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Ordföranden har ordet 
 
För första gången har ett helt år passerat i förbundets historia. Jag har fått äran att 
vara ordförande i förbundet sedan augusti 2019 och med glädje sett att all planering 
och arbete som tidigare gjorts nu börjar ge resultat för att individerna ska få reellt och 
konkret stöd i sin väg mot egen försörjning. Insatsen Finsamteam och Finsamlots har 
invigts och under början av 2020 kommer webbverktyget insatskatalogen att lanseras, 
ytterligare en pusselbit att stötta individers egenmakt och att vi gör det tillsammans.  

Samordningsförbundet finns för att stödja personer som befinner sig i en komplicerad 
livssituation att närma sig arbete eller studier. Förbundets uppgift är också att fungera 
som ett stöd för myndigheterna inom välfärden, att genom samverkan mellan 
myndigheterna nyttja de resurser och insatser som finns på bästa sätt. Samverkan är 
inte alltid enkel utan det är en ständigt pågående process som kräver kommunikation 
och dialog. Samordningsförbundet i Sundbyberg kan vara den arenan för alla som 
arbetar inom välfärden.  
 
Sverige har haft flera år av högkonjunktur med god arbetsmarknad. Många boende i 
Sundbyberg har fått arbete eller börjat studera och färre har varit beroende av 
försörjning från samhället. Samtidigt blir det tydligare att fler som står utanför 
arbetsmarknaden är i behov av samordnat stöd från flera olika myndigheter och 
aktörer.  Här har samverkan inom Samordningsförbundet mellan kommun, landsting, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en alltmer avgörande roll för att personer i 
behov av stöd får en samordnad rehabilitering.  
 
2020 blir ett nytt spännande år med vissa tecken på avmattning och där förbundets 
uppgift att skapa en plattform för samverkan är mycket viktig.  Att bidra till att skapa 
nätverk, samarbeten och att finnas på arenor där dialoger och samverkan sker är en 
viktig uppgift för Samordningsförbundet. 
Tillsammans med andra förbund i Stockholms län pågår utveckling av insatser och 
samarbeten för att kunna förbättra välfärden. 
 
Tack alla som engagerar sig och arbetar för att göra skillnad för andra människor. Jag 
ser ett Sundbyberg där alla inkluderas.  
 

 
 
Jan Karlsson, Ordförande Samordningsförbundet Sundbybergs stad 
Chef Arbetsförmedlingen  
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1. Förvaltningsberättelse 

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019.  

Till redovisningen hör 16 bilagor.  
 

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret  
2019 har Samordningsförbundet Sundbybergs stad haft sitt första hela verksamhetsår då 
förbundet bildades augusti 2018. Året har präglats av visionsarbete, förberedelser och 
uppstart av individinsats Finsamteam och Finsamlots och planering inför ansökan om ESF 
projekt MIA Vidare1. Förbundet har initierat, planerat och genomfört strukturella insatser för 
att öka kunskap och lärandet om psykisk hälsa, brukarmedverkan samt våld i nära relationers 
betydelse inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Förbundet har under året anslutit sig till 
NNS2 projekt som del av regeringsuppdraget ”förhindra våld i nära relationer”3. Ett viktigt 
arbete har också varit att skapa starka nätverk bl a. genom samarbete med de 7 
Samordningsförbunden i region Stockholm4 och med information och kunskap till företag om 
CSR5 och inkludering av individer på arbetsmarknaden. Det senare har genomförts med 
statsbidraget ”Anordnade av företagsträffar 2018:3”.6  
 
Förbundets medlemmar består av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm 
och Sundbybergs stad. Stockholms Läns Landsting ombildades till Region Stockholm vid 
årsskiftet 2018/2019. 
 
Styrelsen har genomfört regelbundna möten under året för uppföljning av beslutad 
verksamhet, fatta beslut om budget och, verksamhetsplanering för kommande år, att följa 
omvärldsutvecklingen och för att tillse uppstarten av individinsatsen Finsamteam och 
finsamlots.  
Beredningsgruppen har planerat individinsatser och strukturella insatser samt i egen 
organisation dialogiserat och förankrat att rätt verksamhet genomförs i förbundet. 
Kansliet har berett och tagit fram erforderlig dokumentation och beslutsunderlag till 
styrelsen så att förbundet har kunnat sköta sitt uppdrag och ha den redovisning och insyn 
som enligt lag krävs av förbundet. Kansliet har genomfört de individinsatser och strukturella 
insatser som beslutats och skapat förutsättningar för ökat lärande och samverkan med 
externa parter. 
 
Förbundets ekonomi är i balans och följer budget i stora delar. Avvikelser finns då 

 
1 Förlängningsansökan på ESF projekt MIA (2017–2020) 
2 Nationella Nätverket för Samordningsförbund (www.nnsfinsam.se) 
3 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/flera-regeringsuppdrag-for-att-forhindra-vald-i-nara-relationer/ 

http://nnsfinsam.se/stoppavaldet.aspx 
4 Samordningsförbundet Stockholms stad, Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna (SUVS), Roslagen, Nacka-Värmdö 

(Värna), Södertälje, Östra Södertörn, Huddinge-Botkyrka-Salem (HBS) 
5 CSR = Corporate Social Responsibility och beskriver idén att företag skall ta ansvar för hur de påverkar samhället. Ur 

såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. 
6 www.DUA.se 
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Finsamteam och Finsamlots inte har kunnat starta upp enligt plan. Start skedde i oktober 
istället för som planerat i augusti samt att teammedlem från Region Stockholm ännu inte har 
blivit utlånad. Arbetet med att finna teammedlem från Region Stockholm fortsätter under 
våren 2020 och kontakter är tagna med psykiatrimottagning Kronan samt med Norra 
sjukvårdsområdet för vårdcentralerna Rissne och Hallonbergen. 
 
Förbundet har genomfört en kollegial utvärdering av Samordningsförbundet Sigtuna-
Upplands Väsby- Sollentunas myndighetsgemensamma team, Resursteamet7, och därigenom 
inhämtat erfarenheter och värdefull information inför start av eget team.  
 
Förbundets arbete med anordnande av företagsträffar har planerats och genomförts av 
Förbundschef, näringslivsutvecklare på Sundbybergs stad och upphandlad konsult, under 
våren och sommaren. Under hösten har genomförandet utförts av Förbundschef och 
näringslivsutvecklare. Återrapportering av arbetet sker under 2020. En effekt av arbetet är att 
företag inom IT har startat ett utbildnings- och rekryteringsspår inom molnteknik för 
individer som saknar formell kompetens s.k. ”hemmasittande unga vuxna”.8 CSR-certifiering 
av företag i Sundbyberg är ett förslag som kommit upp vid dessa träffar samt intresse för att 
starta jobbspår inom kockyrket med specialisering indisk matlagning.  
 
Under året har vision för förbundet beslutats. Verksamhetsplan och budget har kansli, 
styrelse och beredningsgrupp arbetat fram tillsammans och en kommunikationsplan har 
kansli och beredningsgrupp tagit fram och som styrelsen beslutat.9  I nätverket för region 
Stockholms Samordningsförbund har en arbetsgrupp för framtagande av gemensam 
kommunikationsplan samt framtagande av lathund för ansökan av externa medel bildats där 
Förbundschef ingår.  
 
Arbetet med att Region Stockholm skall bli en mer aktiv part och vara delaktig har 
intensifierats och pågått över hela året. Förbundschef och finsamlots deltar ex i ”lokala 
samrådet i Solna/Sundbyberg”10 och i regionala Förbundschefsmöten med Region Stockholm.  
Finsamlotsen och Finsamteamet har också uppdraget att sprida Finsamteamets arbete internt 
inom myndigheterna. De ska också fungera som stöd till parternas handläggare i ansökan för 
individer i behov av samordnat möte med Finsamteamet samt att handläggare ska kunna få 
rådgivning i frågor om samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Informationsmöten har 
bokats på vårdcentralerna i Sundbyberg och på Kronans psykiatriska mottagning men dessa 
har fått ombokas till nästa år av olika anledningar. 
 
Arbetet med arbetsgivare och civilsamhället fortsätter utvecklas utifrån cirkulärt helhetstänk 
där de är viktiga parter för helheten.  
Förbundet arbetar utifrån ett jämställt, icke diskriminerande, tillgängligt och inkluderande 
perspektiv och med ett cirkulärt helhetstänk där individen och dess möjligheter är i centrum i 
samverkan mellan myndigheter och civilsamhället.  
 

 
7 Bilaga: Kollegial utvärdering resursteam SUVS 
8 Hemmasittande unga vuxna 
9 Bilaga: Kommunikationsplan 
10 Lokala samrådet 
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1.2 Om förbundet  

1.2.1 Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Stockholm, samt Sundbybergs stad som medlemmar. 
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till det finns ett 
kansli kopplat samt en beredningsgrupp som samarbetar med kansli för att förankra och 
bereda frågor inför styrelsens beslut. 

1.2.2 Historik 
Samordningsförbundet bildades den 1 juli 2018 och konstituerades 21 augusti samma år. 

1.2.3 Lagrum 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av Samordningsförbundets 
medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom 
rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av 
samordnad rehabilitering samt underlätta en effektivare resursanvändning.   
 
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och 
kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. 

1.2.4 Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att individer ska få 
stöd och rehabilitering till egen försörjning genom arbete eller studier. På individnivå verkar 
Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande 
parterna. Samordningsförbundet stödjer också insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre, exempelvis genom 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 
Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 2 000 000 kronor, där 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Stockholm 
med en fjärdedel och Sundbybergs stad med resterande fjärdedel. 

1.2.6  Verksamhetsidé och vision  
Förbundet ska initiera, finansiera, hålla ihop, hålla i och ut över tid och ha det långsiktiga 
arbetet med samverkande arbetslivsinriktad rehabilitering i fokus som leder till att 
innevånare i Sundbybergs stad kommer i egenförsörjning genom arbete och studier. 
Förbundet jobbar utifrån ett jämställt, icke diskriminerande, tillgängligt och inkluderande 
perspektiv och med ett cirkulärt helhetstänk där individen och dennes möjligheter finns i 
centrum. 
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Förbundets vision som beslutades under 2019 lyder enligt följande:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Vi ser förmågan!  
 

Egenmakt  
Med ett normkritiskt förhållningssätt stödjer vi 

människor att använda sina  
resurser för att ta plats i samhället.  

 
Tillsammans 

Samverkan med samhällets alla aktörer är ett självklart 
medel att nå målet. 
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1.3 Beskrivning av verksamheten 
1.3.1 Verksamhet  
Förbundsstyrelsen har genomfört 7 styrelsemöten under året samt deltagit i 1 gemensamt 
visionsarbetsmöte och 2 verksamhetsplaneringsmöten med beredningsgruppen. Styrelsen 
består av 4 ordinarie medlemmar och 4 ersättare, dvs 2 medlemmar från varje 
medlemsorganisation. Styrelsen har i uppdrag att verka för beslut och fokus på att utveckla 
samverkan över organisationsgränserna. I styrelsen skall fokus vara på samverkan och inte på 
egen organisations bästa.  Ordförandes roll är att hålla i styrelsemöten och tillse att förbundet 
utvecklas och sköter de åtaganden som förbundet har, samt stötta kansliets Förbundschef i 
utvecklingsarbetet. Ordförande, vice ordförande och Förbundschef genomför presidiemöte 
inför varje styrelsemöte för att rätt punkter ska finnas på dagordningen. För det extra arbete 
som ordförande och vice ordförande lägger ner tillkommer ett personligt arvode. Övriga 
ledamöter kan begära ersättning för förlorad arbetstid och mötesarvode. Till kansliets stöd 
och hjälp i förarbetet inför beslut finns en beredningsgrupp med medlemmar från varje 
organisation utsedd. 4 ordinarie medlemmar och 5 ersättare då Sundbybergs stad har 2 
ersättare deltar. 
 
Beredningsgruppen har träffats 9 gånger under året samt vid visionsdag, och 2 
planeringsdagar tillsammans med styrelsen.  
Förutom att vara operativ och utvecklande har beredningsgruppen även i uppgift att förankra 
i och hämta kunskap och erfarenheter från egen organisation.  
 
2 medlemssamråd har genomförts där medlemmarna uppdaterats om pågående 
verksamhetsinriktning och progression och där medlemmarna informerat förbundet om 
kommande finansiering. 
 
Förbundets kansli består av Förbundschef samt ekonom. Ekonomen är delad resurs med 
Samordningsförbundet Stockholms stad och Samordningsförbundet Sundbyberg köper 
tjänsten av Stockholm. Den köpta tjänsten innebär 1 halvdags arbete i månaden samt 2 
heldagar per år i samband med årsredovisning och deklaration. Den ekonomisk redovisning 
sker i ekonomisystemet Visma som förbundet har ett avtal med. Swedbank är leverantör av 
banktjänster och förbundet har två kreditkort till sitt förfogande där ett innehas av 
Förbundschef och ett av ordförande enligt attest- och delegationsordning. Samtliga 
betalningar attesteras av ordförande eller vice ordförande enligt attest- och 
delegationsordning för betalning. 
 
Förbundet har ett till datainspektionen anmält dataskyddsombud11 som är gemensamt 
upphandlad med Samordningsförbunden i Stockholms län. Uppgift om detta finns på 
förbundets hemsida12. Förbundet följer det regelverk som gäller för dataskydd och 
avstämning och kontroll genomförs av förbundets verksamhet vad gäller GDPR.13 
 
 

 
11 Security Solution Scandinavian AB 
12 www.samsund.se 
13 GDPR - General Data Protection Regulation 
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Kommunikation från förbundet sker med nyhetsbrev, information och inbjudningar via mejl 
och publicering på förbundets hemsida. All framställning görs av eller går via kansliet och 
styrs av kommunikationsplan. Framtagna mallar finns för kommunikation. Under sommaren 
2019 producerade Samordningsförbunden i Stockholms län en gemensam 
kommunikationsfilm och broschyr över förbundens verksamhet och exempel på insatser. 
Uppdraget leddes av Samordningsförbundet Nacka-Värmdö (Värna) och direktupphandling 
gjordes av Värna där företaget Fazingo AB14 fick uppdraget. Förbunden medverkade i 
produktionen och fakturerades sedan slutkostnaderna av Värna enligt en betalningsmodell 
som bygger på ingående förbunds finansiella tilldelning av statliga medel.  
 
Kallelser till styrelsemöten, beredningsmöten, medlemssamråd samt övriga möten skickas 
med mejl till berörda samt publiceras på förbundets hemsida och den lösenordskyddade 
fliken styrelse/beredningsgrupp. Till den skyddade sidan har Förbundschef, 
styrelseledamöter, beredningsgrupp, medlemmar, revisorer, revisorsbiträde och Finsamlots 
lösenord och användarnamn. På denna sida finns också information om kontaktuppgifter till 
ovan nämnda, arbetsmaterial och annan info från kansliet. Protokoll och förbundets 
styrdokument finns publicerade på www.samsund.se samt information om förbundets 
uppbyggnad och ledamöters namn. Även kalendarium, kontaktuppgifter till förbundets kansli 
samt information om genomförda strukturella insatser som frukostmöten, lunchmöten et c 
och hur man tar del av individinsatserna och erforderliga dokument finns att hitta på 
hemsidan. Ett arbete med tillgänglighet för alla pågår fortsätter utvecklas under 2020. 
 
Protokoll, kallelser till möten e.tc är arkiverade i närarkivet på Samordningsförbundet enligt 
gällande arkiv- och dokumenthanteringsplan. Slutarkiveringen sker i säteskommunen 
Sundbyberg stads arkiv. 
 
Förbundschef är anställd av Sundbybergs stad och kostnader för lön, dator, telefon och 
kopiering e.t c faktureras Samordningsförbundet varje kvartal från Sundbybergs stad. En 
skriftlig överenskommelse om arvoderingsutbetalning genom lönekontoret på Sundbybergs 
stad finns då förbundet inte i är arbetsgivarregistrerad. Dessa kostnader faktureras sedan 
förbundet. 
 
Samordningsförbundet hyr kontorsplats i kontorslandskap för kansliet i Sundbybergs stads 
lokaler i Allaktivitetshuset, Sturegatan 10 i centrala Sundbyberg. På Allaktivitetshuset finns 
flera konferenslokaler att hyra och ett enskilt företag, Café Kultur, som ordnar med förtäring 
på beställning. I huset verkar ett antal lokala föreningar och ett projekt, ”Hej Främling”15 som 
har bäring på förbundets målgrupper. I Allaktivitetshuset finns förbundets arkivering i av 
kommunens arkiveringsansvarige, godkända förhållanden såsom skydd för brand, låst lokal, 
larm etcetera  
 
Under 2019 har Förbundschef haft uppdraget att tillsammans med beredningsgrupp utveckla 
och få igång individinsatsen Finsamteam och Finsamlots samt Insatskatalogen16. 

 
14 www.fazingo.se 
15 www.hejframling.se 
16 www.insatskatalogen.se 
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Insatskatalogen är ett digitalt hjälpmedel för att hitta befintliga insatser inom myndigheterna 
samt civilsamhället som har bäring på målgrupperna inom Finsam. Teamet startade oktober 
2019 och arbetstiden är 25% per part året ut. Finsamlotsen arbetar 50% med individstöttning 
samt strukturell utveckling/projektledning av teamets arbete. 
 
Under 2019 har arbetet med att hitta representant från regionen pågått. Förbundschef har 
deltagit i flera möten med regionens parter samt fört frågan vidare vid Förbundschefernas 
gemensamma möten med regionen. Vårdens representant i beredningsgruppen har lobbat 
och jobbat direkt med sina kontakter.  Tyvärr har dock inte ansträngningarna lett till att 
någon teammedlem från regionen kommit på plats under 2019.  
Arbetet intensifierades under sen höst då ny lag om att rehabiliteringskoordinatorer togs att 
börja gälla från februari 2020 samt att Finsamteamets samordnare/Finsamlots tog ytterligare 
kontakter. Flera möten har bokats in med Hallonbergen och Rissnes vårdcentraler samt 
Kronans psykiatriska mottagning så vi har goda förhoppningar om att under 2020 finns en 
representant med i teamet från Region Stockholm. 
 
Kansliet har fortsatt arbetet med att vara del av projektansökan till ESF. Ansökan benämndes 
MIA Vidare och är en förlängningsansökan/nyansökan för nuvarande ESF projekt MIA17. 
Projekt MIA Vidare18 ska ta de erfarenheter och metoder som MIA projektet utvecklat och 
förfina och skapa förutsättningar för implementering. Projektet godkändes i slutet av 
december och innebär att samtliga 8 förbund i Stockholms län och 20 av regionens 26 
kommuner kommer att vara del av MIA Vidare. Intresseförfrågan om att få vara del av MIA 
Vidare har lämnats av ytterligare en kommun som idag inte är medlem i ett 
Samordningsförbund. 
 
Föregående år stöttade kansliet Sundbybergs stad och Arbetsförmedlingen i att ansöka om 
statsbidrag 2018:3 för anordnande av företagsträffar. Förbundets uppdrag enligt 
överenskommelse med Sundbybergs stad och Arbetsförmedlingen var att utföra 
företagsträffar och mötesplatser för att under året sprida information om lokala jobbspår och 
om behovet av samverkan kring målgruppen i behov av samordnad arbetslivsinriktad 
rehabilitering. I ett nära samarbete med Sundbybergs stads näringslivsutvecklare planerades 
och genomfördes 8 träffar/möten med dessa syften. Förbundet anlitade konsult för uppdraget 
att utveckla och genomföra träffarna under 2019 tillsammans med Förbundschef. 
Direktupphandling genomfördes under 2018.  
 
Kansliet har haft uppdraget att utreda om möjligheterna att delta i ESF projekt ”Rätt stöd för 
mig”19 för unga vuxna som Samordningsförbunden i Stockholms stad samt Sollentuna-
Upplands Väsby-Sigtuna ansökt om. Ett antal möten genomfördes kring frågan men förbundet 
beslutade att inte delta p g a målgruppen kan ingå i redan sökt delprojekt MIA Vidare och att 
Förbundet har begränsad budget och resurser för att driva ytterligare ett delprojekt inom 
ESF. 
 

 
17 www.miaprojektet.se 
18 Bilaga: Ansökan projekt MIA Vidare 
19 Bilaga: Rätt stöd för mig 
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För nätverkande, lärande och skapande av plattform för frågor inom samverkad 
arbetslivsinriktad rehabilitering har förbundet genomfört ett antal gemensamma 
mötestillfällen i form av seminarier, föreläsningar, lunch- och frukostmöten. 
Beredningsgruppen har tagit fram viktiga, angelägna, gemensamma ämnen och tema har varit 
psykisk hälsa, jämställdhet och våld i nära relationer. 
 
Samordningsförbunden i region Stockholm stod 2019 som värdar för den nationella 
Finsamkonferensen som anordnades tillsammans med Nationella Rådet 20. Konferensen 
genomförs en gång per år på olika platser i landet. Konferensen pågick under 2 dagar med ett 
30 tal seminarier och föreläsare där uppemot 750 personer från hela landet deltog. Temat var 
”Finsam så in i Norden”21 och avslutades av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. 
 
Samordningsförbunden i norra Stockholm inklusive Samordningsförbundet Stockholms stad, 
anordnade en gemensam Finsamvecka den 15 till 19 oktober med föreläsningar och 
inspiration om ”Jämställdhet i Finsam”22. 6 föreläsningar på 5 platser under 4 dagar med ca 
200 besökare. 
 
Förbundet deltar i regeringsuppdrag ”mäns våld mot kvinnor skall upphöra” som delats till 
Samordningsförbunden via NNS av Jämställdhetsmyndigheten23.  
Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem som påverkar hälsan och därmed också 
arbetsförmågan. Samordningsförbundens regeringsuppdrag är att genom samverkan verka 
för ökad upptäckt av våld och målet är att bidra till förändring, som gynnar de individer vi är 
till för, samt samhället i stort. I Sundbyberg innebär det att teamet ska ställa frågor om våld 
och Förbundet ska medverka till att samverkan mellan Förbundets alla parter blir effektiv och 
tillgänglig och att en broschyr om sammanställning av vilka insatser som finns hos varje part 
tas fram. Detta görs tillsammans med redan befintlig verksamhet och beredningsgruppens 
representanter. Projektdeltagandet startade oktober 2019 med en gemensam utbildningsdag 
och förbundet har en kontaktperson på NNS, Charlotte Axelsson.  
Totalt ingår 7 Förbund i pilotprojektet vilka följs upp och utvärderas och 6 förbund som 
grupp 2 projekt vilka får del av utbildning, information och genomför verksamhet men 
utvärderas inte och erhåller inga direkta projektmedel. Urvalet av deltagande förbund i 
piloten har gjorts av NNS utifrån att representation fördelas över hela landet och 
Samordningsförbundet Sundbybergs stad ingår i grupp 2 projektet. 
 
Piloter är: Samordningsförbunden Skellefteå, Jämtland-Härjedalen (Ragunda), Karlstad 
(Samspelet), Södertälje, Karlskoga-Degerfors (Karlskoga), Vänersborg-Mellerud (Vänersborg) 
och Halland (Varberg).  
Grupp 2 projekt är Förbunden: Insjöriket, Umeå, Skaraborg, Norra Västmanland, Sundbyberg 
och MittSkåne. 
 
Kansliet har uppdraget att sköta det dagliga löpande arbetet men också att sprida kunskap 
och information om förbundet och förbundets verksamhet samt omvärldsbevaka vad som 

 
20 www.finsam.se 
21 Bilaga: Finsamkonferens 
22 Bilaga: Inbjudan finsamvecka Jämt i Finsam. 
23 Bilaga: Samordningsförbundens del av Regeringsuppdrag mäns våld skall upphöra 
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sker inom området samverkande arbetslivsinriktad rehabilitering. För att uppnå spridning, 
tillgänglighet och transparens uppdaterar Förbundschef hemsida regelbundet och 
tillsammans med beredningsgrupp och styrelse skapas förutsättningar för effektiv 
kommunikation och informationsplattformar. Under året har en kommunikationsplan24tagits 
fram för att stödja kansliet i informations- och kommunikationsarbetet. 
 
För att skapa goda förutsättningar inför start av Finsamteam och Finsamlots genomförde 
kansliet en kollegial utvärdering av Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-
Sigtunas (SUVS) Resursteam25 som förutom kunskap och lärande hos kansliet även gav SUVS 
underlag för styrelsebeslut om Resursteamets framtid. 

 
1.3.2 Genomförda individinsatser 
Finsamteam och finsamlots 
Invigning av Finsamteam och Finsamlots genomfördes den 12 oktober 201926 med inbjudna 
från ingående förbundsparter och övriga intresserade. Totalt deltog ca 50 personer som bjöds 
på tårta och som fick information om insatsen, om Samordningsförbundets roll och respektive 
myndighets roll och verktyg i samverkande arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet, förutom 
att inviga insatsen var att få ge en samlad bild och kunskap om myndigheternas respektive 
ordinarie uppdrag, terminologi och möjlighet att mingla samt att lyssna till den pågående 
insatsen ”Resursteamet” som pågår i SUVS. 
 
Finsamlotsen startade 15 september och har tillsammans med Förbundschef tagit fram 
arbetsmaterial för att kunna informera om insatsen, hur individer kan anmälas in till det 
myndighetsgemensamma teamet och ramar och struktur för arbete inom teamet och för 
lotsarbetet. 
För att hitta rätt person för uppdraget som Finsamlots och ansvarig för teamet genomfördes 
intervjuer under sommaren. Den som erbjöds uppdraget var Åsa Holmstedter som hade lång 
och gedigen erfarenhet av att arbeta med samverkan, projekt och andra ingående krav som 
ställdes enligt av beredningsgruppen framtagen kravspecifikation.27  
För att finna rätt finsamteammedlem från respektive myndighet togs en kravspecifikation28 
fram där varje myndighet sedan ägde att själva utse teammedlem och presentera för 
beredningsgruppen vilken person man utsett. Finsamteamet och Finsamlotsen har kvar sina 
anställningar i respektive myndighet och kostnaderna faktureras Finsam enligt avtal29. 
Arbetsmiljöansvaret ligger kvar i ordinarie myndighet men Finsam ska stötta arbetsgivaren 
att kunna utföra sitt ansvar. 
 
Finsamlotsens ordinarie anställning var i Försäkringskassan (FK) men m.h.t uppdragets art 
kunde denna tjänst ej levereras av försäkringskassan. Detta gjorde att beredningsgruppen tog 
tillbaka frågan om anställning till sina respektive organisationer och samverkan ledde till att 

 
24 Bilaga: Kommunikationsplan 
25 Bilaga: Utvärdering resursteam SUVS 
26 Bilaga: Inbjudan invigning finsamteam och finsamlots 
27 Bilaga: Kravspecifikation finsamlots 
28 Bilaga: Kravspecifikation finsamteammedlem 
29 Bilaga: Avtal finsamteam och finsamlots 
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lotsen anställdes av Sundbybergs stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen med 
placering på arbetsmarknad 25 till 65 år. Försäkringskassan har beviljat tjänstledighet för 
lotsen under tiden lotsarbetet pågår. Styrelsen har beslutat att insatsen är tidsatt under 
perioden år 2019 -- 2022 och skall följas upp och utvärderas under 2021 och 2022 för 
förlängning eller ev. förändring. En styrgrupp tillsattes under 2019 för att följa upp insatsen 
Finsamteam och Finsamlots där personalansvariga chefer, delar av beredningsgrupp, 
Förbundschef samt samordnare Finsamteam/Finsamlots deltar.  
 
Styrgrupp Finsamteam och Finsamlots är direkt kopplat till individinsatsen Finsamteam och 
Finsamlots.  Styrgruppens uppgift är att: 
- Fatta beslut inom ramen för insatsen/kommande ESF projekt MIA Vidare och på så sätt vara 
ett stöd till teamet i operativa frågor vad gäller insatsen, frågor kring personal i teamet, 
frågor/info till och från finsamteamet.  
- Hitta lösningar för ovan. 
- Positiv rapportering från finsamteam och lots.  
- Rapportera ev. systemskav osv.  
 
Frågor som behöver beredas inför styrelsebeslut eller är av mer strategisk art tas vidare till 
beredningsgruppen. 
 
Beredningsgruppens roll i relation till beslutade/pågående insatser är att arbeta med 
strategiska frågor och bereda inför ev. beslut som behöver fattas av styrelsen.  
 
Frågor som rör beslut fattas av styrelsen. 
 
Lotsens uppdrag är 50% där 10% av uppdraget innefattar projektledande/samordnande 
arbete och utveckling av finsamteamets arbete samt deltagande i styrgrupp för Finsamteam 
och Finsamlots. Finsamteamets övriga medlemmar var under 2019, Hanna Brask från 
Arbetsförmedlingen och Charles Koroma från Sundbybergs stad. Dessa har haft uppdraget 
finsamteammedlem på 25% fram till årsskiftet. 
 
Då teammedlem från regionen inte anslutit under året samt att uppstarten skedde senare än 
beräknat gjorde det att pengar för teamet fanns kvar i budget för 2019. För att fortsätta att 
utveckla arbetet, bibehålla pågående uppbyggnad av kontinuitet samt att många 
deltagaranmälningar kommit in från myndigheterna tog kansliet fram ett förslag till styrelsen 
om att medel avsatta från 2019 skulle överföras till 2020. Förslaget innebar att 
teammedlemmarna under 2020 bibehåller uppdraget på 25% från respektive myndighet fram 
till 1 juni 2020. Enligt tidigare beslut skulle uppdraget innefatta 12,5% från respektive 
myndighet. Styrelsen fattade beslut vid styrelsemöte 12 december om att uppdraget från 1 
januari 2020 skulle bibehållas på 25% från respektive myndighet och t om 1 juni 2020. 
 

Teamet har under 2019 gemensamt träffat 6 personer och Finsamlotsen har arbetat med 2 
personer där 1 person har erhållit en påbörjad stödinsats av relationsvåldsteamet för att sluta 
bruka våld. 
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Teamet har genomfört informationsmöten hos respektive myndighet minst en gång (exkl. 
vården som avbokat och flyttat fram till 2020) för att informera hur man anmäler deltagare, 
vilket stöd teamet kan vara inför ansökan om teammöte eller i frågor rörande samverkad 
arbetslivsinriktad rehabilitering osv.  
Teamet har verkat stödjande och svarat på frågor från egna kollegor samt verkat för att sprida 
kunskap om samverkan genom att ta fram informationsmaterial för både personer som 
anmäls och för de handläggare som ser behov av samordning kring person.  
 
Insatsen utvärderas i första hand genom egenvärdering och enkäter till anmälare och 
deltagare. 
 
Insatskatalog 
Insatskatalogens lansering har senarelagts då det köpta stödet av framtagandet av material 
från Samordningsförbundet Centrala Östergötland inte har kunnat levereras enligt avtalad 
omfattning. Detta gör att katalogen lanseras först under våren 2020. 
 

1.3.3 Genomförda strukturella insatser 

Ur VP 2019 
”Insatserna ska syfta till att öka kunskap och förståelse för rehabiliteringsområdets komplexitet, 
få verktyg för ökat och effektivare samarbete och nätverksskapande mellan parterna, speciellt 
med arbetsgivare, samt för samordningens betydelse och möjligheter. Syftet är också att skapa 
samsyn kring målgrupper, insatsmöjligheter och kunskap om Samordningsförbund” 

 

Kunskapshöjande insatser i form av utbildningsinsatser/workshops/frukostmöten 
”Syfte: Ökad kunskap, inspiration och nätverkande samt effektivare styrelse och 
beredningsgrupp” 
 
Insats 1 
”2 utbildningsinsatser där tjänstemän inom ordinarie organisationer, företag samt andra 
intressenter erbjuds att ta del av pågående utveckling inom området arbetslivsinriktad 
rehabilitering”. 

Vem och vad Vilket område Antal 

Temaförmiddag Psykisk 
hälsa 
Samarbete 
Samordningsförbundet och 
Sundbybergs stad 

Föreläsare Ulla Karin Schön 
Hjärnkoll samordnare samt ambassadörer 

60 personer från AF, FK och 
staden 

Invigning finsamteam och 
finsamlots 

Beredningsgrupp, styrelse, förbundschef 
och teammedlemmar 

50 personer från AF, FK, Staden 
och regionen 
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Insats 2 
”4 frukostmöten under året kommer att innehålla inspiration och föreläsningar från gjorda 
erfarenheter inom projekt, andra Samordningsförbund eller andra erfarenheter gjorda av 
aktörer inom området samverkande arbetslivsinriktad rehabilitering och inbjudan kommer 
skickas ut via hemsida och mailnätverk till intresserade aktörer” 
 
Utfall: 4 möten har genomförts (varav finsamveckan innehöll 5 möten) 

Vem och vad Vilket område Antal 

Frukostmöte tema psykisk 
hälsa 

Stolta föräldrar – HBTQ 10 person från AF, FK och 
staden 

Frukostmöte tema psykisk 
hälsa 

Våld i nära relationer 
Länsstyrelsen och Sundbybergs stad 

40 person från AF, FK och 
staden samt regionen 

Frukostmöte tema psykisk 
hälsa 

Våld i nära relationer 
Region Stockholm 

30 person från AF, FK och 
staden samt regionen 

Finsamvecka ”jämt i Finsam” Tisdag: Jämställdhet fm och em. 
Onsdag: Jämlik rehabilitering 
Onsdag: Våld i nära relationer 
Torsdag: Jämställd etablering 
Fredag: Dev och Stadsdelsmammor 

40 
20 
40 
50 
30 

 

 

Insats 3 
”Minst 1 workshop kommer anordnas under året med tjänstemän inom ordinarie verksamheter 
för att prata gemensam terminologi, mingla etcetera”. 
 
Utfall: 2 möten har genomförts 

Vem och vad Vilket område Antal 

2 Möten ”kompetens-och 
informationsgrupp” 
från AF, staden initialt 

Befintliga samarbeten, arbetsgivararbete, 
samverkan 

15+15 personer från staden, AF, 
FK  

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 Sida 17 
Signering av justerare 
på varje sida 

Insats 4 
”1 utbildningstillfälle för styrelse och beredningsgrupp att utveckla arbetet med finansiell 
samordning för förståelse för förbundsarbete, processer och förbundets inriktning” 
 
Utfall: 2 insatser har genomförts 

Vem och vad Vilket område Antal 

Styrelseutbildning för ny 
styrelse samt 
beredningsgrupp 

Samordningsförbund – grundläggande 
utbildning samt inspiration från 
Förbundchef Östra Södertörn 

10 personer från AF, FK och 
staden samt regionen 

Visionsdag för styrelse och 
beredningsgrupp 

Förbundets vision genomfört med stöd av 
Förbundchef Sollentuna-Upplands Väsby-
Sigtuna 

10 personer från AF, FK och 
staden samt regionen 

 
Nationell Finsamkonferens 

”Syfte: Ökad kunskap, inspiration och nätverkande. 
Förbundet har tillsammans med Nationella Rådet och de andra Samordningsförbunden i 
Stockholm anordnat årets Finsamkonferens. Förbundschef och ordförande har deltagit i 
konferensen på Förbundets bekostnad. Förbundet har representerat, varit värd vid 
seminarier samt vid tillhörande middag som genomfördes på Stockholms stadshus. 
Tema för konferensen var ”Finsam så in i Norden” där programmet innehöll exempel från 
dansk, norsk och finsk verksamhet samt seminarier med allt från indikatorsprojektet till 
segregationens utmaningar. 
 
Utfall: Finsamkonferensens genomförande 
 

Vad Vilket område Resultat 

Finsamkonferens  Utbildning, inspiration, workshop 750 personer från  
AF, FK, regioner, kommuner 
samt civilsamhället 
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Omvärldsbevakning samt kartläggning för verksamhetsutveckling 
”Syfte: Utveckla verksamheten långsiktigt genom omvärldsbevakande analyser och 
kartläggningar. Kartläggning av vilka samarbeten som redan finns idag internt och externt, 
företagssamarbeten. Stödja medlemsparterna i projektansökan och omvärldsbevakandet samt 
utvecklandet av hållbara strukturer för långsiktig samverkan.  
 
Utfall: 4 projektansökningar (1 positiv ansökan), 1 regeringsuppdrag, 1 statsbidrag 

Vad Vilket område Resultat 

Ansökan Sida-projekt Kommunikation av horisontella principer, 
Agenda 2030 

Negativt besked 

Ansökan Vinnova-projekt, 
undersökning av 
samverkans-möjligheter 
med företag  

”Dolda talanger” – hemmasittare med IT-
kunskap, ungdomar med NPF 

Negativt besked 
Behöver vara större spridning 
över landet                                                                  

Arena och strukturellt 
utvecklingsprogram 
Samarbete med Sundbybergs 
stad och Arbetsförmedlingen 

Lokala företagsträffar för att informera om 
möjligheter med inkludering av förbundets 
målgrupper 

Initiator och stöd till 
Sundbybergs stad och 
arbetsförmedlingen. 
Genomfört 8 företagsträffar 
/möten/dialoger. 

MIA Vidare – Ansökan ESF Undersökning av deltagande i ESF finansierat 
projekt, Finsamteam samt Lots och 
Insatskatalog 

Förberedande arbete 
Deltager 
 

ESF projekt ”Rätt väg för 
mig” – unga vuxna 16–35 år 

Undersökning om deltagande som delprojekt 
i ESF projekt, ägt av Samordningsförbundet 
Stockholms stad 

Förberedande arbete 
Negativt deltagande 

Regeringsuppdrag Ökad 
upptäckt om våld – via NNS 

Våld i nära relationer, samverkansarena Deltager 
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1.3.4 Verksamhetsplan och budget 2020 
Beredningsgruppen har tillsammans med kansliet arbetat med att ta fram en 
verksamhetsplan för 2020 med tillhörande budgetförslag. Även styrelsen har deltagit i 
uppstartsmöte och diskuterat innehåll. Beslut om godkännande togs vid styrelsemöte 13 
december.  
 
Verksamhetsplanen för 2020 bygger på fortsatta strukturella insatser och individinsatser 
samt uppföljning av gjorda insatser. 
 
Samverkan ska ske utifrån jämställdhet, icke diskriminering och tillgänglighet, utifrån Agenda 
2030 målen. Samverkan med civilsamhällets parter där arbetsgivare är en viktig part ska ske 
utifrån ett cirkulärt helhetstänk och med individen i centrum. 
 
I Verksamhetsplanen för 2020 finns årshjul 2020 som stöd för tidsplanering för interna 
verksamheten. Vissa fasta datum finns att förhålla sig till enligt lag, ex beslut om 
verksamhetsplanering, årsredovisning etcetera Årshjulet finns beskrivet i bilaga 
Verksamhetsplan 2020.30 
 
1.3.5 Ekonomihantering 
Ekonomiredovisningen för 2019 visar att kansliet använt budget strukturerat och varsamt 
och i dialog med styrelse utifrån bedömt behov.  
Ekonomtjänst köps in av Samordningsförbundet Stockholm Stad som bokför i datasystemet 
Visma. Sundbybergs stad sköter utbetalning av arvoden efter underlag från förbundet och 
fakturerar Samordningsförbundet retroaktivt 
Revisorsbiträde är upphandlad i gemensam upphandling med 4 Samordningsförbund i 
Stockholm31. 
 
1.3.6 Nätverkande och omvärldsbevakning 
Förbundschef har prioriterat att nätverka och skapa samarbetsytor med de övriga 7 
Samordningsförbund i Region Stockholm.  Ytterst för att kunna verka som en enad part 
regionalt med lokala perspektiv. Totalt har förbundschef deltagit i 6 förbundschefsmöten med 
samtliga Förbundschefer och 4 möten med Stockholm Norr förbundschefsnätverk32 för 
nätverkande, samarbete och lärande. Syftet med Norrorts samverkan är att utveckla ett nära 
samarbete mellan norra länsdelarna vad gäller arbetsmarknad, insatser, utveckling e t c. En 
gemensam insats har varit Finsamveckan Norr med tema Jämställdhet. Uppföljningen har gett 
att vi planerar för fler gemensamma insatser under 2020. 
 
Förbundet har finansierat del av inspirations- och informationsdag gällande arbetssociala 
företags möjligheter och utveckling av arbetsträningsplatser och för samverkan kring 
individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. ASF dagen33 genomfördes 
19 november med temat ”Hur kan affärer (med ASF) skapa ekonomisk och social hållbarhet 
samt minska utanförskap. Arbetssociala företag är en viktig del av civilsamhällets delaktighet 

 
30 Bilaga: Verksamhetsplan och Budget 2020 
31 Bilaga: Avtal revisorsbiträde,  
32 Nätverk Stockholm norra samordningsförbund består av Södra Roslagen, SUVS, Stockholm samt Sundbybergs stad 
33 Bilaga: Inbjudan ASF dag 
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och utförare av för-rehabilitering för individens stegförflyttningar34 mot egen försörjning. 
Samverkan innefattande konsultation och rådgivning från Skoopi och ASF företaget ”Tanke 
och Handling” har genomförts under året och ett förslag till gemensamt samarbete och 
projektansökan har tagits fram35. 
 
Dialog med arbetsgivare har skett i olika fora utifrån statsbidraget ”Företagsträffar 2018:3” 
där förbundet av Arbetsförmedlingen och Sundbybergs stad fått i uppdrag att sprida 
information och skapa förståelse och kunskap om möjligheter som finns med individer ur 
samordningsförbundens målgrupper. Frågor förbundet jobbat med har varit - hur kan dolda 
kunskaper och resurser som individer har och som idag inte deltar på arbetsmarknaden tas 
om hand och utvecklas utifrån företagens rekryteringsbehov? Vilka verktyg finns inom 
samverkande arbetslivsinriktad rehabilitering?  
Utifrån detta arbete har ett företag ”Ignition Research AB” startat upp kunskapsprogram inom 
molnteknik ”Fast Track” vilket syftar till att deltagaren ska få kunskaper om och hands-on 
erfarenhet av de mest efterfrågade plattformarna på marknaden i en studietakt som är 
anpassad efter deltagarens förkunskaper och förutsättningar. Under programmet hjälps även 
deltagaren vidare i processen ut på arbetsmarknaden via projektarbete eller praktik. 
Individer som deltar är s.k. ”hemmasittare”/individer som varken studerar eller arbetar. 
 
Det arbete förbundet gjort kommer presenteras vid workshop under 2020. 
 
1.3.7 Uppföljning 
Uppföljning av verksamheten har skett via det digitala uppföljningssystemet SUS. 
 
Utvärdering av insatser har gett att regelbundna kompetensutvecklingsinsatser som ex 
frukostmöten efterfrågas och förbundet kommer fortsätta genomföra dessa insatser under 
2020. Långsiktighet och tålamod krävs för att bidra till insatser som ger effekter och 
samverkan är en ständigt pågående process som behöver hållas i och utvecklas över tid. 
Samordningsförbund bidrar till långsiktigheten och har individen i centrum över tid. Under 
2020 kommer samarbete med civilsamhället intensifieras och följas upp, exempelvis genom 
samverkan och utökade kontakter med folkhögskolor etcetera  

 
34 http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2019/201912.pdf 
35 Bilaga: Projektförslag från ASF företaget ”Tanke och Handling” 
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1.4 Måluppfyllelse och resultat 

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Förbundets individinsatser har precis startat upp och Finsamteamet har träffat 6 deltagare, 
varav 2 av dessa har fått individuellt stöd genom Finsamlots. Teamet har identifierat 1 
deltagare som vill ha hjälp och stöd med att sluta bruka våld i nära relation och utifrån en 
schablonkostnad räknar man med att samhällsbesparingen är ca 600 000 kr om våldet från en 
individ upphör.36  
In-remitterande parter under hösten har varit Försäkringskassan och Sundbybergs stad med 
hälften var av in-remitterade ärenden. Arbetsförmedlingens stora omorganisering och 
uppsägning av personal ses som en anledning till att inga ärenden in-remitterats ännu men 
åtgärder inom organisationen sker och behovet kvarstår. Region Stockholm som inte har varit 
del av teamet ännu har också, enligt de dialoger som förts ett stort behov, och kommer 
säkerligen under 2020 att in-remittera ärenden. 

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
Förbundet har genomfört 10 strukturella insatser utifrån identifierat behov hos 
medlemsparterna. Dessa insatser har nått ca 300 personer. Störst andel av deltagarna har 
kommit från Sundbybergs stad och Försäkringskassan men även Arbetsförmedlingens och 
Region Stockholms deltagande har successivt ökat. Även politiker och individer från 
civilsamhället har deltagit om än i begränsad omfattning. Trots Arbetsförmedlingens stora 
omorganisering har fler ur personalen hittat till de strukturövergripande insatserna vilket är 
glädjande. Förbundet engagerar gärna personal inom ordinarie verksamheter att berätta om 
det goda arbete som görs och för att sprida goda exempel samt skapa engagemanget för 
samverkan. Förbundet börjar bli den plattform och arena som är ett av styrelsens långsiktiga 
mål med verksamheten.  Förbundets hemsida är en viktig informationskälla och 
spridningsbas och utvärdering av sidan har visat att den är lätt att hitta på men behöver 
anpassas utifrån ökad tillgänglighet vilket pågår genom löpande arbete. 
 
De 3 förbundsgemensamma regionala strukturella insatserna: Finsamkonferensen, 
Finsamveckan samt informationsdag om arbetet med Arbetsintegrerade sociala företag 
bidrog till att ca 1100 personer fått möjlighet till utökad kompetens och arenor för 
samverkan. 
 
Det statsbidragsfinansierade uppdraget - genomförande av företagsträffar har gjort att ca 200 
företag har minglat och nätverkat  på gemensamma forum och där nåtts av information om 
målgruppens möjligheter och vilket stöd myndigheter kan ge i samverkande 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Företagen har delgetts inspiration och kunskap om 
samarbeten inför egen framtida kompetensförsörjning med dolda talanger och dold 
kompetens.  Ett företag har startat upp verksamhet med målgruppen utifrån dialog och 
kunskapsstöd och fortsatta dialoger sker med intresserade företag.  
Kontakterna med civilsamhället och folkbildningen har lett till dialog och kunskapsutbyte 
med Sundbybergs folkhögskola gällande ungdomar i kommande ESF projekt. Arbetet fortgår 
under 2020. 

 
36 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2018-3-24.pdf 
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1.5 Styrelsens arbete under året 
 
1.5.1 Organisationens uppbyggnad 

1 Medlemmar 
2 Styrelse 
3 Revisorer 
4 Kansli 
5 Beredningsgrupp 

 
1. Medlemmar  
Medlemmar i Samordningsförbundet Sundbybergs stad är: 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt Sundbybergs stad. 
 
Medlemmarna har en medlemsrepresentant var och dessa är: 
Arbetsförmedlingen - Amer Balbaaki 
Försäkringskassan - Fredrik Brunsell 
Region Stockholm – Maria Andersson 
Sundbybergs stad - Helene Bengtsson 
 
2. Styrelse 
Medlemmarna utser vardera en styrelseledamot samt en ersättare. Totalt 4 ledamöter och 4 
ersättare. Inom styrelsen väljs sedan ordförande samt vice ordförande. 
 
Styrelseledamöter den 31/12 2019; 
Arbetsförmedlingen: Jan Karlsson ordförande (ordinarie), Sharifeh Jalali (ersättare) 
Försäkringskassan: Morteza Pourdanandeh vice ordförande (ordinarie), Johan Bogfors 
(ersättare) 
Region Stockholm: Morgan Lindqvist (ordinarie), Ayla Eftekhari (ersättare) 
Sundbybergs stad: Marie Lundman Völker (ordinarie), Annika Zetterqvist (ersättare) 
 
1/1 - 31/8 2019 Ordförande: Arbetsförmedlingen, Åsa Rundlöf 
1/1 -12/4 2019 Vice ordförande: Försäkringskassan, Lotta Englund 
1/1-18/2 Ledamot Region Stockholm. Josefin Malmqvist 
19/2–15/5 Ledamot Region Stockholm: Mikael T Eriksson 
 
Ersättare Arbetsförmedlingen: 1/1–31/8 Neda Seyfeddini 
Ersättare Arbetsförmedlingen 1/9 – Sharifeh Jalali 
Ersättare Region Stockholm: 1/1–16/12 Sofie Ågren-Mandoki  
Ersättare Region Stockholm: 16/12 – Ayla Eftekhari 
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Styrelsen har det övergripande ansvaret för förbundet och dess verksamhet, vilket innebär: 

• Besluta om verksamhetsplan, budget, mål och inriktning för verksamheten 
• Besluta om medelstilldelning 
• Ansvara för att beslutade åtgärder följs upp och utvärderas 
• Ger mandat och möjligheter för förbundet att verka så som förbundsordningen uttrycker 

och beslut som fattas vid styrgruppsmöten. 
• Har samordningsperspektivet i fokus och utvecklar förutsättningar för samordning genom 

kompetens, erfarenhet och omvärldsbevakning på området samverkan/samordning 
 

3. Revisorer  
Medlemmarna utser också revisorer, där Arbetsförmedling/Försäkringskassa som 
representerar staten har en gemensam revisor samt att regionen och staden har varsin 
revisor. Dessa har i uppdrag att granska förbundets räkenskaper och kontrollera om styrelsen 
skött sitt uppdrag under året samt ge förslag på om styrelsen kan ges ansvarsfrihet. 
Under året har Samordningsförbunden i Stockholms län genomfört en gemensam 
upphandling av revisorsbiträde. 2 anbud inkom och KPMG utsågs. Revisorsbiträdes uppgift är 
att löpande granska verksamheten. 
 
Revisorsbiträde: Niklas Schierenbeck, KPMG 
 
Revisor för staten: Birgitta Johansson Vognsen 
Revisor Region Stockholm: Hans Peters 
Revisor Sundbybergs stad: Hans- Erik Salomonson 
 
4. Kansli 
Kansliet leds och består av Förbundschef samt köpt tjänst av ekonom från 
Samordningsförbundet Stockholms stad 
Förbundschef: Catarina Örtengren 
Ekonom: Temesgen Sibhatu Woldemichael 
 
Förbundschef ansvarar för:  

• Att styrelsens beslut verkställs 
• Bereda ärenden till styrelsen 
• Ta fram behovskartläggningar och ansökningar som är relevanta  

• Omvärldsbevaka och skapa möjligheter till kunskapsinhämtning och spridning av goda 
exempel 

• Skötsel av ekonomiförvaltningen, administration och kommunikation  
• Företräda Samordningsförbundet på tjänstemannanivå 
• Utveckla det lokala och regionala nätverksbyggandet 
• Sammankalla och leda arbetet i beredningsgruppen 
• Uppbyggnad av Samordningsförbundets verksamhet i Sundbyberg 
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I relation till finansierade insatser/projekt är kansliet beställare. Kansliet har sitt säte i 
Sundbyberg stad. 
 
5. Beredningsgrupp 
Beredningsgruppen utgör ett fristående stöd i beredning av förslag och genomförande av 
styrelsens beslut. Beredningen består av representanter från förbundets medlemmar. 
Konsensus eftersträvas vid beslutsärenden till styrelsen. 
 
Beredningsgruppens representanter består av en ordinarie representant och en eller flera 
ersättare: 
Arbetsförmedlingen: Julijana Arsenovic-Vasiljevic (ordinarie), (ersättare saknas) 
Försäkringskassan: Anna Holmström (ordinarie), Mathias Holmlund (ersättare) 
Region Stockholm: Jens Bengtner (ordinarie), Ylvali Porander (ersättare) 
Sundbybergs stad: Karin Sellin (ordinarie), Haza Abdolmajid Ahmad (ersättare), Annalotta 
Skarp (ersättare) 
Arbetsförmedlingens representant från 1/1-31/8 2019: Lotta Utbult 

Beredningsgruppen har i uppgift att: 

• Representera sin organisation, men ha ett Samordningsförbundsperspektiv/ha 
samordningsperspektivet i fokus, och utvecklar förutsättningar för samordning genom 
kompetens, erfarenhet och omvärldsbevakning på området samverkan/samordning 

• Informera om och förankra besluten i den egna organisationen 
• Identifiera samverkansbehov och hur dessa skulle kunna tillgodoses 

• Vara en första bedömningsinstans för projektansökningar 
• Omvärldsbevaka och hålla Förbundchef samt styrelse uppdaterad på förändringar i 

organisation eller omvärld som kan ha påverkan på arbetet i förbundet. 
 

1.5.2 Verksamhet styrelse 
Styrelsen har genomfört 7 styrelsemöten, 1 visionsdag, 1 utbildningsdag för styrelse och 
beredningsgrupp, 1 gemensam planeringsförmiddag tillsammans med beredningsgrupp inför 
verksamhetsplanering och budget 2019 samt 1 gemensam genomgång av verksamhetsplan 
och budget 2020.  
 
Ordinarie möten: 22/2, 15/3, 4/6, 30/8, 18/10, 15/11, 13/12 
Visionsdag: 12/4 

Styrelseutbildning: 25/4 
 
Gemensam planeringshalvdag inför uppstart verksamhetsplan och budget 2020: 23/1 
 
Gemensam planeringshalvdag gällande redovisning av verksamhetsplan och budget 2020: 
2/12. 
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Kallelser har skett genom kansliet och protokollföring genom Sundbybergs stad. Erforderliga 
beslut har fattats vid ordinarie möten och struktur för kallelser och protokollföring har 
utvecklats efterhand. 
 
Ny ordförande valdes vid styrelsemöte 30/8: Jan Karlsson Arbetsförmedlingen 
Vice ordförande valdes vid styrelsemöte 12/4: Morteza Pourdanandeh Försäkringskassan 
 
Styrelsen fattade beslut om Verksamhetsplan och budget för 2020 vid styrelsemötet 13/12.  
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1.6 Ekonomiskt utfall 

Budget för 2019 har varit två miljoner kronor. Kansliet redovisade förslag till budget för 2020 
på styrelsemöte 2/12 och den godkändes enligt protokollfört beslut 13/12. Vid styrelsemöte i 
oktober togs beslut att verksamhetsplan och budget skulle beslutas vid styrelsemöte 3/12. Då 
frågeställningar fanns kring ESF projekt MIA Vidare togs underlag till VP och budget 2020 
tillbaka till kansliet för förtydliganden och beslutsdatum bestämdes till 13/12. 
 
Vid de strukturella insatserna, såsom frukost-, lunch- och informationsmöten samt vid 
styrelsens och beredningsgruppens möten har förbundet inköpt förtäring i form av kaffe/te 
och frukt eller smörgåsar. I första hand har köp gjorts vid kommunens upphandlade cafeteria 
i Stadshuset, men även av Arbetssupportens verksamhet vid Sundbybergs stad och vid 
Allaktivitetshuset föreningscafé, Café Kultur. Vid enstaka tillfällen och till ringa summor har 
Förbundschef inhandlat det som behövts hos lokala handlare. 
 
Förbundet bokar lokal för ovan insatser samt samtliga möten via Allaktivitetshuset 
Sundbybergs stad eller genom kontakter i beredningsgrupp eller styrelse. Kostnaden för 
kansliets lokalhyra uppgår till 12 000 kr per år och kostnaderna för hyra av lokal för övriga 
insatser uppgår till dubbla summan. 
Förbundet har haft kostnader för ekonomihantering genom Visma bokföringsprogram samt 
ekonomtjänst inköpt av Samordningsförbundet Stockholms stad enligt avtal. Skötsel av kansli 
genom inköp av kontorsmaterial, kopiering samt kostnader för föreläsare vid de strukturella 
insatserna finns redovisat. 
 
Förutom kostnaderna för individinsatser och strukturella insatser samt uppföljning har 
förbundet beslutat om omvärldsbevakning. Detta har inneburit kostnader för Förbundschefs 
deltagande i Samordningsförbundens seminarier vid Almedalsveckan på Gotland i juni, 
Nationella rådet och Samordningsförbunden i Region Stockholms finsamkonferens i mars och 
tillhörande representationsuppdrag som anordnare av konferensen samt möte med ”LärVux” 
i Örebro gällande Supported Education37 och deltagande i medlemsmöten i NNS. 
 
Förbundet har bidragit med utvecklingskostnader för och genomförandet av företagsträffar 
inom ramen för statsbidrag 2018:3. Större delen av kostnaderna har kunnat täckas av 
statsbidraget som utbetalats till Samordningsförbundet från Sundbybergs stad men förbundet 
har stått för kostnader i form av övergripande samverkanskostnader.  
 
Ett administrativt stöd från centrala Östergötland har inköpts gällande införande av uppgifter 
i det digitala verktyget Insatskatalogen samt köpt administrativt stöd för planering och 
genomförande av strukturella påverkansinsatser. 
 
Förbundet har även kostnader för dataskyddsombud samt revisionsbiträde via konsultativa 
tjänster. 
 

 
37 https://www.vardochinsats.se/schizofreni-och-liknande-tillstaand/behandling-och-stoed/sysselsaettning-supported-

education-sed/ 
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Då individinsats Finsamteam och Finsamlots fördröjts samt att Region Stockholm ännu 
saknar teammedlem gör det att förbundet går med ett överskott för 2019. 
 
Styrelsen beslutade att viss del av överskottet ska förbrukas under första halvåret 2020 
genom att behålla finansierad insatstid till teamet under våren 2020. Då budget för 2020 
beslutades hade ännu inte beslut om beviljande av ESF Projekt MIA Vidare erhållits vilket 
gjorde att förbundet skapade två alternativa budgetar för 2020, en MIA Vidare ja-budget och 
en nej budget. Projekt MIA Vidare beviljades 15 december 2019 och Samordningsförbundet 
Sundbybergs stad blir ett delprojekt inom huvudprojektet som har huvudägare 
Samordningsförbundet Östra Södertörn. Detta ger att förbundets insatta medel växlas upp 
ytterligare för att ge utökade möjligheter till individinsatser. 
 
Totalt kommer ca hälften av förbundets budgeterade medel utgörs av individ- och 
strukturella insatser och av dessa utgörs 9/10 av individinsatser, vilket ligger i linje med 
Samordningsförbundens nationella målsättningar.  Då ett kanslis kostnader är relativt 
konstanta innebär det att ju större budget desto större andel går till insatser.  
 
Ytterligare mål under 2020 är att kunna söka finansiering via projekt eller andra medel som 
kommer individer till del genom insatser. I första hand görs detta genom samverkan med 
andra Samordningsförbund eller civilsamhället. 
 
Budget för 2020 är lagd som minusbudget utifrån styrelsens beslut att använda del av 2019 
års överskott till individinsats Finsamteam och Finsamlots. 
 
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning 
 

Belopp tkr 
 
 

Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse utfall – budget 
2019 

Nettokostnad 
 

1 886 533 2 159 378  
 

272 845 

Bidrag/intäkt 
 

2 310 000 2 000 000 310 000 

Resultat 
 

423 451 -159 378 582 845 

Utgående eget kapital  714 443   
 

Likvida medel 
 

787 771   
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1.6.2 Resultaträkning 
  2019-01-01 2018-07-01 
Belopp i kr. Not -2019-12-31 -2018-12-31  

 
Verksamhetens medlemsavgifter 1 2 000 000 1 000 000 
  
EU-medel och andra bidrag   0 0 
Övriga intäkter  309 998 0 
Verksamhetens kostnader  1 886 533 0 
Avskrivningar  0 0 
Verksamhetens resultat  1 886 533 709 008 
 
Finansiella intäkter  0 0 
Finansiella kostnader  14 0  
 
Resultat före extraordinära intäkter  423 451 290 992 
Extraordinära intäkter  0 0 
 

Årets resultat   423 451 290 992 
 

 
 
1.6.3. Balansräkning 
 
Belopp i kr. Not 2019-12-31 2018-12-31 

 
Tillgångar    
Anläggningstillgång  0  0 
Omsättningstillgångar  0 0 
Fordringar 2 148 771 30 633 
Kassa och banktillgodohavande  785 771 902 564 
Summa omsättningstillgångar  934 542 933 270 
 
Summa tillgångar  934 542 933 270 
 
Eget kapital och skulder  
Eget kapital  290 992 290 992  
Årets resultat   423 451 
Summa eget kapital  714 443 290 992 
Skulder 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 3 11 762  - 
Övriga skulder  15  - 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   208 322 642 235 
Summa kortfristiga skulder  220 099 642 235 
Summa eget kapital och skulder  934 542 933 270 
______________________________________________________________________________________ 
Ansvarsförbindelser: Inga 
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1.6.4 Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten 
 
Belopp i kr.  2019  2018 

 
Periodens/årets resultat   423 451 290 992  
Justering för ej likviditetspåverkande poster  0 0 
Medel från verksamheten före förändring  
av rörelsekapital  423 451 290 992 
 
Ökning kortfristiga fordringar   -118 108 30 633  
Ökning kortfristiga skulder  -422 136  642 245 
Kassaflöde för den löpande verksamheten  -540 244 902 563 
 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 
 
Årets kassaflöde  -116 792  
Likvida medel vid årets början   902 563 0 
  
Likvida medel vid årets slut  785 771 902 563 

    

 

2. Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning i tillämpliga delar. 
 
 

3. Noter 
 
Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter 
  2019-12-31  2018-12-31 

 
Driftbidrag från staten (AF och FK) 1 000 000 500 000 
Driftbidrag från Sundbybergs stad 500 000 250 000  
Driftbidrag från Stockholms läns landsting 500 000 
Övriga intäkter 309 998 250 000  

Summa 2 309 998 1 000 000 
 
 

Not 2. Fordringar  
  2019-12-31  

 
Momsersättning                   122 721            30 633 
Fordran hos leverantör                      26 050 
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Not 3. Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader  
  2019-12-31 2018-12-31 

 
Övriga upplupna intäkter och förutbetalda kostnader                              208 322       642 235 

 
4. Eventuella tilläggsupplysningar  
 
Sammanställning av utfall och budget 2019     
 
Insatser Budget 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 

 
Strukturella insatser  228 000  29 960  139 200 
invigning Finsam   30 000  
Kompetenshöjande 28 000 18 100  9 200 
Finsamkonferens 50 000  11 860 
Utveckling/kartläggning befintliga insatser,  
planering och genomförande 460 000  390 000 
av Företagsträffar inom DUA statsbidrag    
- strukturellt insatsstöd   100 000 
Individinsatser  610 000 313 500 0 
- Finsamteam och Finsamlots 600 000  300 000 0 
- insatskatalogen  10 000   13 500  0 
 
Summa insatser 1 148 000 733 460 139 200 
 
Styrelse + kanslilöner och arvoden 1 046 378  1 060 000 505 500  
 
Kansli  275 000  93 000 14 000 
Varav köpta tjänster 
- insatskatalogadministration   8 000 
- ekonomihantering   18 000 
- revisionsbiträde   20 270 
- dataskyddsombud     3 000 
- hemsida (webbhotell etc)   5 000 
   
Engångskostnader 
- Hemsida och profilpaket    50 300 
     
Summa kansli och styrelse  1 291 000 1 153 000   534 200 
 

Totalt 2 159 378 1 886 533 709 000 

 
 
Intäkter/medlemsavgifter 2 000 000 2 000 000 1 000 000 
EU-medel och andra bidrag 0 0  0 
Intäkter/övriga intäkter 0 399 998  0 
Finansiella intäkter/kostnader 0 -14 0 
 
Resultat   0 423 451 1 000 000 
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5.Styrelsens beslut 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
 
Datum: 2020-03-06 
 
 
…………………………………  …………………………………………. 
Jan Karlsson   Morteza Pourdanandeh 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Morgan Lindqvist  Marie Lundman-Völker 
Ledamot   Ledamot 
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Bilaga 1  Kollegial utvärdering ”resursteam SUVS” 
 
Utvärdering_SUVS_resursteam_2019.pdf

file://///sbgfil09/redirectedfolders$/catort/Desktop/Utvärdering_SUVS_resursteam_2019.pdf
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Bilaga 2  Kommunikationsplan 
 
Kommunikationsplan_190423_utkast31.pdf 

file://///sbgfil09/redirectedfolders$/catort/Desktop/Kommunikationsplan_190423_utkast31.pdf


 
 
 
 
 

 
 

 Sida 34 
Signering av justerare 
på varje sida 

Bilaga 3 Ansökan ESF projekt ”MIA Vidare” 
 
Kopia Beslut Mia Vidare.pdf

file://///sbgfil09/redirectedfolders$/catort/Desktop/Kopia%20Beslut%20Mia%20Vidare.pdf


 
 
 
 
 

 
 

 Sida 35 
Signering av justerare 
på varje sida 

Bilaga 4  ESF projekt ”Rätt stöd för mig” 
 
Rätt-stöd-för-mig_beviljad_ansökan_2019.pdf

file://///sbgfil09/redirectedfolders$/catort/Desktop/Rätt-stöd-för-mig_beviljad_ansökan_2019.pdf


 
 
 
 
 

 
 

 Sida 36 
Signering av justerare 
på varje sida 

Bilaga 5 Finsamkonferens 2019 – ”Finsam så in i Norden” 
 
Program Finsamkonferens.pdfInbjudan_Finsamvecka (002).pdf

file://///sbgfil09/redirectedfolders$/catort/Desktop/Program%20Finsamkonferens.pdf
file://///sbgfil09/redirectedfolders$/catort/Desktop/Inbjudan_Finsamvecka%20(002).pdf


 
 
 
 
 

 
 

 Sida 37 
Signering av justerare 
på varje sida 

  
Bilaga 6 Inbjudan finsamvecka ”Jämt i Finsam” 
 
 

Inbjudan_Finsamvecka (002).pdf

file://///sbgfil09/redirectedfolders$/catort/Desktop/Inbjudan_Finsamvecka%20(002).pdf


 
 
 
 
 

 
 

 Sida 38 
Signering av justerare 
på varje sida 

Bilaga 7 Samordningsförbundens del av Regeringsuppdrag ”Mäns våld ska upphöra” 
 
 
avtal_NNS_sundbyberg_regeringsuppdrag_2019.pdf

file://///sbgfil09/redirectedfolders$/catort/Desktop/avtal_NNS_sundbyberg_regeringsuppdrag_2019.pdf


 
 
 
 
 

 
 

 Sida 39 
Signering av justerare 
på varje sida 

Bilaga 8  Inbjudan invigning Finsamteam och Finsamlots 
 
 
Invigning_finsamteam_191002.pdf

file://///sbgfil09/redirectedfolders$/catort/Desktop/Invigning_finsamteam_191002.pdf


 
 
 
 
 

 
 

 Sida 40 
Signering av justerare 
på varje sida 

Bilaga 9 Kravspecifikation Finsamlots 
 
FINSAMTEAM_annons lots.pdf 

file://///sbgfil09/redirectedfolders$/catort/Desktop/FINSAMTEAM_annons%20lots.pdf


 
 
 
 
 

 
 

 Sida 41 
Signering av justerare 
på varje sida 

Bilaga 10  Kravspecifikation Finsamteammedlem 
 
 
FINSAMTEAM_annons teammedlem.pdf

file://///sbgfil09/redirectedfolders$/catort/Desktop/FINSAMTEAM_annons%20teammedlem.pdf


 
 
 
 
 

 
 

 Sida 42 
Signering av justerare 
på varje sida 

Bilaga 11 Avtal finsamteam och finsamlots 
 
 
Avtal_finsamteam_191101_uppdaterat (002).pdf

file://///sbgfil09/redirectedfolders$/catort/Desktop/Avtal_finsamteam_191101_uppdaterat%20(002).pdf


 
 
 
 
 

 
 

 Sida 43 
Signering av justerare 
på varje sida 

Bilaga 12 Verksamhetsplan och Budget 2020 
 
 
VP_2020_beslutad.pdf

file://///sbgfil09/redirectedfolders$/catort/Desktop/VP_2020_beslutad.pdf


 
 
 
 
 

 
 

 Sida 44 
Signering av justerare 
på varje sida 

Bilaga 13 Avtal revisorsbiträde 
 
Revisorsbiträdesavtal_signerat.pdf 

file://///sbgfil09/redirectedfolders$/catort/Desktop/Revisorsbiträdesavtal_signerat.pdf


 
 
 
 
 

 
 

 Sida 45 
Signering av justerare 
på varje sida 

Bilaga 14 Inbjudan ASF dag 19 november 
 
ASF skapar jobb 2019 - Inbjudan med program.pdf 

file://///sbgfil09/redirectedfolders$/catort/Desktop/ASF%20skapar%20jobb%202019%20-%20Inbjudan%20med%20program.pdf


 
 
 
 
 

 
 

 Sida 46 
Signering av justerare 
på varje sida 

Bilaga 15 Projektförslag från ASF företaget ”Tanke och Handling” 
 
 
Förslag_ASF_Handling_o_tanke_2019.doc 
 
 
 
 
 

file://///sbgfil09/redirectedfolders$/catort/Desktop/Förslag_ASF_Handling_o_tanke_2019.doc


 
 
 
 
 

 
 

 Sida 47 
Signering av justerare 
på varje sida 

Bilaga 16 Avtal dataskyddombud 
 
Avtal Dataskyddsombud.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

file://///sbgfil09/redirectedfolders$/catort/Desktop/Avtal%20Dataskyddsombud.pdf

