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Budget 2023 och verksamhetsplan 2023-2025  grundar sig på diskussioner 

och förslag som arbetats fram i styrelse, beredningsgrupp och 

medlemssamråd. Den anger inriktningen och mål för den finansiella 

samordningen under nästkommande år och är fastställd av styrelsen den 24 

november 2022  
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1. Inledning  
Det är viktigt att Samordningsförbundet utgår från målgruppernas behov av samordnade insatser. 
Metoderna som används ska vara evidensbaserade och bygga både på forskning och på erfarenheter från 
andra samordningsförbund. 

 
För att bygga insatserna på forskning och erfarenheter krävs det att förbundet håller sig väl informerad och 
tar del av den senaste forskningen inom arbetsrehabilitering. Under 2023 kommer förbundet därför att satsa 
på att inspirera och utbilda medlemsparternas medarbetare i förhållningssätten som kallas för BIP. Det 
handlar om forskning genomförd i Danmark där man hittat framgångsfaktorer i arbetslivsinriktad 
rehabilitering1.  

 
Samordningsförbundet kommer att arbeta utifrån sin nya strategi ”Strategi för hållbar etablering i arbete och 
studier”. Den vägleder hur medlemsparterna arbetar tillsammans med näringslivet, de arbetsintegrerande 
sociala företagen och civilsamhällets aktörer. Syftet är att bygga hållbara kedjor, istället för att arbeta 
isolerade på varsitt håll. Samordningsförbundet är en aktör som kan finansiera insatser som riktar sig till 
individer, men även initiera och stärka det strukturella arbetet för en bättre samordnad och samtidig 
rehabilitering.  
 
Det finns många olika dolda arbetshinder som kan förhindra personer från att börja arbeta. Ett av dem är 
erfarenhet av våld i nära relationer. Förbundet kommer att fortsätta att arbeta intensivt för att upptäcka 
förekomsten av våld i nära relationer samt att hänvisa till rätt stöd och behandling.  
 
 

2. Samordningsförbundets uppdrag  
Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna bildades den 1 juni 2017. Medlemmar i 
Samordningsförbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna 
Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Förbundet ansvarar för att inom medlemskommunernas 
geografiska område arbeta med finansiell samordning mellan huvudmännen inom rehabilitering.    
 
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger medlemsparterna möjlighet att 
gemensamt utveckla former för stöd till personer som har behov av samordnad rehabilitering. 
Samordningsförbundet verkar i de mellanrum som uppstår mellan myndigheternas ordinarie uppdrag.  
 
Rehabiliteringsansvaret är uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån sitt uppdrag 
och ansvar. De olika aktörernas insatser är beroende av varandra för att få till en väl fungerande 
rehabilitering. I de flesta fall fungerar medlemsparternas stöd bra och individerna 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. Grundläggande vid alla insatser är att ge individen stöd utifrån sina egna 
förutsättningar, men myndigheternas effektiva samverkan kan utgöra ”möjliggörare” för att individen skall 
kunna tillgodogöra sig rehabilitering. Medlemsparterna strävar efter att nå samsyn om de berörda 
individernas behov så att individens rehabilitering sker sammanhållet. 
 
Samordningsförbundet verkar för nytänkande och flexibilitet genom att över tid anpassa insatser till nya 
grupper som är i behov av samordnad rehabilitering. Gemensamma behovsinventeringar och prioriteringar 
är viktiga utgångspunkter, vilket kan medföra att nya idéer prövas som kan leda till att nya verksamheter 
etableras. Det är individens behov/kommuninvånarnas behov som står i centrum. 

 

2.1 Vision och övergripande mål för Samordningsförbundet  
I avsiktsförklaringen som parterna slöt i samband med att Samordningsförbundet bildades angavs följande 
vision för förbundets arbete: 

                                                           
1 Läs mer om BIP på  https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/nyheder/bip-paa-svenska/ 
 

https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/nyheder/bip-paa-svenska/
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”Insatser inom Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna leder till egen försörjning och ett självständigt liv 
för den enskilde. Visionen förverkligas genom samverkan kring rehabiliterings- och arbetsmarknadsinsatser. Visionen är även 
att samverkan mellan medlemmarna sker med utgångspunkt i gemensam värdegrund.” 
 
Under 2019 fastställdes tre övergripande mål för förbundets arbete. De tre övergripande målen är2: 

 Alla deltagare ska göra stegförflyttningar som gör att de närmar sig arbete eller studier 

 Samordningsförbundets (gemensamma) resurser ska användas effektivt så att de kommer målgrupperna 
tillgodo 

 Samordningsförbundet ska utveckla tydliga samverkansprocesser som är välkända hos medarbetarna i 
samtliga medlemsparter 

 
En viktig del i Samordningsförbundets verksamhet är att följa upp och utvärdera genomförda insatser. De 
befintliga uppföljningsverktygen ska användas till fullo och nya metoder ska tas fram.  

 
En annan väsentlig uppgift är implementering in i ordinarie verksamhet. Det handlar om att se till att 
lärdomar, förhållningssätt och metoder förs över till medlemsparternas ordinarie arbete och att 
Samordningsförbundet utnyttjar erfarenheter i andra insatser.  

 

2.2 Omvärldsanalys  
 
Vi lever i en tid är framtiden är osäker och där vi påverkas av vår omvärld. Det handlar om bland annat: 
 

- Krig i närområdet 
- Hög inflation och förväntad lågkonjunktur  
- Långtidsarbetslösheten ligger på en historiskt hög nivå  
- Osäkerhet kring arbetsmarknadspolitiken kommande åren – ny regering  
- Samtidig brist på arbetskraft inom många branscher  

 
 

3  Samordningsförbundets organisation  
Förbundets medlemsparter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm samt 
kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Nedan följer en kortfattad beskrivning av 
förbundets organisation. 

 

3.1 Styrelse  
Medlemmarna utser förbundets styrelse genom att en ordinarie ledamot och en ersättare tillsätts från varje 
medlemspart. Styrelsen fattar beslut om förbundets verksamhetsinriktning 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. Uppdragen som ordförande och vice ordförande roterar årligen 
mellan kommunerna enligt beslutad ordning. 2023 ansvarar Sigtuna kommun för ordförandeskapet och 
Upplands Väsby kommun är vice ordförande. 
 
Styrelsen ska primärt fokusera på vad som ska göras och uppnås, vilket fastställs i uppdrag och mål, som 
sedan följs upp. Till sin hjälp i arbetet att bedriva verksamheten har styrelsen ett kansli. 
 

3.2 Revision 
Medlemsparterna har utsett tre revisorer, en gemensam från kommunerna, en från Region Stockholm och 
en från staten. Revisorerna granskar förbundets verksamhet med hjälp av ett revisorsbiträde. Inför 
granskningen av 2023 års verksamhet sker nyval av de förtroendevalda revisorerna. 

 

                                                           
2 Mer information om Samordningsförbundets målstyrningsmodell finns i bilaga 1 
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3.3 Kansli  
Kansliet består av en förbundschef och en administratör. Förbundschefen ansvarar för att bereda ärenden, 
sammankalla och verkställa styrelsens beslut. Förbundschefen ansvarar för att planera, genomföra och följa 
upp beslutad verksamhet, sköta förbundets ekonomiförvaltning, administration samt stödja och utveckla 
både den lokala och regionala samverkan. Kansliet ansvarar också för information, kommunikation, 
utvärdering och statistik. 

 

3.4 Beredningsgrupp 
Beredningsgruppen utgör ett stöd till förbundschefen i beredning av ärenden till styrelsen samt i 
genomförandet av fattade beslut. Beredningsgruppens uppdrag är att informera om, samt förankra 
styrelsebeslut i den egna organisationen, identifiera samverkansbehov och hur dessa skulle kunna 
tillgodoses. Beredningsgruppen består av tjänstemän med ett tydligt beslutsmandat i sin egen organisation. 
 

4. Verksamhetsplan 2023 
 

4.1 Fokusområden 2023  
Samordningsförbundet kommer att fortsätta att ge stöd för samverkan mellan medlemsparterna.  En 
fungerande samverkan mellan medlemsparterna är grunden för att Samordningsförbundets målgrupper ska 
få det stöd de behöver. Förbundet ska såväl stärka den goda samverkan, men även lyfta upp strukturella 
hinder som behöver lösas. Samverkan är aldrig ett självändamål utan medel för att lösa välfärdssamhällets 
dilemma med stuprören som hindrar att individerna få det stöd de behöver.  
 
Under 2023 kommer förbundet att fokusera på utbilda medlemsparternas medarbetare i metoderna 
Supported Employment, Case Management och i förhållningssättet BIP. Alla dessa baserar sig på forskning 
och studier om bästa effekter av stöd för personer med arbetshinder och långvarigt utanförskap. Metoderna 
ingår även i de ESF-projekt som Samordningsförbundet söker medel för tillsammans med sex andra 
samordningsförbund i Stockholms län.  
 
För att fler personer framgångsrikt ska kunna börja arbeta eller studera krävs: 

- Att medarbetare tror på individens förmåga att kunna ta ett arbete 
- Att aktörerna erbjuder parallella stödåtgärder var av minst en är arbetsinriktad 
- Att individen har stöd av en och samma person under hela insatstiden 

 
Förbundet kommer att fortsätta att arbeta aktivt utifrån” strategin för en hållbar etablering i arbete och 
studier”. Den blir vägledande både i det strategiska och operativa arbetet med alla aktörer och 
samarbetspartners.  
 
Arbetet med att ställa frågor om våld i nära relationer fortsätter. Under 2023 fortsätter medarbetarna i 
insatserna att ställa sju frågor om våld och Samordningsförbundet redovisar och analyserar enkätsvaren. 
Erfarenheterna visar att bakom långvarig arbetslöshet, sjukskrivning eller utanförskap kan det ligga 
problematik av våld som hindrar etableringen på arbetsmarknaden.  
 

4.2 Individinsats 
Samordningsförbundet har haft två olika insatser under de senaste åren: Hoppet och Resursteamen. Båda 
dessa har deltagit i varsina ESF-projekt: Hoppet i Rätt stöd för mig och Resursteamen i MIA Vidare. 
Eftersom delfinansiering från socialfonden slutar under 2022 behöver de framgångsrika insatserna 
implementeras på olika sätt. Planen inför 2023 är att Resursteamen finansieras genom koordinator och 
Hoppet fortsätter att finansieras av Samordningsförbundet. Finansiering kommer även att bestå av 
medlemsparternas egna resurser till exempel i form av medarbetare som deltar i myndighetsgemensam 
samverkan.  
 
Samordningsförbundet kommer från och med 2023 att ha en gemensam styrgrupp för de insatser som 
finansieras. Styrgruppen får ansvar för att ta fram nya insatsmål. 



 
 

5 
 

 
Samordningsförbundet söker nya medel från Europeiska Socialfonden tillsammans med sex andra 
samordningsförbund i Stockholms län. Ansökan handlar om ett fortsatt arbete utifrån de goda 
erfarenheterna av båda tidigare projekten. Stor tonvikt läggs på metoderna Supported Employment och 
Case Management. Om förbundet beviljas medel kommer stödet i form att stödet genom SE- och CM- 
handledare att utökas. Det kommer också bli ännu tydligare fokus på arbete och genom ökad samverkan 
med näringslivet.  
 

4.2.1 Metodstöd för hela målgruppen 
Medarbetare i insatsen kommer att ge metodstöd för hela målgruppen utifrån goda erfarenheterna av båda 
tidigare projekten. Det handlar om främst Case Management, Supported Employment samt Supported 
Education. Två av dessa metoder är evidensbaserade och Supported Education är i processen att bli det. 
Förbundet finansierar två tjänster heltid. Om ESF-medel beviljas kommer ytterligare finansierade 
handledare inom dessa metoder. 

 

4.2.2 Resursteamen – de myndighetsgemensamma teamen 
De myndighetsgemensamma teamen, som i vårt Samordningsförbund kallas Resursteamen, startades hösten 
2018. Målgruppen för Resursteamen är personer i åldrarna 16-64 år, boende i Sollentuna, Upplands Väsby 
eller Sigtuna som är i behov av samordnat stöd från flera av parterna och som inte kan få det genom 
ordinarie verksamhet. Resursteamen erbjuder stöd och rådgivning för personer i behov av samordnat stöd, 
med bland annat olika diagnoser och behov, kan remitteras av alla medlemsparterna. Målet är att deltagaren 
ska få vägledning, rådgivning och samordnat stöd för att kunna närma sig en egen försörjning: 
 
Resursteamen är navet i den myndighetsgemensamma samverkan runt en invid som behöver samordnat 
stöd. Arbetssättet är välbeprövad av andra samordningsförbund i hela Sverige. Liknande team, med lite 
olika namn, finns i nästan alla samordningsförbund. Grunden är att alla medlemsparter deltar genom 
personella resurser och att individen själv är med och kan föra sin egen talan. Detta stärker egenmakten och 
ger personen en större överblick över sin situation och sina möjligheter.  
 
Inom ramen för MIA Vidare projektet har det tagits fram en kartläggning av myndighetsgemensamma team. 
I den framgår att nyttan med de myndighetsgemensamma teamen grundas i att deltagare får en likvärdig 
ingång. Genom teamen blir samverkan synlig i praktiken. Det är en fördel att personen är delaktig i sin egen 
planering.  När ett myndighetsgemensamt team fungerar som bäst blir det tydligt för deltagaren att hen inte 
längre kommer falla mellan stolarna.  
 
Samordningsförbundet finansierar en koordinerande och samordnande roll för Resursteamens arbete. 
Medlemsparterna bemannar Resursteamen med lämplig kompetens. 
 

 

4.2.3 Hoppet  
Verksamheten är ett komplement till medlemsparternas ordinarie verksamhet för unga som varken arbetar 
eller studerar. Målgruppen för Hoppet är personer i åldrarna 16-35 år, boende i Sollentuna, Upplands Väsby 
eller Sigtuna som är i behov av samordnat stöd från flera av parterna och som inte kan få det genom 
ordinarie verksamhet. Insatsägaren är Upplands Väsby kommun/Vägval Vuxen som ansvarar för driften av 
och personal till mötesplatsen, men insatsen tar emot unga från alla tre medlemskommuner. Alla 
medlemsparter kan hänvisa och remittera unga till insatsen, men platsen är även helt öppen för de unga att 
komma till utan remiss eller beslut.  
 
Hoppet är en mötesplats och startbräda för unga som länge varit utanför studier och arbete. Många unga 
lider av psykisk ohälsa och har olika diagnoser som kan försvåra livet och inträdet på arbetsmarknaden. 
Målgruppen behöver ett personalintensivt stöd. Det krävs att personalen motiverar och vägleder de unga 
tillbaka till studier och arbete. Ofta behövs det flera parallella stödinsatser för att de ska hamna rätt. 
Huvudfokus i arbetet ligger på många mindre stegförflyttningar som tillsammans leder till att den unge 
kommer vidare.  
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Personal och medarbetare hos medlemsparterna kommer att fortsättningsvis utbildas i de metoderna som 
används i projektet – Supported Employment, Supported Education samt Case Management. De är 
anpassade till målgruppens behov. Erfarenheterna från Rätt stöd för mig visar Hoppet behöver arbeta för 
att sammansättningen mer behöver avspegla hur målgruppen i stort ser ut. Under det kommande året 
kommer ett särskilt fokus vara i att nå unga och unga vuxna med utländsk bakgrund.  
 
Samordningsförbundet finansierar under 2023 en samordnare på 100 procent samt två coacher/vägledare 
på 100 procent vardera utöver att förbundet betalar lokalen. 

 
4.2.4 Arbetsträning  
Under 2022 genomfördes en ny direktupphandling av arbetsträningsplatser hos lokala arbetsintregrerade 
sociala företag. Direktupphandlingen föregicks av en utvärdering av förra upphandlingsperioden. Genom 
detta finns det förutsättning att erbjuda de deltagare som är i behov av en arbetsträningsplats detta. 
 
Arbetsträningsplatser finns tillgängliga för deltagare genom såväl Hoppet som Resursteamen. 
 

4.3 Stöd för samverkan  
 

4.3.1 Samverkan på nationell och regional nivå 
Samordningsförbundet är medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbunden (NNS). Genom 
nätverket kan förbundet bland annat ta del av utbildningar, workshops och information. Nätverket fungerar 
som språkrör och stöd för landets samordningsförbund. NNS har dessutom tagit fram 
Indikatormätningarna som är ett viktigt verktyg i förbundets uppföljnings- och utvecklingsarbete.  
 
Det tas regelbundet olika nationella eller regionala initiativ gällande utveckling av samordningsförbundens 
arbete. Vi följer noga vad som pågår och deltar i olika sammanhang som kan vara nyttiga för vårt 
samordningsförbund och våra målgrupper. Särskilt fokus ligger på att ta del av goda erfarenheter från andra 
förbund samt skapa samarbeten kring utvärdering och uppföljning genom samverkan med högskolor och 
universitet.  
 
I Stockholms län finns idag åtta samordningsförbund. Samarbetet mellan dessa sker på många olika sätt. 
Presidierna möts ett par gånger per år och diskuterar tillsammans övergripande frågor. Även ett nytt initiativ 
har tagits för träffar mellan styrelseordföranden. Förbundscheferna träffas regelbundet och arbetar både 
strategiskt och operativt kring många gemensamma frågor. Förbundscheferna träffar regelbundet 
Regionens, Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans representanter för att diskutera samverkan i länet.  
Tillsammans arrangerar förbunden frukostmöten, workshops och utbildningar.  
 
Samordningsförbundet kommer att tillsammans med de andra förbunden i Stockholms län att utveckla 
gemensamt arbete med utvärdering och uppföljning.  Förbunden testar att tillsammans finansiera en 
utredartjänst under 2023. I uppdraget ingår bland annat att sammanställa regionala resultatrapporter, följa 
utvecklingen av det nya nationella uppföljningssystemet och skapa nätverk/referensgrupp för personer som 
i förbunden arbetar med uppföljning.  
 
Samordningsförbundet deltar även i de ansökningar som sju av förbunden i Stockholms län lämnat in till 
ESF, Europeiska socialfonden, om ett nytt gemensamt projekt. 
 

4.3.2  Strategiskt arbete med unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) erbjuder Samordningsförbundet och dess 
medlemsparter stöd i att ta fram fakta och statistik om målgruppen ”UVAS”. Syfte är att utifrån en 
gemensam analys för Samordningsförbundets tre kommuner ta fram en strategi och handlingsplan för att 
arbeta med målgruppen.  
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MUCF genomför tre stycken workshops där deltagarna får en kunskapsöversikt och pratar om viktiga 
perspektiv, riskfaktorer, framgångsfaktorer samt varför samverkan behövs. Arbetet startar 2022 och avslutas 
2023. Arbetet kopplas även ihop med Arbetsförmedlingens dialoger med kommunerna gällande 
gemensamma målgrupper som står utanför arbetsmarknaden.  

 

4.3.3 Samverkan med näringslivet  
Eftersom långtidsarbetslösheten ligger på en hög nivå och prognoserna pekar på en ökad arbetslöshet i 
samband med lågkonjunktur och inflation, är det extra viktigt att stärka Samordningsförbundets arbete med 
arbetsgivare. För att vi ska nå målet att fler människor kan börja arbeta behöver vi samverka med fler än 
myndigheterna och de offentliga aktörerna. Vi behöver kroka arm även med näringslivet och civilsamhällets 
olika aktörer.  
 
4.3.3.1 Förverkliga strategin för hållbar etablering i arbete och studier  
I juni 2021 antog Samordningsförbundets styrelse en strategi för hållbar etablering i arbete och studier. 
Syftet med strategin är att tydliggöra hur Samordningsförbundet, som egen organisation och genom dess 
medlemsparter, bidrar till en långsiktigt hållbar etablering i arbete och studier för förbundets målgrupper. 
Strategin konkretiserar vilka målområden förbundet kommer att arbeta med, samt ett antal aktiviteter som 
kommer att genomföras.  
 
Strategin innehåller tre prioriterade områden, och varje område innehåller en vision, samt ett antal 
aktiviteter som visar på vilket sätt visionen ska omsättas i praktiken. De tre prioriterade områdena är: 
 

1) Kunskap om arbetsmarknadens förutsättningar efter pandemin 
2) Stärkt samverkan mellan samordningsförbund, arbetsintegrerade sociala företag, civilsamhällets 

organisationer och det lokala näringslivet 
3) Utveckla innehållet i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 

 
Under 2023 kommer arbetet med strategin och dess aktiviteter fortsätta. Förbundets medlemsparter bistår 
med att förverkliga innehållet strategin genom intern information och samverkan med berörda parter.   
 
4.3.3.2 IOP  
Samordningsförbundet kommer att fortsätta samarbetet genom ett Ideellt och Offentligt Partnerskap (IOP) 
med SKOOPI Stockholm som motpart. Syftet med samarbetet är att verka för fler arbetsintegrerande 
sociala företag som håller god kvalité och kan erbjuda mångfald av arbetsplatser för Samordningsförbundets 
målgrupper. ASF är viktiga för att de erbjuder arbetsträningsplatser och anställningar för personer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden. Ett fokusområde 2023 är att konkretisera ASF utbud när det gäller 
arbetsträning platser utifrån analys av samordningsförbundets medlemmars behov.  
 

 

4.3.4 Frukostmöten och webbinarier  
Samordningsförbundet kommer att fortsätta arrangera frukostmöten. Det kommer att ske främst genom 
webbinarier, men under 2023 kommer förbundet även att genomföra några traditionella frukostmöten. 
Syftet med webbinarier och frukostmöten är att de fungera som en arena för att informera, inspirera och 
knyta viktiga kontakter mellan olika aktörer. Medlemsparterna ges möjlighet att informera om goda exempel 
från sin verksamhet. Vissa webbinarier genomförs gemensamt med andra samordningsförbund. 

 

4.3.5 Förvaltning av SAMRE överenskommelsen  
SAMRE-projektet (Samordnad rehabilitering för sjukskrivna utan sjukpenning) var Samordningsförbundets 
första projekt. Det avslutades vid årsskiftet 2019/2020. SAMRE:s målgrupp var sjukskrivna personer utan 
sjukpenning som saknade sjukpenninggrundande inkomst och var aktuella för ekonomiskt bistånd. De 
arbetssätt som togs fram under projekttiden 2017-2019 har implementerats.  
 
Implementeringen regleras i en lokal överenskommelse som tecknats mellan Samordningsförbundet och 
dess medlemsparter om hur samverkan kring målgruppen ska ske. Samordningsförbundet förvaltar 
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SAMRE-modellen. I det arbetet är medarbetarnätverket centralt. Genom det genomförs avstämningar och 
utbildningar så att arbetssättet lever kvar. Resursteamens styrgrupp har uppdraget att förvalta SAMRE-
modellen och hålla överenskommelsen aktuell. I förvaltaruppdraget ligger också att Resursteamets styrgrupp 
återrapporterar till Samordningsförbundets styrelse utifrån uppdraget.  
 
Under verksamhetsåret 2023 kommer särskilda insatser genomföras för att fler sjukskrivna ska söka 
samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan. SAMRE-medarbetarnätverket får i uppdrag att undersöka 
varför så få ansökningar skickas in och i samarbete med styrgruppen ta fram åtgärder som kan leda till att 
flera ansökningar skickas in och leder till stöd genom Försäkringskassan.  
 

4.3.6 Insatskatalogen blir en del av Välfärdsguiden 
Under hösten 2019 anslöt sig förbundet till en webbaserad interaktiv insatskatalog. I nuläget genomförs en 
utveckling av Insatskatalogen till Välfärdsguiden. Syftet med denna utvecklingsprocess är att underlätta för 
medborgare att hitta de stödåtgärder som erbjuds av olika huvudmän. Välfärdsguiden lanseras under våren 
2023. I Insatskatalogen finns till exempel Arbetsförmedlingens olika insatser, kommunernas 
arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning och olika aktörer som erbjuder arbetsträning. Samtliga 
samordningsförbund i Stockholms län är anslutna till Insatskatalogen.  
 
Under 2023 kommer förbundet intensifiera arbetet med att få med fler lokala insatser i valfärdguiden. I 
nuläget finns det cirka 35 lokala insatser registrerade. Målet är att vi har minst 50 lokala insatser under 2023.  
  
 

4.3.7  Utbildningar och workshops 
Medel finns avsatt för utbildningar och workshops. Det handlar bland annat om utbildningar i metoder som 
Case Management, Supported Employment och Supported Education för medarbetare för medarbetare hos 
medlemsparterna. Vi fortsätter också utbildningar om BIP. Vi genomför workshops utifrån behov. 
 
4.3.7.1 Gemensamt arbete utifrån BIP förhållningsättet 
BIP-studien är den internationellt största studien om arbetsmarknadsinsatsernas effekter och omfattar 4000 
kvinnor och män. Studien har genomförts av forskningscenter Växthuset i Danmark. Den har blivit mycket 
känd även i Sverige och samordningsförbunden, genom Nationella Nätverket för Samordningsförbunden 
(NNS), har fått möjlighet att ta del av utbildningar i förhållnings- och arbetssättet. 
Studiens resultat påvisar att parallella insatser och handledarens tro på individens förmåga är de faktorer 
som har störst effekt för om en individ ska få ett arbete. 
 
Under 2023 kommer Samordningsförbundet inspirera och stödja arbetet med att implementera 
förhållningssättet hos alla medlemsparternas medarbetare. Om behov av flera utbildningar finns kommer 
Samordningsförbundet i samverkan med Nationella Nätverket för Samordningsförbunden att anordna 
sådana.  
 
4.3.7.2 Workshop om gemensamma begrepp 
Samordningsförbundet kommer att genomföra workshops för medlemsparternas medarbetare i syfte att 
skapa samsyn kring olika centrala begrepp. Det handlar om begrepp som används i det gemensamma 
arbetsrehabiliterande arbetet men fylls med olika innebörd. Det rör sig till exempel om ”aktivitet”, 
”sysselsättning”, ”arbetsförmåga”, ”arbetsträning” och ”aktivitetsförmåga”. Syftet är att så långt som möjligt 
kunna hitta gemensamma förklaringar till dessa begrepp eller om det inte går skapa tydlighet kring hur olika 
medlemsparter använder begreppen.  
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5. Budgetram 2023-2025 

 
5.1 Ekonomiska förutsättningar 
Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till 

förbundet.  
 
Förbundets budget fördelas enligt en fastställd modell så att statens samlade andel, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingens, ska utgöra hälften av förbundets budget. Region Stockholm står för en fjärdedel och 
kommunerna står gemensamt för den återstående fjärdedelen. Fördelningen mellan kommunerna görs 
utifrån befolkningstal. Medlemsavgifternas storlek bestäms för ett år i taget, ett faktum som försvårar 
långsiktig planering av verksamheten.  

 
Staten beslutar i sin tur om medelstilldelning utifrån den statliga fördelningsmodellen som bygger på 
invånarantal och socioekonomisk struktur, bland annat nivå på arbetslöshet och ekonomiskt bistånd, för 
förbundets geografiska område.  

 

5.2 Äskande av medel och tilldelning för 2023 
Utifrån statens beräkningar är behoven i de tre kommunerna stora och staten har föreslagit en markant 
ökning av medlemsavgifterna. Idealberäkningen från Försäkringskassan föreslås en höjning av de statliga 
medlen från 3 465 000 kr till 5 542 000 kr.  

 
Region Stockholm har däremot meddelat att de även för 2023 föreslår oförändrade medel. En nivå som 
varit oförändrad sedan 2019. I och med att den medlemspart som lägger sig på lägsta nivå styr blir tillskottet 
från medlemmarna oförändrad. 

 
Totalt sett kommer medlemsparternas medlemsavgifter att uppgå till cirka 6,9 miljoner kronor. Förbundet 
har därutöver innestående likvida medel från tidigare år att nyttja. Det överskjutande kapitalet från 2022 och 
tidigare år beräknas vid 2022 års slut uppgå till cirka 1,5 miljon kronor. Om de ansökningar till ESF, som 
förbundet deltar i, beviljas kommer ytterligare medel tillkomma från mars 2023. Då kommer styrelsen att 
behöva anta en reviderad budget i början av 2023. 
 

5.3 Intäkter och kostnader 2024-2025 
Samordningsförbundet upprättar varje år en budget och plan för förbundets verksamhet och ekonomi över 
en tre årsperiod. 
 

5.3.1 Budget och verksamhetsplan 2023 
Medlemsavgifterna nedan bygger på 2022 års nivå. I praktiken har medlemsavgifterna inte räknats upp 
sedan 2019.  Genom att medlemsavgifterna inte räknas upp i takt med varken löneökningar eller inflation 
innebär det i praktiken att förbundet får mindre pengar för varje år att använda till kärnuppdraget. 
 

5.3.2 Verksamhetsplan 2024-2025 
När det gäller individinsatser planeras för att Resursteamen kommer att leva vidare under hela planperioden.  
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Intäkter och kostnader i sammanfattning  

 

Budget Prognos Budget Budget Budget

Intäkter 2022 2022 2023 2024 2025

Medlemsavgift Staten (AF/FK) 3 465 000 3 465 000 3 465 000 3 465 000 3 465 000

Medlemsavgift Region Stockholm 1 732 500 1 732 500 1 732 500 1 732 500 1 732 500

Medlemsavgift kommunerna, varav 1 732 500 1 732 500 1 732 500 1 732 500 1 732 500

* Medlemsavgift Sollentuna 762 300 762 300 762 300 762 300 762 300

* Medlemsavgift Upplands Väsby 467 775 467 775 467 775 467 775 467 775

* Medlemavgift Sigtuna 502 425 502 425 502 425 502 425 502 425

ESF-medel, varav 2 900 000 2 488 137 0 0 0

* Rätt stöd för mig 900 000 1 130 156 0 0 0

* MIA Vidare 2 000 000 1 357 981 0 0 0

Summa intäkter 9 830 000 9 418 137 6 930 000 6 930 000 6 930 000

Kostnader

Insatser 7 870 000 6 731 525 5 100 000 3 500 000 3 500 000

Stöd för samverkan 1 340 000 875 341 598 000 598 000 598 000

Administrativa kostnader 2 679 000 2 263 060 2 638 780 2 679 356 2 720 743

Summa kostnader 11 889 000 9 869 927 8 336 780 6 777 356 6 818 743

Årets resultat -2 059 000 -451 790 -1 406 780 152 644 111 257

Balanserat resultat årets början 2 049 600 2 049 600 1 597 810 191 030 343 674

Årets resultat -2 059 000 -451 790 -1 406 780 152 644 111 257

Balanserat resultat årets slut -9 400 1 597 810 191 030 343 674 454 931
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Spec av Insatser, Stöd för samverkan samt adm. Kostnader

Budget Prognos Budget Budget Budget

Insatser 2022 2022 2023 2024 2025

Individinsats 7 500 000 6 731 525 5 100 000 800 000 800 000

* Arbetsträning 700 000

* Metodstöd för hela målgruppen 1 200 000

* Resursteamen 4 000 000 3 176 463 1 000 000 800 000 800 000

* Hoppet 3 500 000 3 555 062 2 200 000

Nya insatser 370 000 0 0 2 700 000 2 700 000

Summa insatser 7 870 000 6 731 525 5 100 000 3 500 000 3 500 000

Stöd för samverkan

Frukostmöten och webbinarier 100 000 105 796 100 000 100 000 100 000

Samverkan med näringslivet inkluderat ASF 400 000 309 655 300 000 300 000 300 000

Utbildningar och workshops 400 000 11 890 100 000 150 000 150 000

Insatskatalogen/Välfärdsguiden 40 000 48 000 48 000 48 000 48 000

IPS 300 000 300 000 0 0 0

Utbildningar BIP 100 000 100 000 50 000 0 0

Summa stöd för verksamheten 1 340 000 875 341 598 000 598 000 598 000

Administrativa kostnader

Styrelse och revision 200 000 175 000 200 000 200 000 200 000

* Styrelse 120 000 95 000 120 000 120 000 120 000

* Revision 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000

Kansli, ekonomi och övrig administration 2 179 000 2 013 060 2 338 780 2 379 356 2 420 743

* Personal, IT, telefoni, arbetsplats mm 1 989 000 1 989 000 2 028 780 2 069 356 2 110 743

* Gemensam uppföljningsresurs 115 000 115 000 115 000

* Medlemsavgifter och andra avgifter 40 000 24 060 45 000 45 000 45 000

* Ekonomi och redovisningsstöd 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Information kommunikation 100 000 75 000 100 000 100 000 100 000

Medel för oförutsedda ändamål 200 000 0 0 0 0

Summa administrativa kostnader 2 679 000 2 263 060 2 638 780 2 679 356 2 720 743
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Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna 
är en samverkan mellan Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, Region Stockholm samt kommunerna 
Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna.



 

 

 


