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1. Den finansiella samordningens uppdrag 

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån 

egna uppdrag och ansvarsområde. För de allra flesta individer fungerar myndigheternas stöd bra och 

de får den hjälp och det stöd som just de behöver. För vissa individer, som har behov av stöd från 

flera olika delar i välfärden, kan dock sektoriseringen utgöra ett hinder för en effektiv rehabilitering.  

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger myndigheterna en unik 

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

samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheterna 

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

förutsättningarna.  

Samordningsförbundets medlemmar är: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm 

och Södertälje kommun. Förbundet finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska öka sin 

förmåga till förvärvsarbete och/eller studier och därigenom få möjlighet till egen försörjning. Genom 

förbundet vill medlemmarna prioritera följande grupper: Långtidsarbetslösa, personer med 

långvarigt ekonomiskt bistånd (framförallt ensamhushåll och familjer med barn), personer med låg 

eller ingen utbildningsbakgrund samt personer med psykisk ohälsa.  Vidare prioriteras unga och då 

främst unga med aktivitetsersättning men även individer i åldrarna efter 29 år då ett glapp lätt 

uppstår när aktivitetsersättningen inte längre betalas ut. Även sjukskrivna, med fokus på 

långtidssjukskrivningar, samt personer i behov av omställning på arbetsmarknaden är prioriterade 

grupper. För medlemmarnas medarbetare är språkutvecklande arbetssätt och kunskapshöjning inom 

sjukskrivningsområdet angeläget. 

2. Samordningsförbundet mål och uppgifter  

Samordningsförbundet har enligt förbundsordningen till uppgift att:  

• Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.  

• Stödja samverkan mellan samverkansparterna.  

• Finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade 

ansvarsområde. 

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

• Besluta om förbundets arbetsordning. 

• Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet. 

• Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller i 

övrigt vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster som är avsedda 

för enskilda.  

Utifrån ovanstående lagstadgade uppdrag har förbundet utarbetat en vision. 

Med individen i centrum utvecklar vi tillsammans välfärden. 

Alla behövs i ett jämlikt och hållbart samhälle. Samordningsförbundet i Södertälje skapar 

förutsättningar för ett självständigt liv, öppnar upp och håller samman gränsöverskridande 

samverkan med utgångspunkten från en helhetssyn på individens behov. 

De samverkansinsatser som Samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare i 

Södertälje i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. 
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Inriktningen är att insatserna ska möjliggöra förändring för de personer som befinner sig långt ifrån 

arbetsmarknaden, i utanförskap eller som riskerar att hamna i utanförskap och långt från 

arbetsmarknaden samt individer med komplex problematik. Inriktningen innebär även förebyggande 

insatser för att motverka utanförskap. Fokus på individer i behov av samordnat stöd för att komma in 

på arbetsmarknaden.  

3. Verksamhetens övergripande mål 
3.1 Övergripande mål och aktivitet 

Det övergripande målet med Samordningsförbundets verksamhet är att samhällets resurser används 

på ett smartare och mer effektivt sätt samt att individer i behov av samordnat stöd fångas upp. 

Det stöd som Samordningsförbundet ger till samverkansinsatser- och projekt ska genomsyras av ett 

inkluderande och normkritiskt förhållningssätt och på så sätt bidra till att den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen bidrar till en jämlik och jämställd rehabilitering. 

Vidare bidrar förbundet till att det skapas struktur och långsiktighet i samverkansarbetet genom ett 

hållbart sektorsövergripande arbetssätt och synsätt vilket sker genom en strategi för integrerad 

samverkan. Integrerad samverkan innebär en satsning på mer långsiktigt arbete där samverkan blir 

den del i vardagens ordinarie arbete hos parterna. Samverkan innebär att underlätta samarbetet 

mellan myndigheterna på så sätt att vi undanröjer de hinder som finns för samarbete. 

Samordningförbundet strävar efter att vara arenan för samverkan i Södertälje, det sammanhållande 

navet, för att bygga broar mellan våra parter och skapa hållbara processer. Förbundet möjliggör 

denna utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad rehabilitering genom att bland annat 

utveckla metoder och arbetssätt samt skapa mötesplatser.  

Samordningsförbundet stödjer och samverkar med sociala företag, arbetsintegrerande sociala 

företag och övriga näringslivet för att på så vis bereda väg för förbundets målgrupp att komma ut i 

arbetslivet.  

3.2 Mål och aktivitet för finansiering av insatser riktade till individer i behov av samordnad 

arbetslivsinriktad rehabilitering 

Med de insatser som finansieras av förbundet är målet att nå individerna i behov av samordnat stöd 

samt bidra till utveckling som tar individen in på arbetsmarknaden eller till studier och till egen 

försörjning. Insatserna ska vara personcentrerade och ge individerna som deltar ökade möjligheter 

att hantera sin situation. För att främja ett inkluderande perspektiv prioriteras grupper som riskerar 

utanförskap och diskriminering. Genom att Samordningsförbundet är känt hos parternas 

medarbetare och chefer, ser alla nyttan med den finansierade verksamheten, och glappen mellan de 

olika myndigheterna minskar.  

Ovanstående mål når vi genom att: 

• Minst 250 individer tar del av de finansierade insatserna (varav en större andel kvinnor 

än män) 

• Minst 30 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats avslutas till 

egen försörjning, antingen genom arbete eller studier. 

• Ytterligare minst 25 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats 

ska ha närmat sig arbetsmarknaden genom att delta i arbetsförberedande verksamhet 

inom ramen för myndigheternas ordinarie uppdrag.  
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• Minst 70 % av de som deltar en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats upplever att de 

utvecklats och erhållit stöd 

• Minst 45 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats känner sig 

mer redo att kunna arbeta eller studera 

• Minst 80 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats känner en 

ökad makt över sin situation 

• Minst 60 % av personal i finansierade insatser upplever att deltagare erfarenheter, 

kunskaper och synpunkter systematiskt tas till vara 

• Minst 70 % av de som genomgår en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats upplever att 

deras erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas till vara 

• Minst 80 % av personal (handläggare, vårdgivare m.fl.) och chefer på de samverkande 

myndigheterna ser nytta av den finansierade verksamheten  

 

3.3 Mål och aktiviteter för strukturpåverkande insatser 

Samordningsförbundet utgör en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer till 

stöd för förbundets målgrupp och ingående parter. Vi arbetar för att förbättra samverkan inom vårt 

område. Genom arbetet med förbättrat lokalt samarbete i sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen förbättrar vi samverkan men påvisar även brister i samverkan. Vi stödjer 

och arbetar i nätverk för att bygga strukturer. Förbundet ska främja utvecklande och uppbyggnad av 

sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Vidare är ett mål att utvidga förbundet 

så att det omfattar Nykvarn då de samverkande parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

Region Stockholm har Nykvarn inom sitt verksamhetsområde.  

Ovanstående mål når vi genom att: 

• Under 2020 ska Nykvarns kommun aktivt bjudas in i Samordningsförbundet. 

• För att främja utvecklande och uppbyggnad av sociala företag samt arbetsintegrerande 

sociala företag (ASF) finansieras del av en tjänst för företagsutveckling. 

• Insatskatalogen är ett sätt att hitta rätt och underlätta samverkan. Insatskatalogen ska vara 

känd och användas av våra parter.  

• Utveckla arbetssätt för alternativ till sjukskrivning 

• Frukostmöten, föreläsningstillfällen samt samverkansdagar främjar samverkansklimatet i 

Södertälje genom att erfarenhets- och kunskapsutbyte sker i möten mellan parternas 

personal. 

• Utveckla och strukturera formerna för chefsövergripande samverkan. 

• Av samverkande parter är minst 60 % klart positiva till de strukturer som finns för att initiera, 

upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer. 

 

4. Verksamhetsinriktning 2020 

Förbundets uppdrag är tvådelat; dels att främja och bidra till utvecklad samverkanskultur genom att 

stödja kompetens- och metodutveckling hos de samverkande parterna, dels genom att finansiera 

insatser och projekt till stöd för individer som har behov av samordnad arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Det sistnämnda kan göras både genom stöd till långsiktiga insatser och tidsbegränsade 

projekt. 

➢ Uppdrag Individ innebär att förbundet ska stödja och finansiera insatser för personer i behov 

av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Förbundet ska möjliggöra gemensamma 
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samverkansarenor och tilldela resurser för utveckling av samverkan och långsiktiga lösningar 

för de behov som inte är möjliga att finansiera inom ramen för ordinarie verksamhet (eller i 

vardagssamverkan). I detta ryms även möjligheter att finansiera och stödja tidsbegränsade 

utvecklingsprojekt. 

➢ Uppdrag Struktur innebär att förbundet stödjer metod- och kunskapsutveckling samt 

förbättrad samverkanskultur. Förbundet är ett aktivt stöd till nätverk mellan parterna och 

arbetar för att erfarenheter kring samverkan tas tillvara på bästa sätt. Vidare arrangerar och 

möjliggör förbundet gemensamma informationssatsningar, kompetensutvecklingsinsatser 

och seminarier för samverkansparterna. 

 

5. Individinriktade insatser 2020 

Förbundet har som ambition att utveckla insatser och testa metoder för våra prioriterade 
behovsgrupper som kan implementeras i ordinarie verksamhet. Avsikten är att insatser och metoder 
utvecklas i linje med ordinarie verksamhet och skapar värde för individerna i behov av samordnat 
stöd.  Vidare finns tankar om att utveckla insatser som når nya och befintliga arbetsgivare för att på 
så vis bereda väg för deltagarna, förslagsvis genom mentorskap, handledning eller samordnare. 
Förbundets kansli har i uppgift att bistå finansierade insatser i metodutveckling och uppföljning samt 
främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan finansierade insatser/projekt. Kontinuerliga 
nätverksträffar och handledning erbjuds såväl verksamhetsledare som medarbetare i finansierade 
insatser.  
Nedan följer en beskrivning av de insatser som förbundet finansierat under år 2019 och planerar att 

finansiera under år 2020: 

Mobilisering inför arbete (MIA) är ett komplement till de övriga myndigheternas insatser för 

personer med komplexa behov som behöver samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Insatsen 

bygger på att deltagarna genom olika stödinsatser ska kunna närma sig arbetsmarknaden och få 

möjlighet till arbete eller börja studera. MIA avslutas i maj 2020 men en ansökan om ett 

tillämpningsprojekt, MIA Vidare, har lämnats in. Målgruppen för MIA Vidare är densamma. De 

modeller och metoder, såsom Bostonmodellen, Samordning – CM - case-management och IPS – 

individuell placering och stöd är de metoder som ska användas i det kommande MIA Södertälje. En 

viktig del i MIA Södertälje är medfinansieringen från framför allt kommunen. Med den grund som då 

läggs finns goda förutsättningar för att kunna implementera MIA i det ordinarie arbetet. Ett 

fungerande samverkansteam skulle, om förutsättningarna ges, vara en garant för att samverkan 

upprätthålls mellan de olika parterna även efter projektperioden. Förutsättningarna för ett sådant 

team ska prövas.      

Genom lärande mellan förbunden ska vi kunna ge framtida deltagare mer beprövade insatser samt 

utveckla samverkan med arbetsintegrerande sociala företag. MIA Vidare Södertälje är ett delprojekt i 

det större länsgemensamma ESF finansierade MIA där åtta samordningsförbund i Stockholms län har 

var sitt delprojekt. 

Samspråk ska utarbeta en modell för att förstärka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och 

Vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen vill prova nya pedagogiska grepp för att effektivisera 

språkinlärningen kopplad till yrke. Arbetsförmedlingen vill förstärka samarbetet med SFI så att 

språkinlärning och övrig förberedelse för arbetslivet samverkar till en snabbare etablering på 

arbetsmarknaden. 

Samspråk innehåller kompletterande aktiviteter för att främja integrationen utifrån fysisk, psykisk 

och social hälsa. Detta kan ske i samarbete med ideella organisationer, studieförbund och 

folkhögskolor. Samarbete med övriga befintliga insatser i kommunen ska utvecklas för att kunna 
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erbjuda snabbast möjliga väg till ett arbete eller vidare studier. Huvudsyftet är att förkorta vägen till 

etablering på arbetsmarknaden eller studier samt att öka andelen individer i målgrupperna som går 

vidare till egen försörjning. Målet är att hitta nya sätt att arbeta med språkutveckling. Projektet 

vänder sig till två målgrupper: personer i Etableringen inom Arbetsförmedlingen samt de som gått 

igenom Etableringen men som inte kommit vidare i arbete eller studier och därmed egen försörjning. 

Fokus i projektet är kvinnor, både i Etableringen samt de som passerat Etableringen och som nu är 

långtidsarbetslösa. 

Projektperiod 2017-08-14 till 2020-08-14 Finansierande parter är Samordningsförbundet, 

Arbetsförmedlingen och kommunen. 

 

Insatsen Alis har som övergripande mål är att rikta stöd och vägledning till målgruppen unga vuxna i 

ett tidigt skede i vuxenlivet. Genom att erbjuda stöd att komma till arbete eller studier direkt efter 

gymnasiet kan fler personer komma till självförsörjning och få självständiga liv istället för att hamna i 

myndigheternas system, i beroende av offentlig försörjning och förvärrad psykisk hälsa. Projektet vill 

genom uppsökande verksamhet komma i kontakt med de personer som går ut gymnasiet och har ett 

identifierat behov av stöd och som är i riskzonen för att få svårigheter på arbetsmarknaden.  

Utifrån deltagarnas egenformulerade behov ska projektet ge stöd för att deltagaren ska kunna 

tillgodogöra sig ordinarie insatser alternativt erbjudas arbetsrehabilitering (IPS). Genom att involvera 

deltagarna i processen vill projektet se behoven av insatser ur de ungas eget perspektiv.  

 

Projektperiod är 2018-04-01 – 2021-08-01 och finansierande parter är Samordningsförbundet och 

kommunen. 

6. Strukturinriktade insatser 2020 

Insatskatalogen är en digital sökfunktion där olika stödåtgärder som drivs av olika huvudmän, inom 
ramen för lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, görs sökbara för 
brukare och allmänheten. Förbundet har tecknat avtal med Samordningsförbundet Centrala 
Östergötland gällande nyttjande av tjänsten för sökfunktionen Insatskatalogen. Förbundet samlar in 
information om de insatser/verksamheter/projekt som ska ingå i Insatskatalogen med hjälp av en 
resurs som finansieras på 50% av en heltid. Resursen fungerar även som kontaktperson gentemot 
Samordningsförbundet Centrala Östergötland. 

Projektperiod är 2017-07-01 och tills vidare då denna insats behöver underhållas och ryms inom 
kansliets budget.  

 

Alternativ till sjukskrivning i Södertälje är tänkt att leda till ett nytt lokalt arbetssätt på området. 

Syftet är att förbättra samordningen av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen samt att 

samarbetet och den förbättrade processen hålls i och blir långsiktigt hållbar. Detta för att individer i 

behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering ska få rätt stöd och förbättrad sjukskrivnings- 

och rehabiliteringsprocess. 

En modell ska utarbetas för arbetet i sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen där given 

samverkan mellan parterna med tydlig struktur ingår och med upparbetade kontaktvägar, bra 

kommunikation och kontinuerligt kunskapsutbyte. Övergripande mål är att berörd personal hos 

respektive part ska ha god kännedom om respektive parts ansvar och roll på sjukskrivningsområdet. 

Det långsiktiga målet är förbättrat lokalt samarbete och samverkan i sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen i Södertälje.  
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Uppdrag om ökad upptäckt av våld. Regeringen har beslutat att uppdra åt Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen att verka för 

förbättrad upptäckt av våld m.m. Samordningsförbundet i Södertälje är en av sju piloter som ska 

pröva hur samordningsförbundens struktur kan användas för att implementera och vidmakthålla 

plan för utökad samverkan för att förbättra upptäckt av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld samt för 

olika insatser. 

Coompanion ska genom företagsrådgivning till sociala och arbetsintegrerande företag och genom att 

utbilda och informera strategiska grupper inom kommunen främja jobb och sysselsättning för 

Samordningsförbundets målgrupper.   

 

Kansliets funktioner arbetar med processtöd, uppföljning och utvärdering för att stödja befintliga 

insatser men även för att utveckla nya insatser och samverkansformer.  

 

6.1 Stöd till samverkan inom ramen för parternas ordinarie uppdrag 

Kansliet erbjuder även processtöd till annan samverkan mellan myndigheterna. Det kan handla om 

stöd i samordning, forma mötesplatser, delta i utvecklingsarbete m.m. Exempel på sådana 

samverkansuppdrag är bl.a. översyn och omarbetning av överenskommelsen för övergången från 

gymnasiesärskolan till arbetslivet. Utveckla och driva Insatskatalogen. Vara sammanhållande i 

arbetet med det förbättrade samarbetet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i Södertälje. 

6.2 Kartläggningar, behovsanalyser och utveckling av förbundets uppdrag 

Genom omvärldsbevakning och i dialog med Samordningsförbundets medlemsparter har förbundet i 

uppdrag att se över och uppmärksamma behov av arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan. 

Insatser för unga i behov av förstärkt samordnat stöd samt det förbättrade samarbetet i 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är utvecklingsområden som särskilt ska belysas de 

kommande åren. 

För att ytterligare utveckla och förbättra de insatser som förbundet finansierar behöver fördjupande 

analyser och kartläggningar göras. Genom samarbete med externa parter kommer förbundet att 

kunna få fram bättre analys- och kartläggningsmaterial.  För att förbättra träffsäkerheten i 

finansierade insatser kommer förbundet i behovsanalyser göra brukare till medskapare. 

6.3 Omvärldsbevakning 

Förbundet ska bedriva omvärldsbevakning inom området arbetslivsinriktad rehabilitering och den 

finansiella samordningen. Detta sker bl.a. genom att aktivt medverka i utbildningar och 

nätverkssamarbete med andra samordningsförbund, Nationella Nätverket för Samordningsförbund 

(NNS), Nationella Rådet med flera. Genom att ha kontakt med Nykvarns kommun öppnar vi för fler 

kommuninvånare att ta del av samverkansinsatser. 

6.4 Myndighetsgemensamma utbildningar och seminarier 

Förbundet ska erbjuda medarbetare och chefer hos förbundets parter gemensamma utbildningar 

och möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap. 

Under 2020 kommer förbundet arrangera minst fem frukostmöten i syfte att fortsätta sprida 

information om de ingående parternas uppdrag och verksamhet samt aktuella frågor inom parternas 

samlade ansvarsområde. Arbetet med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen kommer innebära 

olika samverkansytor under 2020. 
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6.5 Uppföljning och utvärdering 

Förbundet följer upp finansierade insatser genom bland annat det nationella uppföljningssystemet 

SUS och de indikatorer som NNS tagit fram för att mäta framgångsrik samverkan. Utöver detta följs 

respektive insats upp utifrån framtagna rutiner (statusrapporter och årsredovisningar). 

Förbundet prioriterar utvärdering av finansierade insatser. Extern utvärdering i form av följeforskning 

kommer under året att ske av ESF-projektet MIA.  

6.6 Information och kunskapsspridning 

Förbundet ska sprida information om verksamhet och uppdrag genom hemsida, Linkedin, nyhetsbrev 

och andra informationssatsningar. 

7. Arbetsorganisation 

Förbundet har en styrelse som fattar beslut om verksamhetens inriktning och budget. Nedan följer 

en kortfattad beskrivning av förbundets olika nivåer.  

7.1 Styrelse 

En styrelse utsedd av medlemmarna beslutar om Samordningsförbundets verksamhet. I styrelsen 

ingår en ordinarie och en ersättare från vardera medlem. Totalt består styrelsen av 4 ledamöter och 

4 ersättare. Ersättaren har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen utser inom sig ordföranden och 

presidium för den tid som styrelsen bestämmer. 

I styrelsens uppdrag ingår bl.a. beslut om verksamhetsplan, budget och verksamhetsuppföljning. 

Styrelsen ska således fokusera på vad som ska göras och uppnås, vilket fastställs i uppdrag och mål, 

som sedan följs upp. 

7.2 Kansli 

För 2020 föreslås kansliet fortsatt bestå av upp till 2,5 heltidstjänster fördelat på en förbundschef, en 

utvecklingsledare och 0,5 ekonomiassistent. Samtliga kanslitjänster är anställda hos 

Samordningsförbundet. Därutöver köps tjänster i form av ekonomisupport, IT, kommunikation och 

resurs för insatskatalog. 

7.3 Beredningsgrupp 

Beredningsgruppen utgör ett stöd till förbundschefen i beredning av förslag till styrelsen samt i 

genomförandet av beslut. Beredningsgruppens uppdrag är också att lyfta fram behov av och ge 

förslag på insatser som ska stödja och utveckla samverkan mellan huvudmännen för målgruppernas 

bästa. De förväntas även föra in lokal och nationell kunskap. Beredningsgruppen ska bestå av 

verksamhetschefer, eller motsvarande, med tydligt beslutsmandat. 

7.4 Styrgrupper 

Till varje finansierad insats finns en styrgrupp som svarar för att insatsen genomförs enligt 

beslutsunderlag och överenskommelse. Det är viktigt att styrgruppen består av rätt nyckelpersoner 

med erforderligt beslutsmandat och god insyn i aktuella verksamheter så att insatsen kan utvecklas i 

den riktning som avsetts. I styrgrupperna bör ingå projekt-/processledare, insatsens/projektets 

ägare, resursägare och eventuellt mottagaren av insatsen (dvs. verksamheter som remitterar till 

insatsen). Huvudman för respektive insats är sammankallande för styrgrupperna. 
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8. Budget 2020 
8.1 Finansiering av Samordningsförbundet 2020 

Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna 

till Samordningsförbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, alltså även 

Arbetsförmedlingens del. Södertälje kommun står för en fjärdedel och regionen står för återstående 

fjärdedel av tilldelade medel. 

Statens finansiering av den finansiella samordningen 2020 fördelas enligt en modell med 

fördelningsnycklar baserat på försörjningsmåttet och befolkningstalet. Även storlek på likvida medel 

vid årets utgång kan påverka tilldelningen. För 2020 har Försäkringskassan den 4 oktober 2019 

meddelat förslag till beslut om tilldelning med 5 136 000 kronor. Såväl region Stockholm som 

Södertälje kommun har beslutat att tilldela medel som motsvarar detta belopp, vilket gör att 

Samordningsförbundets samlade intäkter 2020 uppgår till 10 272 000 kronor. Detta att jämföra med 

2019 års tilldelning som uppgick till 10 568 000 kronor.  

Finansiär Andel Medlemsavgift 2020 i kr 

Staten 50 %  5 136 000  

Region Stockholm 25%  2 568 000  

Södertälje kommun 25%  2 568 000 

Totalt   10 272 000 

 

Överskott från verksamhetsår (2019) beräknas uppgå till totalt ca 500 000 kronor och intäkter med 

100 000 kr, vilket tillsammans med medlemmarnas bidrag utgör den ekonomiska ramen för 

Samordningsförbundet 2020. Total budgetram för 2020 uppgår därmed till ca 10 872 000 kronor.    

8.2 Beräknade kostnader 2020 

Övervägande del av verksamhetens kostnader avser finansiering av insatser i form av projekt eller 

insatser som drivs av samordningsförbundets medlemmar. Dessutom avsätts pengar till 

strukturpåverkande insatser såsom utbildning, dialogforum och tjänsteköp. 

De uppskattade kostnaderna för finansiering av befintliga samverkansinsatser riktade till deltagare 
2020 uppgår till ca 6 050 000 kr varav nettokostnaden för ESF-projekten MIA och MIA Vidare 
beräknas till 2 500 000 kr. Förbundet avsätter ca 1 650 000 kr till strukturinriktade insatser. De 
administrativa kostnaderna beräknas till 2 675 000 kr och en buffert om knappt 500 000 kr, vilket 
innebär att förbundets förväntade kostnader 2020 ligger på 10 900 000 kr.  
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8.3 Budget 2020 (tkr) 

Verksamhet BUDGET  2020 

Kansliet  -2 675 000 

Externa köp tjänster (Insats, kommun, design)                     -550 000 

Frukostmöte, föreläsningar mm -150 000 

MIA medfinansiering -2 500 000 

Rehabarenan (köp av platser) -600 000 

Samspråk -1 050 000 

Alis -1 900 000 

Pilotprojekt, Förbättrad upptäckt våld -100 000 

Utveckling av sociala företag (Coompanion) -300 000 

Alternativ till sjukskrivning -200 000 

Kartläggning/Utvärdering -350 000 

Oförutsedda kostnader -497 000 

  
Kostnader  -10 872 000 

Anslag från medlemmar 10 272 000 

Egna medel (beräknat överskott 2019) 500 000 

Intäkter 100 000 

Total budget 10 872 000 

 

9.0 Beslut 
Styrelsen för Samordningsförbundet i Södertälje beslutar att anta denna verksamhetsplan med mål 
och budget för 2020 den 22 november 2019. 
 

Södertälje 2019-11-22 

Underskrifter 

Ordförande:   Protokolljusterare:  

 

………..……………………………………………. ………………………………………………………………….. 

Rose-Marie Jacobsson   Anne-Marie Larsson   

 

 

 


