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Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 

(Finsam) 

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver 

insatser utifrån egna uppdrag och ansvarsområden. För vissa personer som har behov 

av stöd från flera olika delar i välfärden kan sektoriseringen utgöra hinder för en 

effektiv rehabilitering. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

(2003:1210) ger Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kommun och Region en unik 

möjlighet att bilda samordningsförbund som erbjuder en gemensam arena där 

myndigheter och vården kan verka tillsammans lokalt och ta ett samlat ansvar utifrån 

ett helhetsperspektiv på den enskildes behov.  

 

Samordningsförbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Region Stockholm och Sundbybergs stad. Förbundet finansierar och stödjer samverkan 

för att personer ska kunna öka sin möjlighet till självförsörjning genom arbete eller 

studier. Samordningsförbundet Sundbybergs stad är en fristående juridisk person med 

egen budget och eget organisationsnummer.  

 

Varje medlem avsätter medel varje år enligt beslut till förbundet. Den statliga 

fördelningsmodellen tar hänsyn till regionens antal invånare samt försörjningsförmåga. 

I denna fördelningsmodell ingår också ett tak för eget kapital (tidigare tilldelade medel 

som inte förbrukats). 

Samordningsförbundets uppdrag 

Samordningsförbundets verksamhet styrs av Lagen om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser (2003:1210) samt regleras av förbundsordningen som antogs 

vid förbundets bildande år 2018.  I förbundsordningen sammanfattas styrelsens 

uppgifter i sju punkter. 

 

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna  

3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  

4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas  

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  

6. de insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via det för 

parterna gemensamma uppföljningssystemet SUS  

7. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

 

Samordningsförbunden får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för 

enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som 

avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.  

”Vi ser förmågan!” 
Det är vår vision som utarbetats tillsammans med styrelse och beredningsgrupp. För 

oss betyder visionen att vi ska fokusera på det som fungerar och att ha förtroende och 

tillit till varandra. Vi ska tillsammans se till att alla får syn på sin förmåga. 
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Värdeord 
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. 

Utökning av förbundet 

När verksamhetsplanen antas väntas besked om Upplands Bro kommun kommer att 

ingå i Samordningsförbundet Sundbybergs stad. Det nya namnet blir 

Samordningsförbundet Samsund.  

 

Förbundsordningen som ska gälla från 1 januari 20221 skall fördelningen mellan 

fördelas så att medlemmarna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med 

hälften av medlen (1/2), Region Stockholm med en fjärdedel (1/4) och Kommunerna 

Sundbyberg stad samt Upplands Bro med en fjärdedel (1/4). Fördelningen mellan 

kommunerna är enligt följande: Sundbybergs stad fem åttondelar (5/8) och Upplands 

Bro kommun tre åttondelar (3/8) av kommunernas fjärdedel (1/4). 

 

Ändamål och syfte  

Förbundets ändamål är att svara för en finansiell samordning av insatser för personer 

som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser i syftet att de ska uppnå eller 

förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete och nå egenförsörjning genom arbete 

eller studier. Ett annat syfte är att på ett effektivare sätt använda samhällets resurser. 

Verksamheten ska främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de ordinarie 

samverkansstrukturerna. 

Strukturella insatser   
De strukturella insatserna ska stödja samverkan mellan medlemmarna inom det 

arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet. Syftet är också att skapa samsyn kring 

målgrupper, insatsmöjligheter och kunskap om samordningsförbund.  

Individinriktade insatser 
De samverkansinsatser som samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till 

medborgare mellan 16 - 64 år boende i förbundets medlemskommuner, med behov av 

samordnad rehabilitering.  

Verksamhetsinriktning 2022 

Verksamhetens inriktning under 2022 kommer delvis att handla om en omstart av 

förbundet. Det beror på den planerade utökningen med ytterligare kommun att ingå i 

samordningsförbundet samt att en ny förbundschef tillträdde under 2021. Fokus 

 
1 Under förutsättning att kommunfullmäktige i Upplands Bro beviljar inträde i 
Samordningsförbundet Samsund på ordinarie möte den 14 december. 
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kommer därför att ligga på att utveckla samverkan mellan medlemmarna och driva de 

insatser som redan är startade. 

 

Under året kommer förbundet arbeta med att ta fram verksamhetsmål och strategisk 

inriktning för kommande år. I det arbetet ingår uppdraget för kansliet att tillsammans 

med medlemmarna undersöka behov av nya insatser. 

Strukturella insatser  

Kunskapshöjande insatser i form av 

utbildningsinsatser/workshops/frukostmöten/webbinarier 
Förbundet erbjuder medarbetare och chefer hos medlemmarna gemensam arena för 

kompetensutveckling och möjligheter till erfarenhetsutbyte och kunskap. Under 2022 

kommer förbundet att arrangera minst sex kunskapsseminarier i syfte att öka 

förståelse och sprida information om medlemmarnas uppdrag.  

Kommunikation och information 
För att nå ut med förbundets insatser kommer en satsning på att förtydliga 

kommunikationen göras under 2022. I arbetet kommer hela styrkedjan involveras från 

styrelse till beredningsgrupp, styrgrupper, medarbetare och deltagare. 

Insatskatalogen 
Insatskatalogen är en digital plattform som syftar till att effektivisera sökandet efter 

aktuella insatser på deltagarnivå. Den är ett levande dokument som främst riktar sig till 

myndigheternas medarbetare för att kunna använda sig av i det dagliga arbetet. 

Katalogen samlar rehabilitering-, utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser riktade till 

personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Allmänheten kan också använda 

katalogen för att finna insatser baserat på behov. Förbundet finansierar fortsatt 

utveckling och uppdatering av katalogen för att bredda användningsområdet. 

Individinriktade insatser   

ESF Projekt MIA Vidare Sundbyberg 
Mellan 1 juni 2020 och september 2022 pågår det länsgemensamma ESF-projektet 

MIA Vidare. Det regionala samarbetet ger en gemensam arena för att lyfta avvikelser, 

erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom integrering av de horisontella 

principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Projektet ska ge ett 

samordnat stöd till sammanlagt 1900 kvinnor och män i hela Stockholms län. 

Förbundschefen deltar i den regionala styrgruppen tillsammans med övriga 

förbundschefer i länet.  

 

I delprojektet MIA Vidare Sundbyberg ingår även Upplands Bro kommun sedan 

september 2020. Delprojektet är ett av åtta delprojekt som samtliga 

Samordningsförbund i Stockholms län driver och samlar 21 av Stockholms 26 

kommuner. I MIA Vidare får deltagarna ett samordnat stöd genom Finsamteamet, 

Case Managers, Supported Employment samt tillgång till arbetsträningsplatser. 

Projektets mål är att ge ett samordnat stöd till 100 personer.  
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Finsamteamet är ingången till MIA Vidare. Det finns ett team i Sundbyberg och ett i 

Upplands Bro. MIA Vidare arbetar med jämställda, icke-diskriminerande och 

tillgängliga metoder och arbetssätt och reflekterar systematiskt kring detta arbete. 

Teamet ställer 7 frågor om våld till samtliga deltagare och kartlägger den digitala 

kompetensen för att identifiera eventuellt digitalt utanförskap. En representant i 

Finsamteamet fungerar även som kontaktperson gentemot egna myndigheten och 

bärare av kompetens och rådgivning utifrån teamets erfarenheter och arbete.  

 

MIA Vidare avslutas i september 2022 och implementeringsarbetet kommer fortsätta 

under våren 2022 för att undersöka vilka insatser som ska finansieras efter projektets 

avslut samt av vem. För vidare läsning se www.miaprojektet.se 

 

ESF-projekt Sundbas 
Samordningsförbundet medfinansierar ESF-projektet Sundbas som ägs av Sundbybergs 

stad. Projektet startades i januari 2021 och kommer pågå till januari 2023. Sundbas 

syftar till att finna metoder för löneanställning för personer som uppbär 

försörjningsstöd och som tagit del av alla lämpliga insatser som kunnat erbjudas, även 

samordningsinsatser och som fortfarande har behov av långvarigt, utökat stöd för att 

finna, få och behålla ett arbete.  

 

Sundbas erbjuder skräddarsydda arbetsplatser, ett café har startats i Ekbackens 

äldreboende. Förbundet är delaktig i projektet som samverkanspart och 

medfinansierar projektets utvärdering samt resurser i form av en arbetsförmedlare 

som arbetar i Sundbas samt MIA Vidare. Samarbetet mellan MIA Vidare och Sundbas 

ska utvecklas under 2022. Deltagare som tillhör målgruppen och har tagit del av den 

myndighetsgemensamma kartläggningen som MIA Vidare erbjuder kan anvisas till 

Sundbas. Projektet förväntas inkludera 20 deltagare under projekttiden. För mer 

information se projektansökan. 

ESF-förstudie Samwin 
Förbundets förstudie lämnades in till ESF-rådet i november 2021. Den beskriver en 

modell för samarbete med näringslivet kring former för att erbjuda anpassade 

arbetsplatser till personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden. En 

samarbetsmodell med företag har tagits fram. Modellen utgår från arbetsgivares 

rekryteringsbehov, stöd och insatserna är designade för och bygger på arbetsgivares 

egna drivkrafter till att bidra till en inkluderande arbetsmarknad. Samarbetet ger 

bättre förutsättningar för långsiktig samverkan med en gemensam målbild. 

Regeringsuppdrag Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
Förbundet deltar i NNS samverkansprojekt under regeringsuppdraget ”Mäns våld mot 

kvinnor skall upphöra”. Förbundet ställer 7 frågor om våld enligt projektuppdraget till 

deltagare som tar del av förbundens insatser. Projektet fortsätter under 2022 och 

förbundet är fadder åt Samordningsförbundet Uppsala som nu ingår i 

regeringsuppdraget.  

http://www.miaprojektet.se/


  

  

 

7 
 

Uppföljning 

Verksamheten ska följas upp utifrån gjorda erfarenheter för att utveckla och förändra 

för måluppfyllelse och individens stegförflyttning mot egenförsörjning genom arbete 

eller studier. Förbundets arbete skall följas och verksamhet utvecklas för individens 

bästa inom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

 

Uppföljningen sker genom ordinarie samverkansinstrument SUS och genom kansliets 

ordinarie uppföljning och återrapportering av verksamheten.   

 

Ett medlemssamråd genomförs under året samt att styrelsen och beredningsgruppens 

arbete utvärderas internt vid två workshop/arbetsmöte som skall leda till 2023 års 

verksamhetsplan. Budgeten följs upp vid styrelsemöte och planering för förbundets 

långsiktiga arbete görs vid arbete med verksamhetsplan.   

 

Revisorer och revisorsbiträde följer förbundet utveckling och hantering av de medel 

förbundet är satt att genomföra verksamhet för och förvalta med största möjliga 

effekt. Tre möten genomförs under 2022 för uppföljning och uppstart av revision samt 

revisionsberättelse.  

NNS Indikatorprojektet 
Förbundet är också anslutet till det nationella indikatorprojektet via Nationella 

Nätverket för Samordningsförbund NNS som mäter samverkan inom insatser. Enkäter 

skickas ut till styrelse, beredningsgrupp, remittenter och medarbetare med uppdrag i 

för utvärdering och åtgärder. 

Dataskyddsombud 
Medverkan i DSO-ring sker genom avtal med åtta samordningsförbund. Förbundschef i 

Samordningsförbundet Blekinge län är dataskyddsombud för Samordningsförbundet 

Sundbybergs stad. Förbundschefen i Samordningsförbundet Sundbybergs stad är i sin 

tur dataskyddsombud för Samordningsförbundet Södra Dalarna. Uppföljning av 

dataskyddet görs genom avstämningar samt rutiner för uppföljning och lärande mellan 

förbunden.   



  

  

 

8 
 

Budget 2022 med prognos för 2023 och 2024  

 

 

Intäkter 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 
Region Stockholm 500 000 500 000 800 000 800 000 800 000 

Arbetsförmedlingen + 
1 000 000 1 000 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

Försäkringskassan 

Sundbybergs stad 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

Upplands Bro   300 000 300 000 300 000 

Projektmedel in ESF  2 000 000 2 074 000 1 800 000 0 0 

Övriga intäkter  218 000    

Summa 4 000 000 4 292 000 5 000 000 3 200 000 3 200 000 

Eget kapital  840 000 1 550 000 1 115 000 680 000 680 000 

Utgifter/Kostnader           

Fasta kostnader           

  Kansli 1 275 000 1 085 000 1 275 000 1 280 000 1 285 000 

  Styrelse och arvoden 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Rörliga kostnader           

  Individinriktade insatser 2 600 000 2 475 000 3 600 000 1 500 000 1 500 000 

  Strukturella insatser 250 000 222 000 410 000 270 000 265 000 

      

Individinsatser            

MIA Vidare 2 580 000 2 335 000 2 000 000    

Myndighetsgemensamt team     550 000 975 000 975 000 

Sundbas 18 000 140 000 550 000   

Nya insatser  
 500 000 525 000 525 000 

      

Strukturella insatser            

Kompetenshöjande   125 000 70 000 125 000 85 000 80 000 

Samwin förstudie 100 000 104 000    

Insatskatalogen  25 000 25 000 25 000 25 000 

Information  23 000 60 000 60 000 60 000 

Utveckling/analys/insatser 25 000  200 000 100 000 100 000 

Totalt 4 275 000 3 932 000 5 435 000 3 200 000 3 200 000 

Resultat -275 000 360 000 -435 000 0 0 

 


