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1.0 Verksamhetsplan 2017 

 
Syftet med Samordningsförbundet är att, med stöd av lagen om finansiell 
samordning (2003:1210), bidra till koordineringen av det arbetslivsinriktade 
rehabiliteringsområdet mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och Södertälje 
kommun. 

 
De olika myndigheterna och vården erbjuder stöd och insatser som är tillräckliga 
för flertalet av de medborgare som har behov av rehabiliteringsinsatser. De som 
har en mer komplex problematik som gör att flera myndigheter behöver bli 
inblandade upplever ofta en stor brist på samordning. För dessa individer kan 
myndighetsgränserna eller ”stuprören” innebära förlängda rehabiliteringsprocesser, 
personligt lidande eller ekonomiska konsekvenser. 
För aktörerna i välfärdssystemet innebär bristen på samordning och samverkan 
stora ekonomiska förluster. 

 

Med individens bästa i fokus erbjuder Samordningsförbundet en möjlighet att 
stödja och finansiera samordnade insatser utifrån lokala förutsättningar och behov. 

 
Grunden till denna verksamhetsplan och budget 2017 lades på planeringsdagar i 
maj och oktober 2016 då styrelse, beredningsgrupp och kanslipersonal träffades för 
gemensam planering. Kansliet och beredningsgruppen har sedan arbetat vidare med 
materialet. 

 

Utifrån detta fastställde förbundsstyrelsen budget för 2017 den 18 november 2016. 
 

2.1 Vision 
Samordningsförbundet värnar allas rätt till god hälsa och arbete 

Detta innebär att: 

 Hålla ihop samverkan och finansiera insatser som inte ryms i ordinarie 
verksamheter. 

 Stödja metodutveckling. 

 Påvisa brister i samverkan och föreslå åtgärder. 

 Vara en långsiktig samverkanspart. 

 Verka för mindre sektorisering och ”stuprörstänkande”. 
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3.1 Övergripande mål 

 
3.2 Samverkan och metodutveckling mellan parterna utvecklas 

 
1. Gemensam kompetensutveckling. 

2. Kontinuerligt återkommande samverkansutbildning för medarbetare och 

chefer ska startas under året. 

3. Samverkansdag för gemensam kunskapshöjning, där alla 

medlemsorganisationer bjuds in för att förmedla kunskap om sina 

respektive uppdrag och vilka insatser man förfogar över, ska genomföras 

under våren. Syftet är att formulera en gemensam problembild som sedan 

kan utvecklas i efterföljande utvecklingsträffar.. 

4. Utifrån tillgängliga resurser ska, i första hand, former för integrerad 

samverkan utvecklas. Kortare metodutvecklingsinsatser kan finansieras 

om behov föreligger. 

3.3 Prioriterade behovsgrupper 
 

 Unga som varken arbetar eller studerar med särskilt fokus på unga 

kvinnor med psykisk ohälsa samt de som uppbär aktivitetsersättning. 

 Nyanlända. 

 Individer med behov av ”förrehabilitering” för att kunna delta i ordinarie 

rehabiliterings- eller arbetsförberedande insatser. 

 Långtidssjuka. 

3.4 Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet 
 

1. Att det finns överenskommelser för respektive insats som syftar till 

stegvis implementering. 

2. Att det finns styrgrupper med operativa chefer för samtliga insatser. 

3. Tydliga och mätbara mål/delmål ska sättas innan insatsen startar. 

4. Att det finns forum och mötesplatser för aktuella frågor – regelbundna 

frukostmöten. 

5. Vi har strukturer för att initiera och upprätthålla relationer med 

inblandade parter – styrelsen, chefer, personal. 

6. Vi har en strategi för hur vi arbetar med uppföljning och utvärdering av 

de samordnade insatserna – styrelsen, beredningsgruppen. 
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3.5 Personal och chefer ser nyttan av verksamheten 
 

Årlig enkätundersökning. 
 

 
3.6 Deltagarna kommer till arbete, studier eller närmare arbete 

Mäts i SUS1 och deltagarenkäter. 

Mäts i SUS 

3.7 Deltagarnas behov av offentlig försörjning minskar 

Mäts i SUS och deltagarenkäter. 
 

 
4.1 Insatsspecifika mål – utveckling av befintliga mål 

 
Personal och chefer ser nyttan av verksamheten – indikatorer 

 De olika arbetssätt och metoder vi använder i den samordnade insatsen 

fungerar bra – personalens uppfattning. 

 De synsätt vi har angående människors resurser och möjligheter omfattas av 

alla i den samordnade insatsen – personal. 

 Erfarenheter från vår samverkan har lett till att förebyggande insatser 

utvecklas – chefsgruppen. 

4.1.1 Mål för ungdomsinsatser 

 Ung i Tälje går 2017 från att ha varit ett metodutvecklingsprojekt till att vara 

en integrerad samverkansarena där Sfris bekostar de merkostnader som 

uppstår när vi samverkar (lokal, verksamhetsledare och liknande). 

 300 ungdomar per år deltar i insats som syftar till att uppnå ett självständigt 

liv. 

 40 % ska arbeta eller studera efter avslutad insats – avslutningsredovisning. 

Indikator: 

Deltagare, personal och chefer ser nyttan av verksamheten. 

Mätmetod: 

Enkät och SUS 
 

 

1 SUS är det system som Samordningsförbunden rapporterar sina insatser i. Ur SUS går det sedan att hämta 
olika statistikuppgifter. 
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4.1.2 Mål för unga med aktivitetsersättning 

 Förbundet ska kartlägga behovsgruppens omfattning och behov av insatser. 

 Utifrån kartläggningen föreslå insatser för att stärka behovsgruppens 

ställning på den ordinarie arbetsmarknaden. 

 

 
4.2 Mål för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) 

 Förbundet ska under året finansiera upp till 0,75 tjänst som ASF-koordinator 
på kommunens Näringslivskontor. Syftet är att, inom kommunens 
verksamheter och i samhället, sprida kunskap om och skapa förutsättningar 
för ASF. 

 Minst ett arbetsintegrerande socialt företag ska starta upp under året. 

 Delta i utvecklandet av stödstrukturer för sociala företag i länet genom 

”Kugghjulet” (ESF-projekt). 

Indikator: 

Deltagare, personal och chefer ser nyttan av verksamheten. 

Mätmetod: 

Enkät och SUS 
 

 
4.3 Mål för samverkansteam 

 Genom förbundets delprojekt inom ramen för ESF-projektet MIA ska 557 

deltagare som står särskilt långt ifrån arbete, under tiden januari 2016 t.o.m. 

december 2019, erbjudas utvecklingsmöjligheter så att de kan ta del av 

myndigheternas ordinarie utbud av insatser. 

Indikator: 

Deltagare, personal och chefer ser nyttan av verksamheten. 

Mätmetod: 

Enkät och SUS 
 

 
4.4 Mål för Rehab-arena 

 Tre nya arbetslag ska startas upp under året. 

 Minst 20 deltagarplatser ska kontinuerligt finnas tillgängliga i de fyra olika 

arbetslagen (inkl. Kafé Lindblom). 
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 Karriärstödjaren ska arbeta för att så många av deltagarna som möjligt går 

vidare till arbete eller till arbetsmarknadsinsats inom AF´s ordinarie utbud. 

Indikator: 

Deltagare, personal och chefer ser nyttan av verksamheten. 

Mätmetod: 

Enkät och SUS 
 
 

 
4.5 Mål för strukturpåverkande insatser 

 Minst sex frukostmöten med angelägna teman ska genomföras under året. 
 

 
5.0 Budget 2017 

 
 

Kansliet/centralt -2 650 000 

Ung i Tälje -1 500 000 

Rehabarena Torekällberget -2 000 000 

Coompanion -155 000 

GPS -1 460 000 

Medfinansiering ESF (MIA) -1 500 000 

ASF-koordinator i kommunen -450 000 

Projektutveckling -1 115 340 

Oförutsedda kostnader ("buffert") -800 000 
  

Kostnader -11 630 340 

  
 

Kommentarer till budget 2017 
Ung i Tälje: Implementerat. Sfris bekostar verksamhetsledare, lokal och del av drift. 

Pilotprojektet GPS fortsätter fram till deltagarintag i MIA och ska sedan implementeras inom 

ramen för detta projekt. 

Coompanions närvaro i Södertälje har gett positiva effekter. Förbundet förlänger därför avtalet med 

ytterligare ett år (2017 blir då tredje året förbundet tecknar avtal). 
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1 115 340 kr (plus ev överskott från 2016) reserveras för Projektutveckling 2017. Insatser för 

individer med aktivitetsersättning (AE) och strukturella samverkansinsatser är prioriterat.. 

Integration och språkutveckling ska utvecklas om utrymme finns. 

Medfinansiering ESF: Tillsammans med fyra andra Samordingsförbund i länet har Sfris beviljats 

medel (totalt 100 mkr) för ett treårigt projekt - mobilisering inför arbete (MIA) - från Europeiska 

socialfonden (ESF). Under analys och kartläggningsfasen som pågår fram tom mars 2017 kan 

budgetjusteringar rörande projektet behöva genomföras. Projektets budgetram ligger dock kvar 

på samma nivå (100 mkr + medfinansiering 33 mkr = 133 mkr). 

 
 

 

6.1 Långsiktighet, hållbarhet och ständig utveckling 

 
6.2 Sfris ska uppfattas som en pålitlig samverkanspart för hållbar utveckling 

 Integrerad samverkan är målet för merparten av de insatser förbundet 

finansierar. Detta innebär att respektive medlemsorganisation i största 

möjliga mån ska använda sina ordinarie resurser. Sfris ska finansiera 

metodutveckling och de merkostnader som uppstår på grund av samverkan. 

 En långsiktig implementeringsplan och tydliga mål ska alltid tas fram innan 

insatsen kan beviljas finansiering från förbundet. 

 En riskanalys med sikte på långsiktig hållbarhet ska tas fram innan en insats 

beviljas finansiering. 

 Förbundet har en unik möjlighet att medverka till att individens behov 

tillgodoses utifrån ett helhetsperspektiv. För att kunna göra detta krävs att 

förbundets politiker och tjänstemän aktivt delar information om behov och 

svårigheter hos sina respektive organisationer. Omvärldsanalys är därför 

också en vital uppgift för förbundets personal. 

6.3 Grunden för vårt goda samarbete på insatsnivå 

 Ömsesidig kunskaps- och kompetensutveckling 

 Organisering av samarbete, rutiner och uppföljning 

 Tillit och ömsesidigt förtroende 

 Medarbetare i samverkansinsatser har tydliga uppdrag och mandat, från sina 

respektive huvudmän, som främjar en god samverkan. 
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7.0 Beslut 

 
Styrelsen för Samordningsförbundet i Södertälje beslutar att anta denna verksamhetsplan 
med mål och budget för 2017 den 18 november 2016. 

 
Södertälje 2015-11-24 

Underskrifter 

Ordförande: 

 
 

 
……………………………………………. 

Anne-Marie Larsson 
 

 
Protokolljusterare: 

 
 
 

…………………………………………… 

Rose-Marie Jakobsson 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


