 10 100 9 364 10 000 9 000 

     

Eget kapital 1 jan 2 179 2 974 2 829 1 224 

         

Sammanställning rörelsens kostnader       

Kostnader - Kansli/Styrelse/B.grp  2 000 1 610 1 930 1 945 

Kostnader - Strukturella insatser  895 484 710 710 
Kostnader - Operativa insats 7 800 7 415 8 965 6 065 

Summering kostnader 10 695 9 509 11 605 8 720 

     

Sammanställning intäkter, eget kapital och kostnader   

Intäkter 10 100 9 364 10 000 9 000 

Eget kapital 2 179 2 974 2 829 1 224 

Kostnader -10 695 -9 509 -11 605 -8 720 

Eget kapital 31 dec 1 584 2 829 1 224 1 504 
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4. Summering - Relation mellan uppdrag och kostnader 
 

Nedanstående tabell visar sambandet mellan förbundets uppdrag/mål och de verksamheter 

förbundet bedriver samt relationen till budget.  

 

 

                                                           
11 Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Attraktiva 

 

Förbundets 

övergripande mål och 

uppdrag 
(VP s 4) 

 

Förbundets insatser  

och Verksamhet 2020 
(VP s 6-8) 

 

Verksamhets 

Kostnad 
    (VP s 12) 

 

Kortsiktiga mål 

SMARTA mål 
(VP s 6-8) 

 

Långsiktigt mål 

vision och 

värdegrund 
(VP s 5) 

 

Skapa struktur och 

långsiktighet i 

samverkansarbetet. 

 

Kansliverksamhet 

Styrelse/beredningsgrupp 

 Kanslipersonal    

 Utvärdering  

 Kartläggning  

 Administration:  
 Kamerala arbete 

 Ekonomiförvaltning 

1,9 m.kr 

 

 

• *Adm. kostnaderna  

överstiger ej 2 m.kr 
 

• *varje medlem har  

  fått en info.insats  
 

• * Årligen uppdatera  

   kartläggning 

 

 

 

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 

 

Strukturstärkande 

insatser    
 

-100% insats samordnare 

-Stödja ASF  

-Vårdgivardialog 

-Gemensamma Forum 

-Digital insatskatalog  

-Arbetsgrupp SAMSUS 

0,7 m.kr * Minst 100  

   personer från  

   medlemmarna har   

  fått information  

  eller deltagit i ett 

  forum 
 

*Minst 10 nya reg.  

  insatser i  

  insatskatalogen. 
 

 

Operativ individinsats 

MIA VIDARE Roslagen 
100,0%  Projektledare 

            

Samverkansteam  

Arbetsförmedlare 

Försäkringskassehandl. 

6 kommuner med rep: 

från ek. bistånd, 

LSS/SOL och KAA  
 

Deltagarinsatser 

-SE Handledare  

-MI Vägledning  

-Deltagarkurs      

-Arbetsprövningsplats 
 

 Övrig operativ insats  

 

 

 

7,4 m.kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1,6 m.kr 

 

 

 

*Att de operativa         

  insatserna riktar  

  sig till förbundets  

  prioriterade  

  målgrupp 

  

*Att de operativa    

  insatsernas mål är  

  SMARTA11 och  

  uppmärksammar  

  såväl stegför- 

  flyttningar som  

  egen försörjning. 

Total kostnad  11,6 m.kr   
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5. 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 kansli. 

 

Bilaga 1 

Års- och månadshjul sammanträden 

 

Bilaga 2 

-Insatsspecifika information om insats ESF-projektet MIA Roslagen 

-Detaljerad MIA budget 

 

Bilaga 3 

Samordningsförbundets Roslagens – Riskanalys  

 

 

 

  

http://www.samordningsforbundetroslagen.se/
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Bilaga 1 Års- och Månadshjul sammanträden 

 

   

•Lokal stygrupp MIA-VIDARE•Styrelsesammanträde
Besluta om ärenden

•Beredningsgruppsmöte
Bereda ärenden till styrelsen

•Presidiemöte 
Förbereda inför 
styrelsesammanträde v 3Vecka 

4
Vecka 

1

Vecka 
2

Vecka 
3

MÅNADS HJUL 
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Bilaga 2 ESF projektet MIA Vidare  

Insatsspecifik information ESF projektet MIA – Vidare 
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 åtta 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 330 personer erbjuds insatser i projektet under perioden april juni 2020 - maj 2022 

• 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 30 procent av deltagarna kan delta i ordinarie insatser. 

• Att 25 procent av deltagarna kommer i arbete eller studier.  

Finansiering 

ESF finansierar 47% och förbundet 53% av projektkostnaden 

  

http://www.miaprojektet.se/
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Bilaga 2  

MIA projektet – Budget 

 

Intäkter       Utfall 2020 
Budget 
VP2021 Prognos 2022 

Medfinansiering från samordningsförbund 3628 3415 1365 

Erhållna Eu bidrag från socialfonden 3326 4000 3000 

Summa intäkter     6954 7415 4365 

              

Kostnader           

Arbetsträningsplatser   1774 1500 900 

Mia projektgemensamma kostnader 315 315 315 

Insatspersonal          
 1,25 Projektledning 770 700 600 

  0,25 Rep.Norrtälj kommun 92     

  0,25 Rep.Täby kommun 74     

  0,25 Rep. Österåker kommun 72     

  0,12 Rep. Vaxholm kommun 46     

  0,25 Rep Vallentuna  kommun 52 2200 1100 

  0,25 Rep. Danderyd  kommun 72     

  1,00 Rep.Arbetsförm. 591     

  0,95 Rep. Försäkringskass. 631     

  

 
 

2,00 SE- coach (AF) 1658 1600 800 

  1,50 Vägledare MI (KAA) 400 500 400 

  
1,00 

 
Kursledare 
 

407 
 

600 
 

250 
 

        6954 7415 4365 
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Bilaga 3  

Samordningsförbundets Roslagens – Riskanalys 

 
 

 Risk Risknivå Åtgärd 
G

en
er

el
la

 r
is

k
er

 
Att intern omorganisering hos parter  

påverkar partens möjlighet att 

representera i förbundet och delta i dess 

verksamhet. 

Låg Löpande dialog med representanter på samtliga nivåer 

i förbundet i syfte att i den mån det är möjligt att 

bemanna förbundets olika grupper och personal i den 

MIA vidare. 

Förbundet täcker ett stort geografiskt 

område. En utmaning är att hålla ihop 

ett stort antal medlemsparter och 

samverkansparter. 

Låg Förbundschefen har en lång erfarenhet av att driva 

samordningsförbund. Till sitt stöd har förbundschefen 

en samordnare inom kansliet samt en etablerad 

struktur för gemensamt arbete och stöd av 

beredningsgruppen. 

Att jämställdhets, ickediskriminering 

och tillgänglighetsperspektivet 

inte genomsyrar förbundets verksamhet 

i den omfattning som medborgarna kan 

förvänta sig. 

Medel Finns kompetens inom projektledning, styrgrupp och 

styrelse sen tidigare. Medarbetarna i MIA utbildas i 

jämställdhet. 

 

Att nyckelpersoner hos medlems-

parterna eller i förbundet, projekt osv 

slutar eller  är frånvarande under längre 

period. 

Låg Förbundschefen har ett nära samarbete med 

projektledaren i MIA projektet och täcker upp vid 

projektledarens frånvaro. Inom MIA projektet finns 

flera projektmedarbetare som kan bemanna roller som 

saknas. Det är ytterst medlemsparterna som ansvarar 

för att personal finns tillgänglig för projektets 

genomförande och förbundets organisation. 

Att Projektet MIA vidare Roslagens 

erfarenheter och lärande inte bidrar till 

implementering hösten 2020 

Medel I MIA vidare arbetar vi utifrån förändringsteorier samt 

att utarbeta en implementeringsplan. Särskilds fokus 

på att utvärdera projektet både kvalitativt och 

kvantitativ samt socioekonomiskt och sen att sprida 

projektets metoder och erfarenheter.  

R
is

k
er

 o
rs

ak
ad

e 
av

 C
O

V
ID

-1
9
 

Att den rådande pandemin försvårar 

genomförandet av planerade aktiviteter 

med medarbetare, parter och deltagare 

som deltar i förbundets verksamhet. 

Medel. 

 

Samordningsförbundet följer Folkhälsomyndighetens  

nationella rekommendationer. MIA -projektet följer 

även de riktlinjer som tagits fram inom respektive 

organisation där projektmedarbetarna är anställda. 

Under våren 2020 ställde projektet snabbt om till 

distansmöten och i vissa fall till individuella möten 

med deltagarna, medarbetare och samverkansparter.  

Pandemin gör så att förbundets grupper 

inte kan träffas på samma sätt som 

tidigare Att bristen på fysiska möten 

minskar involveringen av medlemmarna 

i förbundets verksamhet 

Låg Alla möten erbjuder möjlighet till antingen digitalt 

eller fysiskt deltagande. 

Att Projektet MIA vidare Roslagen inte 

uppnår deltagarmålet. 

Låg Deltagarantalet i MIA vidare Roslagen har satts utifrån 

dokumenterade erfarenheter av arbetssätten 

föregående i MIA-projektet. Behovet av stöd för 

personer med sammansatt problematik har identifierats 

som stort och MIA har ett upparbetat gott förtroende 

hos parterna.  

Att de akuta utmaningarna för ökad 

arbetslöshet och sjukdom med 

anledning av pandemin skapar 

svårigheter för samordning för MIA 

projektets deltagare. 

Medel Medarbetare har tät dialog med sin hemma-

organisation och följer de rekommendationer som ges 

där och hos Folkhälsomyndigheten. Vi arbetar med att 

ta fram nya sätt att träffas på distans för samordning 

med projektets deltagare 

Att pandemin medför att MIA deltagare 

känner en ökad oro kring svårigheter att 

få eller behålla en praktikplats eller 

anställning samt ökad psykisk ohälsa. 

Hög Det talar för vikten av att projektets metoder och 

arbetssätt behövs. Medarbetarna behöver stöd för att i 

sin tur kunna fortsätta driva ett gott deltagararbete och 

förmedla hopp. 

Att deltagare saknar den tekniska 

utrustning som krävs för digitala möten 

och att de digitala mötesformerna 

skapar nya sociala utmaningar. 

Låg Vi planerar att införa en fråga kring förutsättningar att 

delta i digitala möten, ha bankID, e-post mm i 

samtliga kartläggnings-samtal med deltagare. Det gör 

att vi kan bidra till att åtgärda eller använda andra 

mötesformer för dessa deltagare. 
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Samordningsförbundet Roslagen är ett förbund mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och 

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

 

 

 

 

 
 


