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Tillsammans genom Samordningsförbundet

Tillsammans stödjer och finansierar vi samverkan inom
rehabiliteringsområdet utifrån lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (2003:1210). 

Lagen ger oss möjlighet att utifrån gemensamma resurser, utveckla
metoder och arbetssätt för personer som behöver samordnat stöd
till förbättrad hälsa och ökad möjlighet till arbete eller studier.

Samordnat rehabiliteringsansvar utifrån
individens behov 
Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer 
där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och
ansvarsområden. 

Genom samordningsförbundet kan vi verka tillsammans och ta ett
samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala
förutsättningarna. 

När vi samordnar samhällets insatser använder vi våra
gemensamma resurser mer effektivt.

Läs mer om Finansiell samordning på www.finsam.se

Samordningsförbundet i Södertälje bildades den 30 november 2005
och är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Stockholm samt Södertälje kommun som
medlemmar. 

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 utgångspunkt från en helhetssyn
på individens behov.  

Jag känner mig starkare, vågar prata
och mår bättre när jag kommer hem.

Deltagare i insats

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20031210-om-finansiell-samordning-av_sfs-2003-1210
http://www.finsam.se/


Finansiera och stödja insatser för kvinnor och
män med samordnade rehabiliteringsbehov, 

Stödja metod- och kunskapsutveckling samt
förbättrad samverkanskultur

Individinriktade insatser

Strukturinriktade insatser

Kansli och Administration

Verksamhetsåret 2021

19%

Kostnadsfördelning  2021

I Samordningsförbundets uppdrag ingår att finansiera och stödja
insatser som bygger på lokal samverkan. Insatserna kan vända sig
direkt till individer i behov av samordnad rehabilitering
(individinriktade insatser) eller bestå av aktiviteter som främjar
samverkan genom t.ex. kompetensutveckling, nätverksbyggande
och informationsinsatser (strukturinriktade insatser).

Verksamheten har finansierats med medlemsbidrag på totalt 10,2
miljoner kronor och 4,2 miljoner kronor i riktade projektbidrag till
MIA-projektet samt övrig intäkt 153 tusen kronor. Därtill hade
förbundet vid årets början tillgångar på 2,1 miljoner kronor i
överskott från tidigare verksamhetsår.

Målområden 

Att förbättra samordningen av
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser
genom uppföljning, utvärdering och
processledning.

Samordningsförbundet arbetar aktivt för:

En jämlik och jämställd 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Målgruppens delaktighet i
förbundets verksamhetsutveckling. 

Kostnaderna för verksamheten 2021 uppgick till drygt 14,6
miljoner kronor. Vid 2021 års utgång har förbundet omsatt
tilldelade medel och även minskat det egna kapitalet med cirka 66
tusen kronor. Större delen av Samordningsförbundets medel går
till att finansiera insatser som riktar sig direkt till medborgarnas
behov av samordnad rehabilitering. 

70%
11%



Läs mer om Samordningsförbundets finansierade insatser 
på Samordningsförbundets webbplats

Finansierade insatser och projekt

Förra året lockade Samordningsförbundets
kunskapsseminarier drygt 940 deltagare, främst
medarbetare hos förbundets medlemmar.

Kunskapsseminarier

Pilotprojektet ökad upptäckt av våld
Samordningsförbundet har deltagit i regerings-
uppdraget att öka upptäckten av våld. Bland annat
har ett systematiskt operativt arbete utvecklats för
att ställa frågor om våld i förbundets finansierade
insatser.

Stöd till socialt företagande
Tillsammans med Södertälje kommun finansierar
Samordningsförbundet en resurs för stöd och
affärsrådgivning för att stimulera tillväxten av fler
sociala företag i kommunen.

Tjänstedesign
Samordningsförbundet stödjer användardrivet
arbetssätt för att bidra till effektivare insatser, så
att fler medborgare kommer ut i arbete.

Behovsinventering 
Under 2021 startade förbundet upp en större
behovskartläggning med syfte att identifiera
samverkansbehov i kommunen. 

Insatskatalogen
Ett sökverktyg för att hitta rätt insatser inom
välfärden för personer som behöver stöd att
närma sig arbete.

Alternativ till sjukskrivning
Samordningsförbundets kansli har samordnat och
processlett arbetet med att förbättra samordningen
i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen över
tid.

MIA VIDARE

Alis

 Myndighets-
gemensamt team

(MGT)

Individinriktade
insatser

5

Arbetsträning på
Torekällberget

 
Aktivitets- och
 hälsoinsatser
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Årsredovisning 2021 

Hur har det gått för deltagare i förbundets
insatser?

Under året avslutade 108 deltagare
en arbetslivsinriktad rehabiliterings-
insats.

Ladda ned och läs hela rapporten på www.sfris.se!

Totalt har förbundet finansierat
fem individinriktade insatser
som nått ut till 389 deltagare.

%

58%  Kvinnor 
42%  Män

14%  Kvinnor 
12%  Män

Fortsatt
rehabilitering

Av de som avslutat en arbetslivs-
inriktad rehabiliteringsinsats
började 44 arbeta eller studera. 

19%  Män  
21%  Kvinnor

%

Deltagare

Avslutade
en insats  

389

108

41%
Arbetar eller

studerar 

Aktivt
arbetssökande

17%Av de som avslutat en
arbetslivsinriktad rehabiliterings-
insats är det 19 deltagare som är
aktivt arbetssökande i ordinarie
verksamhet.

Nu vet jag bättre vad för
hjälp som finns och känner
mig mer bekväm att ta
kontakt själv.

Deltagare i insats

av deltagarna i MIA och Alis
känner sig mer redo att arbeta

eller studera efter avslutad
insats.

54%

https://sfris.se/wp-content/uploads/2022/04/Arsredovisning-2021-sammanfogad.pdf
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