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Inledning 

Delårsrapporten 2022 redovisar förbundets arbete, insatser och ekonomiska utfall 

för januari till och med juni 2022. Insatsernas måluppfyllelse redovisas senare i 

årsredovisningen.  

Första halvåret 2022  

Det kan sammanfattningsvis konstateras att  

 Förbundet har finansierat verksamhet för 91 deltagare. 

 En halvtidsutvärdering har genomförts av projekt Sundbas. 

 En kartläggning av medlemmarnas behov har genomförts. 

 En ansökan från Järfälla kommun om att ingå i förbundet har tagits emot.  

Förbundets ekonomi 

Förbundets resultat för halvåret 2022 uppgår till +879 000 kr. Intäkterna uppgår 

till hälften av budgeten för 2022. Kostnaderna är dock lägre än budgeterat för det 

första halvåret. Detta innebär att förbundet har 3 690 000 kr av årets 5 435 000 kr 

att använda för andra halvåret. Utöver det finns 1,8 Mkr eget kapital från 

föregående år.  

Individinriktade insatser 

Samordningsförbundet har finansierat insatser för 91 personer under det första 

halvåret 2022. Under januari till och med juni har 54 kvinnor och 37 män tagit del 

av insatserna. 

MIA Vidare 

Det regionala socialfondsprojektet MIA Vidare pågår mellan 2020-2022. Under 

våren 2022 höjdes deltagarmålet till 134 deltagare.  

Det var 83 aktiva deltagare i MIA Vidare under första halvåret. Vi har träffat 

sammanlagt 104 deltagare från projektet startade. Det är 14 deltagare som har 

börjat arbeta, nio kvinnor och fem män. Det är även sju deltagare, fem kvinnor 

och två män som har börjat studera. 

Arbetet med de horisontella principerna, jämställdhet, tillgänglighet och icke-

diskriminering fortsätter vara en viktig del i projektet. Medarbetarna ställer också 

systematiskt frågor om våld till alla deltagare. 

Det är kommunen som remitterat flest deltagare till MIA Vidare, (45 procent), 

därefter Försäkringskassan, (38 procent). 
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Under våren 2022 gjordes en ny mätning inom MIA Vidare med NNS1 

indikatorenkäter. Det är fortfarande låg svarsfrekvens, endast elva svar har 

inkommit. Resultatet behöver tolkas med försiktighet. De flesta frågeställningar 

indikerar en försämring från förra året.  

Vid ett analysseminarium diskuterades resultaten och en förklaring var att enkäten 

delas ut till deltagare redan efter tre månader i projektet. Medarbetarna upplever att 

de flesta deltagarna behöver mer tid för att kunna känna tillit och trygghet till sin 

förmåga. (Förra årets resultat inom parantes). 

• 38 procent uppger att de känner sig mer redo att arbeta eller studera. (58 

procent) 

• 45 procent upplever att de får stöd med ordinarie kontakter. (75 procent) 

• 56 procent uppger att de får vara med och bestämma över stödet. (67 

procent) 

• 70 procent tycker att stödet får ta den tid som behövs. (67 procent) 

Sundbas 

Sundbas är ett socialfondsprojekt som syftar till att utveckla metoder för att skapa 

arbete till personer i långvarigt utanförskap. Projektet startade 2021 och pågår i två 

år. Förbundet medfinansierar projektet med en arbetsförmedlare samt utvärdering. 

Det har varit tio deltagare inskrivna i projektet.  

Projektets externa utvärderare, WSP, har genomfört en halvtidsutvärdering. 

Genom Sundbas har kunskaperna om målgruppens behov ökat. 

Deltagarintervjuerna beskriver hur projektet gett dem en möjlighet att lämna 

hemmet, få träffa människor och öva på svenska språket. Utmaningarna har för 

deltagarna handlat om förväntningar på arbetsuppgifterna samt en oro för 

framtiden. 

”För mig (projektets nytta) är att jag lämnar hemmet, 

att jag träffar folk, till min hjärna, jag brukar säga… 

förut jag var väldigt stressad. Men nu är jag så lugn.” 

Deltagarnas närvaro har varit hög. I projektet har medarbetarna beskrivit hur 

deltagarnas välmående har ökat. Att de blivit mer aktiva, upplever sig att vara en 

del av någonting. Sundbas har kunnat synliggöra en grupp som varit osynlig 

tidigare. De flesta deltagarna är utrikesfödda kvinnor. En styrka i projektet är att 

det finns en flerspråkig arbetsledare. 

 

1 Nationella Nätverket för Samordningsförbund, en medlemsorganisation för samordningsförbund. 
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Strukturpåverkande insatser 

Pilotprojektet om ökad upptäckt av våld fortsätter inom ramen för MIA Vidare. 

NNS som är projektägare aviserade att regeringsuppdraget har förlängts och 

samordningsförbundens arbete har sammanställts i en rapport av 

Jämställdhetsmyndigheten.  

Förbundet har bidragit i det lokala samrådet genom att föreslå en ny mötesstruktur 

för att utbyta erfarenheter och få verksamheterna att lära känna varandra bättre. 

Först ut var Försäkringskassan som berättade om rehabiliteringsprocessen och de 

nya regeländringarna inom sjukförsäkringen. 

Det första halvåret togs förbundets nya grafiska profil samt hemsida fram. De 

interna dokument som har uppdaterats har varit, delegationsordning, 

dokumenthanteringsplan samt påbörjan av en internkontrollplan. 

En målgruppsanalys togs fram till en gemensam planeringsdag styrelsen och 

beredningsgruppen. De tankar om var medlemmarna vill kroka arm med varandra 

var bland annat; unga hemmasittare, utrikesfödda kvinnor, insatser för deltagare 

som behöver motivation och att bryta social isolering. Därefter har en kartläggning 

gjorts av kommunernas arbete med unga.  

Förberedelser ESF-ansökan 

Samordningsförbunden i länet planerar att lämna in en gemensam ansökan till 

Europeiska socialfonden. Ett projekt som utgår från tidigare projekterfarenheter 

och evidensbaserade metoder och arbetssätt. Lärdomar och kunskaper från det 

danska forskningsprojektet BIP genomsyrar förhållningssätt och metodarbete.  

Utöver detta kommer fokus att vara på aktiva och samordnade 

arbetsgivarkontakter, mer uppsökande och förbyggande verksamheter för unga 

vuxna, där även skolsamverkan är en del av projektet. Det finns också behov och 

efterfrågan på kompetensutveckling för att stärka samverkan och kunskap kring 

metoder som stödjer arbetet i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och de 

horisontella principerna hos förbundets medlemmar medarbetare och chefer i 

linjeorganisationerna. Därmed tillkommer ett parallellt 

kompetensutvecklingsprojekt. 

Ansökan från Järfälla kommun 

Förbundet har mottagit en ansökan från Järfälla kommun om medlemskap i 

Samordningsförbundet Samsund. Ansökan har behandlats av styrelsen och en 

arbetsgrupp har tagit fram en förbundsordning som nu sänts till respektive 

medlemsorganisation för godkännande. Planen är att Järfälla kommun ingår i 

Samsund från och med 1 januari 2023. 
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Ekonomisk redovisning 

 

Tabellen nedan visar ett sammandrag av verksamhetens ekonomiska utfall i 

jämförelse med budget för förbundets verksamhet under första halvåret 2022. 

 

Intäkter  Budget  

2022 

Utfall per 

2022-06-30 

Region Stockholm 800 000 400 000 

Arbetsförmedlingen + 1 600 000 800 000 

Försäkringskassan 

Sundbybergs stad 500 000 250 000 

Upplands Bro 300 000 150 000 

Projektmedel ESF  1 800 000 1 023 535 

Totalt 5 000 000 2 623 535 

   

Utgifter/Kostnader     

Fasta kostnader     

  Kansli 1 275 000 614 551 

  Styrelse och arvoden 150 000 53 332 

   

Individinsatser     
 

MIA Vidare 2 000 000 858 968 

Myndighetsgemensamt team 550 000 
 

Sundbas 550 000 48 677 

Nya insatser 500 000 
 

Strukturella insatser   
 

Kompetenshöjande   125 000 13 700 

Insatskatalogen 25 000 18 000 

Information 60 000 43 500 

Utveckling/analys/insatser 200 000 93 479 

Totalt 5 435 000 1 744 107 

 
Resultat 

 
-435 000 

 
879 328 
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Helårsprognos 

Prognosen nedan beskriver en prognos av förbundets finansiering av insatser för 

resterande del av året. 

 

Intäkter Prognos 2022 

Medlemsintäkter 3 200 000 

Projektmedel ESF  1 800 000 

Summa 5 000 000 

Utgifter/Kostnader   

Fasta kostnader   

  Kansli 1 200 000 

  Styrelse och arvoden 120 000 

Individinsatser     

MIA Vidare 2 000 000 

Myndighetsgemensamt team 350 000 

Sundbas 550 000 

Nya insatser 500 000 

Strukturella insatser   

Kompetenshöjande   50 000 

Insatskatalogen 25 000 

Information 50 000 

Utveckling/analys/insatser 135 000 

Summa 4 980 000 

Resultat 20 000 
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Vi ser förmågan! 

Vi stödjer människor att använda sina resurser för att 

ta plats i samhället. Tillsammans med samhällets alla 

aktörer utvecklar vi samverkan för att personer i behov 

av arbetslivsinriktad rehabilitering ska få ta del av det. 

Med ett normkritiskt förhållningssätt bidrar vi till att 

alla ska vara delaktiga i ett jämställt och inkluderande 

samhälle. 

Samordningsförbundet Samsund 

Besöksadress: Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg 

Postadress: Sundbybergs stad, 192 72 Sundbyberg 

08-706 80 37  www.samsund.se 

 


