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Inledning – Ordförande har ordet  
 
År 2018 präglats av deltagarprojektet ”MIA” vilket har rullat på under året och har nu nått 110 
deltagare varav 43 % närmat sig och 17 % har nått ut på arbetsmarknaden. Förbundet har strukturellt 
arbetat med att stödja arbetsintegrerade sociala företag, haft gemensamma forum, arbetat med den 
digitala insatskatalogen, vårddialoger, arbetsgrupp gällande sjukskrivna utan sjukpenning. 
 
Året har också upptagits till stor del av diskussioner kring Förbundets utökning där styrelsen har 
diskuterat kring framtiden, för och nackdelar kring ett större Förbund. Samordnings-förbundet Södra 
Roslagen har hittills bestått av två kommuner Österåker och Täby samt Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Landstinget. Tanken var att förbundet skulle utökas med ytterligare fyra till 
kommuner vilka då skulle vara Vaxholm, Vallentuna, Danderyd och Norrtälje. Styrelsen har tillsammans 
med förbundets tjänstemän arbetat fram förslag hur en utökning skulle kunna se ut. De tilltänkta 
kommunerna har under året bjudits in till diskussioner och information om samordningsförbundet.  
 
Styrelsen kom fram till att det befintliga förbundet skulle vara kvar men att byta namn till 
Samordningsförbundet Roslagen samt att Mia projektet ligger kvar inom det gamla förbundets 
medlemmar, likaså kvarvarande medel. Alla nya kommuner tog informationen till sig och beslutade att 
inträda i det ”nya” förbundet fr o m årsskiftet 2018/2019 då också alla kommuner hade hunnit 
godkänna den nya förbundsordningen och de redovisade ekonomiska principerna.  
Styrelsen beslutade också att anställa en samordnare vilken började sin anställning i slutet av året för 
att bl a möta det nya större förbundet och hantera insatskatalogen mm. 
 
Under året har en ny dataskyddsförordning tillkommit, den s.k. GDPR1 där förbundschefen utsågs som 
ansvarig.  Den ekonomiska redovisningen som återfinns i årsredovisningen påvisar att budget för 2018 
ligger inom den föreskrivna ramen. 
 
Året avslutades med en jullunch tillsammans med beredningsgruppen då mandatperiodens slut närmar 
sig efter fyra år och det nya förbundet kommer träda ikraft vid årsskiftet 2018/2019.  
 
Ser fram emot det nya förbundet där man tillsammans kan skapa nya möjligheter på ett effektivt och 
samordnat sätt för de som behöver bättre förutsättningar och stöd till egen försörjning. Önskar också 
den kommande ordföranden i det nya Förbundet lycka till. 
 
 
Christina Funhammar  
Ordförande Södra Roslagens Samordningsförbund 

 

                                                        
1 General Data Protection Regulation 
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1.0 Förvaltningsberättelse  
 

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling 
samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2018.   
 
Till redovisningen hör tre bilagor, en rapport med detaljerade uppgifter om förbundets 
individinsats, en bilaga som ger en översikt av årets större genomförda forum/sammanträden 
samt en bilaga där förbundets representanter framgår. 
 
 

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ekonomiskt resultat: 
Förbundet hade under 2018 verksamhetskostnader som uppgick till 5,27 milj.kr. Intäkter 
uppgick till 4,68 milj.kr, varav 2,8 milj.kr utgjorde medlemsbidrag och 1,87 milj.kr utgjordes 
av medfinansiering från Europeiska socialfonden.  Vid ingången av året hade förbundet ett 
eget kapital på 1,58 milj.kr och vid utgången ett eget kapital på 0,99 milj.kr  
 

Resultat på strukturnivå: 
 Förbundet har arrangerat två gemensamma forum med sammanlagt 55 besökare. 
 
 Ny förbundsordning för ett utvidgat förbund, vilket inkluderar även de fyra angränsande 

kommunerna Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm och Danderyd.  

 
 I den Digitala insatskatalogen finns 10 lokal insatser registrerade. 

 
 Vårddialog med nya lokala psykiatriutförare Praktikertjänst med samråd i 

medlemskommunerna samt träffat lokala rehabliteringskoordintorer. 
 

 Förbundet har deltagit i Stockholms Läns nätverk för  utvecklingen av 
Arbetsintegrerande sociala företag  samt i det nationella  sk. ”SKL nätverket för  utveckling 
av Arbetsintegrerande sociala företag” 
 

 Stöttat lokala Arbetsintegrerande sociala företag genom upphandling av 
arbetsträningsplatser för deltagare i projekt MIA Södra Roslagen. 
 

 Beslutat att starta en ny insats riktad till målgruppen ”sjukskrivna utan sjukpenning” 
 

 Via Indikatorsenkäter deltagit i Nationella nätverket för samordningsförbund, 
uppföljningsinstrument för utvärdering av samverkan. 

 

Resultat på individnivå: 
 

 Projekt  MIA Södra Roslagen har fram till och med december 2018 haft 110 unika deltagare 
varav 71 personer avslutats. 43% av deltagarna har gjort en stegförflyttning närmre 
arbetsmarknaden och 17% har avslutas mot arbete eller studier. 
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1.2 Om förbundet 
Enligt förbundsordningen är förbundets ändamål att; inom 
kommunerna Täby och Österåkers geografiska område, arbeta med 
finansiell samordning av insatser mellan huvudmännen inom 
rehabiliteringsområdet.  
 
Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att deltagarna uppnår eller 
förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete.  
För att lyckas med detta krävs ett stort och samlat engagemang från 
samtliga medlemmar.  
 
1.2.1 Historik och lagrum 
Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades den 7 maj 2014, efter att alla medlemmar godkänt 
förbundsordningen. Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) samt utifrån den förbundsordning som beslutats av samordnings-
förbundets medlemmar.   
 
Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet, 
att samordna gemensamma insatser samt att underlätta för effektiv resursanvändning.  Förbundet följer 
lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. 

 

1.2.2 Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt Täby och Österåkers kommuner som medlemmar.  
 
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett 
kansli och en beredningsgrupp bestående av tjänstemän från medlemmarna som verkställer styrelsen 
beslut om finansiering av strukturpåverkande- och individinriktade insatser.  
 
Samordningsförbundets och styrelsens förvaltning granskas av revisorer för varje medlems räkning 
 
 
 

 
  

Medlemmar Revisorer 

Styrelse 

Kansli Beredningsgrupp 

Utvärdering av verksamhet 

*Strukturpåverkande insatser 
*Individinriktade insatser 
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1,4

0,7

0,24

0,46

Medlemsintäkter på 2,8 milj.kr

Staten 1,4 milj.kr Landstinget 0,7 milj.kr

Österåker 0,24 milj.kr Täby 0,45 milj.kr

2,8
1,9

Finansiering av verksamhet

Medlemsintäkter ESF medel

 

1.2.3 Uppdrag  
I förbundets uppdrag ingår det att finansiera, stödja och utveckla individinriktade samverkansinsatser 
och processer för att främja lokal myndighetssamverkan. Förbundet ska finansiera insatser som stödjer 
metod- och kunskapsutveckling samt verka för en förbättrad samverkanskultur inom rehabiliterings-

området. Verksamheter som finansierar ska komplettera medlemmarnas ordinarie verksamhet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.4 Övergripande mål  
I verksamhetsplan för 2018  framgår att de övergripande målen att: 
• Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.  

• möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering (ex. metoder och arbetssätt). 

• bidra till samhällsekonomiska vinster (effektivare arbete, minskat behov offentlig försörjning) 

• utveckla en gemensam helhetssyn utifrån förbundets uppdrag och utifrån individens behov.  

• vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering (bidra till att individen får rätt insats och ökar 

sin möjlighet till egen försörjning genom arbete och/eller studier).  

• bidra till effektivare arbetssätt inom rehabiliteringsområdet (genom att ex. undvika dubbelarbete 

och möjliggöra gemensamma sätt att hantera problem som kan uppstå). 

 

1.2.5 Verksamhetsidé 
Samordningsförbundets verksamhetsidé är att vidareutveckla, och främja samverkan mellan 
medlemmarna och andra partners för att medborgare som behöver ett samordnat stöd ska få bättre 
förutsättningar att försörja sig själva. 

 

1.2.6 Finansiering 
Förbundet ska stödja samverkan och finansiera insatser som ligger inom parternas områden. 
2018 års tilldelning av finansiella medel från medlemsparterna uppgick till 2,8 milj.kr där 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrog med hälften av medlen, Stockholms läns landsting 
med en fjärdedel och kommunerna Täby och Österåker med resterande fjärdedel, baserad på 
befolkningsmängd. Utöver medlemsintäkter har förbundet ett pågående projekt delfinansierat av 
Europeiska socialfonden, förbundet har sökt och fått ≈ 1,2 milj.kr för jan-okt samt har en upplupen 
intäkt på ≈ 678  tkr för perioden sep-dec 2018. Förväntar sig en verksamhetsfinansiering på ≈1,9 milj.kr 
Förbundet har under 2018 totalt haft intäkter på ≈ 4,7 milj.kr för finansiering av verksamhet. 

  

 

Samordningsförbundet uppdrag enligt förbundsordningen är att :  

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. 

2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna. 

3. Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde. 

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

5. Besluta om förbundets arbetsordning. 

6. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet. 

7. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.  
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1.3 Beskrivning av verksamheten  och Resultat   
 
 

1.3.1 Målgrupper 
Insatsverksamhet inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och syftar till att deltagarna uppnår, eller förbättrar, sin förmåga till egen 
försörjning genom förvärvsarbete. 
  

• Förbundets huvudmålgrupp är medborgare (16-64 år) boende i Täby eller Österåker som behöver 

samordnat stöd från parterna för att komma vidare till arbete eller studier. Vid behov prioriteras yngre 

personer i åldern 16-35 år med en komplex situation. 

 

• Sekundär målgrupp för förbundet är medlemsorganisationerna och dess tjänstemän. Insatser riktade 

till den sekundära målgruppen ska gynna huvudmålgruppen. 

 

 

1.3.2  Översikt av förbundets verksamhet och insatser 2018  
Förbundet verksamhetsidé, uppdrag och mål fördelas på följande verksamhetsområden och insatser:  
 

Administrativ kansliverksamhet 

Uppdrag att verkställa styrelsens beslut om mål, riktlinjer, arbetsordning, finansiering av insatser 
Mål att skapa och stödja en långsiktig struktur för samverkan mellan parterna samt sköta förbundets 
ekonomiförvaltning och upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning 

Utvärdering av verksamhet 

Uppdrag att följa upp och utvärdera insatserna genom: 
 Indikatorenkäter 
 Statens uppföljningssystem (SUS) 
 Externa utvärderare SWECO (MIA-projektet) 

Strukturpåverkande insatser Individinriktade insatser 

Mål att bidra till att utveckla samverkan, 
effektivare arbetssätt och en helhetssyn mellan 
medlemmarna genom insatser: 
 
 Dialog nya medlemmar 
 Arbetsgrupp inför nya insats SAMSUS2 
 Vårddialog 
 Gemensamma forum  
 Digital Insatskatalog 
 Stöd till utveckling av ASF3 

 

Mål att vara till nytta för medborgaren i 
deras rehabilitering och en helhetssyn mellan 
medlemmarna genom insatsen: 
 

 ESF projekt MIA4 - Delprojekt Södra Roslagen 
 

 

  

                                                        
2 SAMsyn Sjukskrivna Utan Sjukpenning 
3 Arbetsintegrerande Sociala Företag 
4 Mobilisering Inför Arbete 
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1.3.3 Administrativ kansliverksamhet 
Kansliet ansvarar för att planera, följa upp och verkställa styrelsens beslut samt ansvarar för förbundets 
ekonomiska förvaltning.  Förbundet ska skapa en långsiktig struktur i samverkansarbetet mellan 
medlemmarna. 

 
Långsiktig struktur för samverkan 
På lokal nivå har kansliet varit sammankallande till styrelsesammanträden och beredningsgrupps-
möten. Kansliet har även hållit sig uppdaterad om medlemmarnas verksamhet och andra lokala 
samverkansformer. Exempel på sådan samverkan är VIDA5-projektet, personligt ombuds 
ledningsgrupper, regionala och lokala samråd m.m. 
 
På länsnivå samverkar förbundscheferna i länet genom kontinuerliga träffar sinsemellan för 
kunskapsutbyte och för att gemensamt driva den regionala utvecklingen av finansiell samordning. 
Förbundschefen ingår i styrgruppen för det länsövergripande Mia-projektet. Mias delprojektledare 
träffas i länsövergripande projektledarträffa. Förbundets ASF-samordnare deltar i länsövergripande 
nätverk för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag.  
 
På nationell nivå är förbundet medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och tar del 
av deras nationella samarbete. Förbundet har även närvarat vid den Nationella konferensen för 
samordningsförbund som anordnas av nationella rådet för FINSAM lagstiftningen. 
 
Förbundets ekonomiska förvaltning 

Förbundet har under våren 2018 haft administrativt ekonomistöd från samordningsförbundet 
Stockholms stad. Detta sades upp pga. uppsägning av personal och förbundets ekonomiska förvaltning 
återupptogs  av förbundschefen. Förbundet köper in tjänster avseende ekonomisystemet för hantering 
av fakturor och bokföring  genom Visma samt löne- och arvodesadministration från Österåkers 
kommun. Bokföringsstöd erhålls från extern konsult GF Interim för upprättelse av årsbokslut och 
delårsavstämning. 
 
1.3.4 Utvärderingsverksamhet 
Förbundet har i sitt uppdrag ansvar att följa upp och utvärdera de av förbundet finansierade insatserna. 
Detta görs med nedanstående utvärderingsverktyg. Se respektive insats för resultat. 
 

Statens uppföljningssystem (SUS) 
Alla samordningsförbund ska redovisa alla insatser kopplade till en kostnad i statens uppföljnings-
system. Där registrerar förbundet antalet deltagare i de strukturella och i de operativa insatserna. 
 

Indikatorsenkäter 
Nationella nätverket för samordningsförbund har tagit fram utvärderingsindikatorer för att mäta 
samverkan samt effekterna av förbättrad finansiell samordning. Instrumentet bygger på enkäter till 
deltagare, personal och  styrgrupper i förbundets operativa insatser samt till förbundets styrelse.  
 

Externa utvärderare 
ESF projektet MIA utvärderas länsövergripande från våren 2018 av SWECO. Utöver detta  har 
Samordningsförbundet beslut att lokalt genomföra en effektutvärdering av projektet Mia-Södra 
Roslagen. Detta för att utvärdera den effekt projektet har haft för de deltagare som avslutats i projektet 
per den 31/12, 2018.  En rapport beräknas vara klar senast den 31 mars 2019.  

  

                                                        
5 Välj inkludering, delaktighet och aktivering. Projektägare Länsstyrelsen i Stockholms län. Österåkers kommun samordnar 
projektet i fem nordostkommuner.  
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1.3.5 Strukturpåverkande insatser 
De strukturpåverkande insatserna övergripande mål är att de ska bidra till att utveckla samverkan, 
effektivare arbetssätt och en helhetssyn mellan medlemmarna. Detta för att sekundärt leda till att 
medborgare, i behov av ett samordnat stöd, får bättre förutsättningar att försörja sig själva. 
 

Kartläggning och förarbete till nya insatser 
Kansliet och beredningsgruppen diskuterar kontinuerligt möjligheter till ny utveckling. Våren 2018 
undersöktes behovet av en strukturell insats riktad till att skapa samsynen mellan parterna avseende 
målgruppen ”sjukskrivna utan sjukpenning”. Beredningsgruppen föreslog under hösten en ny insats för 
målgruppen vilken presenterades för styrelsen som beslutade att en ny insats skulle starta. I slutet av 
året tillsattes en arbetsgrupp för att verkställa beslutet och en insatssamordnare rekryterades. Under 
hösten 2018 kallade även Europeiska Socialfonden intressenter till ett dialogmöte  kring kommande 
utlysning avseende ”samordnade insatser för unga vuxna med funktionsvariation”. Samordnings-
förbundet Stockholm stad genomförde i december en workshop för utformning av en gemensam 
ansökan tillsammans med samordningsförbundet SUVS6 och Södra Roslagen.  
 

Gemensamma forum 
2015 beslutade styrelsen att genomföra ”gemensamma forum” för medlemsparternas tjänstemän. Syftet 
är dels att tjänstemän ska nätverka med varandra, få gemensam information och få en gemensam 
kompetensutveckling men även att bidra till att utveckla en gemensam samverkanskultur samt att 
främja kunskap om varandras verksamhet. Under 2018 genomfördes två forum, den 9 mars med tema 
Insatskatalog (30 deltagare) och en den 25 maj med tema Sjukskrivna utan sjukpenning (25 deltagare) 
 

Vårddialog 
2016 beslutade styrelsen att för att få ett närmre samarbete med lokala vårdgivare skulle förbundet 
starta olika former av dialog med lokala vårdgivare. Under 2018 genomfördes en workshop med 
Praktikertjänst (lokal psykiatriutförare ) och representanter från det lokala och regionala samrådet (10 
deltagare) samt en dialog påbörjades med rehabiliteringskoordinatorer i nordost (6 deltagare) 
 

Digital insatskatalog 
För att bidra till ett effektivare arbetssätt och göra det enklare att hitta de stödåtgärder finnas hos olika 
medlemmar beslutade styrelsen 2017 att ansluta förbundet till Samordningsförbundet Centrala 
Östergötland digitala insatskatalog, en katalog som samlar insatser som finns inom de anslutna 
samordningsförbundens geografiska område. I katalogen kan handläggare och deltagare söka insatser 
riktade till olika målgrupper. Under 2018 har förbundet publicerat 10 lokala insatser. 
 

Dialog nya medlemmar 
Under våren 2018 har en arbetsgrupp bestående av förbundets beredningsgrupp och representanter 
från kommunerna Danderyd, Norrtälje, Vallentuna och Vaxholm arbetat fram en ny förbundsordning De 
nya kommunmedlemmarna deltog under hösten i utformning av verksamhetsplaneringen för 2019. 
Arbetsgruppen träffades vid fyra tillfällen. 
 

Stöd till utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag (ASF)  
Styrelsen beslutade 2015 och 2017 att stödja utvecklingen av ASF i området för att detta ses som en 
möjlig väg för medborgaren att närma sig egen försörjning. Kansliet har sen 2017 en ASF samordnare 
som ansvarar för insatsen och som under 2018 deltagit i det länsövergripande nätverket för utveckling 
av ASF i Stockholms Län samt det nationella s.k. SKL nätverket för ASF.  Dessutom samarbetar 
samordnaren med ESF-projektet ”Kugghjulet”. Lokalt har samordnaren genomfört träffar med 
verksamhetsledarna på lokala ASF en gång i månaden. Samordnaren representerar även förbundet i 
Coompanion Roslagens styrelse. Under hösten 2018 minskade samordnartjänsten från en 50%-tjänst 
till 10% på grund av pensionsavgång. 

 
  

                                                        
6 Sollentuna Upplands-Väsby och Sigtuna. 
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1.3.6 Individinriktade insatser 
Det övergripande målet för insatsen är att deltagare uppnår eller förbättrar, sin förmåga till egen 
försörjning genom förvärvsarbete och/eller studier. 
 

ESF projektet MIA-Södra Roslagen  
2016 beslutade styrelsen att tillsammans med sex samordningsförbund i Stockholms län ansöka om 
finansiellt stöd hos Europeiska Socialfonden för ett länsövergripande projekt, MIA (mobilisering inför 
arbete). Varje samordningsförbund har ett eget delprojekt och MIA Södra Roslagen är ett av dem.  
Projektets genomförandefas startade den 1 april 2017 och löper t.o.m. maj 2020. Delprojektet vänder 
sig till personer (16-64 år) boende i Täby eller Österåker som behöver samordnat stöd för att komma 
vidare till arbete eller studier.  
 
Delprojektets mål  
Projektets övergripande mål är att erbjuda samordnat stöd för att fler personer som står långt från 
arbetsmarknaden ska kunna öka sina möjligheter till arbete och egen försörjning. 
 

•Att 170 personer erbjuds insatser  i projektet. 
  planering, kunskap om möjliga insatser, försörjning och resurser utifrån individens behov, vilket  
  bidrar till att de närmar sig arbetsmarknaden. 
•Att minst 30 procent av deltagare en ökad egen försörjning  genom arbete eller studier  
•Att minst 40 procent av projektets deltagare kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser inom  
  Arbetsförmedlingen eller kommunen. 
•Att minst 60 procent av projektets deltagare känner en ökad makt över sin situation.  

 

Delprojektets metod 
Deltagarna kommer först i kontakt med inremmiteringsteamet i MIA, antingen genom remiss från 
ordinarie handläggare eller genom egenanmälan. Inremitteringsteamet är ett samverkansteam mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna och består av åtta medarbetare. Teamet 
träffar den potentielle deltagaren tillsammans med ordinarie handläggare och gör en kartläggning av 
deltagarens behov, önskemål och förutsättningar. I samråd med deltagaren och  ordinarie handläggare 
erbjuder teamet en lämplig insats. Under 2018 har MIA-Södra Roslagen erbjudit följande insatser:  

 
• Förrehabiliterande/motiverande kurs (4 ggr/år) 
• Individuellt stöd utifrån metoderna Case Management (CM), Supported Employment (SE) eller 
   Individuell Placement and Support (IPS) 
• Arbetsträning/arbetsprövning på arbetsintegrerande sociala företag (ASF).  

 

Samverkan med ASF och ESF-projektet ”Kugghjulet” 
Det länsövergripande MIA projektet samverkar med ESF finansierade “Kugghjulet”, som syftar till 
utveckling av arbetsintegrerande sociala företag (ASF).  Delprojektet Södra Roslagen har tät samverkan 
med ASF i området och har under 2018 genomfört en upphandling av arbetsträningsplatser. 
 

Utvärdering 
För det länsövergripande projektet genomför, SWECO (från våren 2018) en lärandeutvärdering kring 
utveckling, anpassning och implementering av metoder och arbetssätt i, och mellan, delprojekt. 
Projektet följs även upp i det nationella uppföljningssystemet SUS, projektets utvärderingsverktyg 
Aventus samt genom indikatorsenkäter till deltagare, styrgrupper, projektmedarbetare och förbundets 
styrelse. Det länsövergripande projektet genomförs brukarrevisioner för att utvärdera deltagarnas 
upplevelser av delaktighet, bemötande, inkludering, egenmakt och aktiviteter.  I Södra Roslagen har 
brukarrevision genomförts av RSMH.   
 
Utöver de länsövergripande utvärderingarna har det lokalt genomförts ett enkätutskick till handläggare 
samt att en effektanalys påbörjats för att synliggöra om projektets insatser bidragit till skillnader i 
offentliga kostnader och/eller om dessa kostnader flyttats mellan olika medlemmar.  
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Resultat till och med december 2018. 
MIA Södra Roslagen har från projektstart fram till och med december 2018 
 ( ca 55% av projekttiden): 
 
 110 unika deltagare (59 män, 52 kv.) och avslutat 71 deltagare. 

    9 deltagare (8 män, 1 kv.) dvs 17%  har gått vidare till arbete och  

   3 deltagare (2 män, 1 kv.) till studier. 

 29 deltagare (8 män, 21 kv.) dvs 43% av de avslutade deltagarna har gått vidare till 

ordinarie arbetsförberedande insats på arbetsförmedlingen eller inom kommunen.  

 
Projektledningens bedömning är att vi kommer att närma oss målet under 
återstående projekttid. 
  
Horisontella principer - Jämställdhet 
MIA Södra Roslagen har en jämn könsfördelning avseende deltagare i projektet. 
Enligt den analys av arbetsträningsplatsen som gjorts av det länsövergripande projektet framkommer 
att män får fler timmar och längre insatser än kvinnor samt att män i större utsträckning går ut i arbete 
än kvinnor, kvinnor däremot går i större utsträckning än män tillbaka till sjukskrivning. Orsaken till 
detta kommer fortsatt diskuteras/analyseras dels på länsövergripande nivå dels lokalt med 
handläggarna, projektmedarbetargruppen och verksamhetsledarna på våra ASF 
 
För mer detaljer kring projektets organisation och resultat 2018  ( se bilaga 1) 
Information/rapporter kring det länsövergripande projektet samt delprojekten finns på:  

www.miaprojektet.se eller går att efterfrågas hos samordningsförbundets kansli. 

  

http://www.miaprojektet.se/
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1.4 Sammanfattande analys av mål- och uppdragsuppfyllelse 
 
Samordningsförbundet har under 2018 uppfyllt sitt uppdrag genom att beslutat om arbetsordning och 
finansiering av insatser för att stödja samverkan mellan medlemspartern. Förbundet har hållit sig till 
den beslutade verksamhetsplanen och budget som upprättades 2017.  
 
Året 2018 har präglats av två stora aktiviteter: 
Dels det strukturella arbetet med att utveckla samverkan genom dialog om utökningen med ytterligare 
kommunmedlemmar. Detta för att bättre kunna möta målgruppens rörelse i området samt att få 
förbundet att geografiskt överensstämma med nordostkommunernas andra samarbetsavgränsningar, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans geografiska indelning. Dialogen gav ett lyckat resultat då 
samtliga medlemmar i slutet av 2018 beslutade om en ny förbundsordning för ett utökat förbund från 
2019  med fyra nya kommunmedlemmar.  
 
Samt individinsatsen MIA-Södra Roslagen som arbetat intensivt med att öka målgruppens möjligheter 
till egen försörjning samt bidra till en helhetssyn och effektivare arbetssätt mellan medlemmarna 
avseende arbetet med målgruppen. Projektet har visat på goda resultat hittills och projektledning 
prognostiserar att det kommer hålla i sig och att projektmålen kommer att uppfyllas vid projektets 
avslut 2020. 

 
1.5 Förbundets arbete under året 
 
Nedan beskrivs hur förbundets organisation har sammanträtt och arbetat under året  
För överblick av årets sammanträden och innehåll se bilaga 2 och bilaga 3 för representanter. 
 

• Förbundet genomförde medlemsdialog den 21 mars och den 14 december. 
 

• Förbundets styrelse består av fem ledamöter och fem ersättare. Styrelsen utser inom sig ett 
presidium bestående av ordförande och viceordförande. Styrelsen har under 2018 fattat beslut 
om verksamhet och på vilket sätt förbundets medel ska användas. De har haft sju protokollförda 
möten.  Styrelsen och beredningsgruppen har haft två gemensamma sammankomster, 
delårsavstämning den 29 augusti och årsavslut den 5 december. 
 

• Samordningsförbundets årsredovisning med räkenskaper samt styrelsens förvaltning granskas 
av revisorer för varje medlems räkning. Ett förberedande möte inför revison av 2018 
genomfördes 24 september. 
 

• Beredningsgruppen består av tjänstemannarepresentanter från förbundsmedlemmarna. 
Gruppen utgör ett fristående stöd till förbundschefen och kansliet i beredning av ärenden till 
styrelsen och genomförande av styrelsens beslut.  Med sin sammansättning, kompetens och 
erfarenhet utgör också beredningsgruppen en viktig mötesplats för frågor som rör den 
strategiska utvecklingen av samverkan och analys av nya förutsättningar och behov. 
Förbundschefen är sammankallande och beredningsgruppen har 2018 haft sju sammanträden. 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
  

Medlemmar Revisorer 

Styrelse 

Kansli Beredningsgrupp 
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1.6 Ekonomiskt utfall  
För verksamhetsåret 2018 har förbundet haft intäkter med ≈ 2,80 milj.kr i medlemsavgifter samt 1,2 

milj.kr i utbetalda ESF medel samt att förbundet förväntar en utbetalning av ESF medel med ≈ 679 tkr 
för perioden sept.-december 2018. Totalt har förbundet haft intäkter med 4,68 milj.kr för 2018.  
 

Kostnader för 2018 har uppgått till drygt 5,27 miljoner kronor fördelat med ca 1 milj.kr i administrativa 
kostnader, 0,3 milj.kr i strukturella kostnader samt 3,7 milj. kr i operativa insatskostnader.  
Förbundet fick med sig ett överskott från 2017 på 1,588 milj.kr och har i slutet av 2018 ett årsresultat 

på ≈ - 0,59 milj.kr och ett eget kapital på ca 0,99 milj.kr 
 
 

1.6.1 Kostnadsfördelning 

Större delen av samordningsförbundets medel går till att finansiera insatser som riktar sig till operativa 
insatser (3,59 milj.kr) direkt till medborgarna och dess behov av samordnad rehabilitering. 
Förbundet har en viljeinriktning att högst en tredjedel av förbundets kostnader ska gå till 
administrativa kostnader, vilket 2018 utgjorde 22,7% av förbundets kostnader. 

 
 

1.6.2 Avvikelser från budget 

I stort har förbundet använt sina budgetposter administrativa-, utvärdering-, strukturpåverkan- och 
operativ individkostnader som planerat med en avvikelse på sammanlagt 4% från beslutad 
verksamhetsplaneringen för 2018. Inom budgetposterna har viss omfördelning mellan de olika 
kostnadsposterna gjorts. Se detaljer i not 2 Verksamhetskostnader. 

 

1.6.3 Hantering av förbundets överskott  
Utifrån  från FINSAM´s Nationella Råd bör förbundets egna kapital ligga på 20 % av de tilldelade medlen 
(0,56 milj.kr). När förbundet bildades sommaren 2014 kom inte insatser igång under förbundets första 
år vilket medförde att förbundet fick med sig ett betydande överskott på 1,98 miljoner kronor till 
nästkommande år. Genom att varje år budgetera tidigare upparbetat överskott i insatser har förbundet 
kontinuerligt arbetat med att minska överskottet. Till 31 december 2018 har förbundet ett eget kapital 
på 0,99 milj.kr.  
 
Likviditet 
Att förbundet har ett högre eget kapital än rekommenderat motiveras med behovet av likviditet, som 
föreligger i att delta i ett projekt finansierat med medel från Europeiska Socialfonden. Det egna kapitalet 
på 0,99 milj.kr ger förbundet likviditet att klara de eftersläpningar i medelutbetalningar7 som det 
innebär att vara med i ett projekt finansierat av Europiska socialfonden samt den momsfordran 
förbundet hade på 0,26 milj.kr.  

                                                        
7 2018 låg förbundet ute med ≈0,678 milj.kr i väntan på utbetalning från Europeiska socialfonden. 

1163 54307 3592
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Administrativa kostnader, 1163 tkr Utvärdering, 54 tkr

Strukturella kostnader 307 tkr Operativa insatskostnader, 3592 tkr
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 2.0 Resultaträkning 
 Not 

2018-01-01 
-2018-12-31 

2017-01-01 
-2017-12-31 

 
Belopp i kr 

     

Verksamhetens medlemsavgifter och intäkter 1 4 679 846 4 134 691  

Verksamhetens kostnader 2 -5 273 332 - 3 677 066  

Avskrivningar  0 0  

Finansiella intäkter  0 0  

Finansiella kostnader  0 0  

Extraordinära intäkter  0 0  

Årets resultat  -593 486 457 626  

 

2.1 Balansräkning 
  Not 

2018-01-01 
-2018-12-31 

2017-01-01 
-2017-12-31 

 
Belopp i kr 

     

Tillgångar 3    

Kundfordring  175 000 10 000  

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter  759 939 893 505  

Övrig fordran; moms kv 4 2018  261 404 421 394  

Kassa och bank   1 355 199 2 844 154  

Summa tillgångar  2 551 542 4 169 053  

     

Eget kapital och skulder 4    

Eget kapital  995 346 1 588 831  

Leverantörsskulder  1 159 621 2 312 758  

Kortfristiga skulder och upplupna kostnader  396 575 267 464  

Summa eget kapital och skulder   2 551 542 4 169 053  

     

Panter och därmed jämförliga säkerheter  - -  

 Ansvarsförbindelser   - -  

 

 2.2 Kassaflödesanalys   
2018-01-01 

-2018-12-31 
2017-01-01 

-2017-12-31 Belopp i kr. 

Periodens/årets resultat  -593 486 457 626  

Justering för ej likviditetspåverkande poster   0 0  
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  -593 486 457 626  

     

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  128 556 -1 084 574  

Ökning/minskning kortfristiga skulder           -1 024 026 2 377 138  

Kassaflöde för den löpande verksamheten  -1 488 955  1 292 564  

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0  

     

Årets kassaflöde  -1 488 955 1 750 189  

Likvida medel vid årets början  2 844 154 1 093 965  

Likvida medel vid årets slut  1 355 199 2 844 154  
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2.3 Noter  
 
Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i 
tillämpliga delar 
 
 

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter och intäkter   Belopp i kr. 
  

  2018 2017 

Medlemsbidrag från staten 1 400 000 1 400 000 

Medlemsbidrag från Stockholms läns landsting 700 000 700 000 

Medlemsbidrag från Täby kommun 427 675 456 000 

Medlemsbidrag från Österåkers kommun 272 352 244 000 

Medel från ESF8 (erhållna) 1 198 131 1 324 693 

Medel från ESF (förväntade) 678 751  

Försäljning  2 937 10 000 

Öres och kronutjämning 0 -2 

Summa 4 679 846 4 134 691 
 
  

                                                        
8 Europeiska Social fonden 
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Not 2. Verksamhetens kostnader   
Belopp t.kr. 

 

     

Administrativa kostnader Utfall Budget9 Avvikelse  

- Styrelse                                                         Sammanträdesarvode 130,0 130  0  

Övrigt10 13,0 20  7  

 -Revision 25 90 65  

- Kansli                                                                       Personalkostnad 720 750  30  

Utbildning och konferens 52 50  -2  

Arbetsplats 96 90  -6  

 Kanslistöd- ekonomi / GDPR 59 60 1  

Övrig10 68 70 2  

Summa administrations kostnader 1 163 1 260 97 (7,7%) 

     

Utvärderings kostnader Utfall Budget Avvikelse  

- Indikatorer 10 10 0  

- Effektutvärdering 44 44 0  

Summa utvärderings kostnader 54 54 0  

     

Strukturpåverkande insatskostnader Utfall Budget Avvikelse  

-Kartläggning inför ny insats 0 15 15  

 -Utveckling ASF 266 250 -16  

 -Vårddialog 0 0 0  

 -Digital insatskatalog 36 40 4  

 -Gemensamt forum 5 40 35  

Summa strukturpåverkande insatskostnader 307 345 38 (11%) 

     

Operativ individ insatskostnader Utfall Budget Avvikelse  

-Mia södra Roslagen                                                     Projektlokal 300 300 0  

Insatsledare 380 300 -80  

           50 % AF  271 277 6  

50 % FK  316 287 -29  

25 % Österåker (soc./bistånd) 159 130 -29  

25 % Täby (soc./bistånd) 135 130 -5  

50% Casemanager 316 287 -29  

50% SE coach 271 277 6  

50% IPS coach 264 235 -29  

Deltagarkurser 276 320 44  

Arbetsträning 823 850 27  

Övrigt10 238 312 75  

Summa operativa individ insatskostnader 3 748 3 705 -43 (-1%) 

Verksamhetens kostnader 2018 5 273 5 364 92 
 
(2%) 

 
                                                        
9 Utifrån verksamhetsplanering 2018 och korrigering styrelsebeslut omfördelning 2018-12-05 
10  Övriga kostnader som ex Regionala kostnader, representation, kurs, sammanträde, resor, program, material, oförutsedda 
kostnader 
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Not 3. Omsättningstillgångar 
Belopp i kr. 

  

Fordringar     
Medlemsavgift Stockholms läns landsting kv4 2018 175 000 

   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   
Upplupen intäkt ESF medel sep-dec 2018 678 751 
Förutbetald kostnad MIA lokal jan-mars 2019 75 000 
Förutbetald kostnad VISMA ekonomisystem februari 2018-januari 2019 2 976 
Förutbetald kostnad VISMA ekonomisystem januari 2018 248 
Samordningsförbund Sthlm stad del av förbundschefsmöte 988 
Samordningsförbund SUVS del av förbundschefsmöte 988 
Samordningsförbund Sundbyberg del av förbundschefsmöte 988 

Summa   759 939 

   

Annan fordring     

Moms för perioden, kvartal 4 2018   261 404 

   
Kassa bank     

Summa på bankkonto 2018-12-31  1 355 199 

   

Omsättningstillgångar 
 

2 551 542 
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Not 4. Eget kapital och skulder 

Belopp i kr. 
  

Eget kapital 995 345 

  
Leverantörsskulder  
Fakturor/kostnader som inkom 2018 men betalas 2019   

Insats MIA – projektlokal kv 1 2019 75 000 
Kansli – Förbundschefsmöte 3 950 

Insats MIA – MISA Deltagarkurs grupp 4 81 000 

Insats MIA – Personal Försäkringskassan/CM okt-dec 156 992 

Insats MIA - Re:innovation arbetsträning nov 56 250 
Insats MIA - Trycksaker 782 
Kansli & MIA – Personal 2018, Österåkers kommun  698 880 

Insats MIA – Personal Funk.avd handläggare täby dec 6596 
Insats MIA – IPS coach Täby dec 2018 24 017 
Insats MIA – Personal Arbetsförmedlingen nov  52 434 
Kansli – Ekonomisystem 2019 3 720 

Summa  1 159 621 
  

Upplupna kostnader 
Fakturor/kostnader som inkommer och betalas 2019 men avser 2018   

Kansli - Bokföringsstöd ÅR 2018 2 000 
Kansli - Revisorer ÅR 2018 70 000 
Kansli – styrelsearvode sept-dec 2018 82 340 
Kansli – Förbundssamordnare 60 000 
Utvärdering – effektutvärdering av MIA tom dec 2018 44 000 

Insats ASF - Re: innovation arbetsträning dec 3 00 

Insats MIA -Berga beds arbetsträning dec  19 500 

Insats MIA –Selmas hunddagis arbetsträning dec  12 000 

Insats MIA - Re: innovation arbetsträning dec  42 000 

Insats MIA –Representation ICA dec  300 

Insats MIA - Personal socialsekreterare Täby nov 4 160 

Insats MIA - Personal socialsekreterare Täby dec 2 340 

Insats MIA - Personal socialsekreterare Österåker sept-dec 26 412 

Insats MIA - Personal funktions.avd Österåker sept-dec 26 828 

Insats MIA – Representation lokala möten 1 695 
Summa  396 575 

 

Summa eget kapital och 
skulder   

2 551 542 
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3.0 Styrelsens beslut 
 
 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
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MIA länsövergripande projektorganisation 2018 

 
Bemanning Namn 

Projektägare  Samordningsförbundet östra Södertörn 
Projektchef Annica Falk 
Projektstab Verksamhetsutvecklare, Internutvärderare, Ekonom, Kommunikatör. 

Projektledare från de sex Mia projekten; HBS, Stockholm, Södertälje, Värna, Södra 
roslagen och östra södertörn.  

 

MIA_länsövergripande  styrgrupp 
MIA länsövergripande projektchef, förbundscheferna från de sex samordningsförbunden, 
representation från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och ESF-rådet samt 
systerprojektet Kugghjulet. 
 
MIA lokal projektorganisation 2018 
 

Bemanning Namn Omfattning 

Projektledare:  Ebba Sellström, Södra Roslagens Samordningsförbund 50 % 
Projekt-
medarbetare: 

Magnus Axelsson, Arbetsförmedlingen, handläggare, SE-
handledare/arbetscoach. 

100 % 

 Carina Lindblom, Försäkringskassan, Handläggare, individuellt 
stöd/CM. 

100 % 

 Emelie Axelsson. Socialsekreterare försörjningsstöd, Österåker 12,5 % 
 Karin Ulfsparre. Socialsekreterare Socialpsykiatrin, LSS/SOL, 

Österåker 
12,5 % 

 Sophie Eriksson Socialsekreterare Socialpsykiatrin, LSS/SOL, 
Täby 

12,5 % 

 Ziba Soldozy Socialsekreterare försörjningsstöd, Täby 12,5 % 
 Cecilia Sjömark, Nova Center Täby, arbetscoach, IPS-handledare. 50 %  

 

MIA – lokal styrgrupp 2018  
Den lokala styrgruppen består av Samordningsförbundets Södra Roslagen beredningsgrupp (med 
undantag av representation från Stockholms Läns Landsting), Förbundschef, projektledare och, med 
delegation, projektchefen i det länsövergripande projektet samt en representant från ESF-rådet. De 
senare deltar i de lokala styrgruppsmötena vid behov. 

 
Ordinarie representanter  Ersättare 

Ebba Sellström 
Sammankallande/projektledare MIA Södra 
Roslagen 

 

Sophia Dahlgren 
Ordförande och Förbundschef 
Samordningsförbund 

 

Maria Thomelius 
Individ- och familjeomsorg Österåkers kommun 

Sanna Kjellin Andersson  
Biståndsenhet Österåkers kommun 

Kotte Wennberg 
Individ- och familjeomsorg Täby kommun 

Marie Bildhjerd / Camilla Loden 
Avd. funktionsnedsättning Täby kommun 

Pia Westerberg 
Sektionschef Arbetsförmedling 

Marie-Larsson Westergård 
 

Karin Daun / Camilla Stege 
Samverkansansvarig Försäkringskassan 

Carina Lindblom 
Försäkringskassan 

  

Bilaga  1 - ESF projektet MIA Södra Roslagen/Rådgivandeteamet 
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Resultat Delprojekt MIA – södra Roslagen 
 
MIA Södra Roslagen har fram till december 2018 haft 111 unika deltagare, varav : 
-59 kvinnor och 52 män. 
-52 av deltagarna kommer från Täby och 59 från Österåker.  
- 71 deltagare  avslutats med resultat att  
      *12 deltagare (17 %) har avslutats till arbete eller studier 
      *29 deltagare (43 %) har avslutats till ordinarie arbetsförberedande insats inom  
               Arbetsförmedling eller kommun. 
      *30 deltagare har annan avslutningsorsak  
      *32 av de avslutade deltagarna är bosatta i Täby kommun och 39 i Österåker. 
 
Inremittering till projektet har skett från Arbetsförmedlingen (16 pers.), från kommunerna (15 från 
Österåker, 21 från Täby), från Landstinget/vården (13personer), egenanmälan (5 personer) och från 
Försäkringskassan (38 personer) 
 
Deltagarnas primära ersättning vid inskrivning i projektet var sjuk- och rehab. penning (46 pers.) och 
ekonomiskt bistånd (26 pers.) Majoriteten av deltagarna (66 personer) har varit i offentlig försörjning 
mellan 1 – 6 år, varav 34 personer 3-6 år. Värt att notera är att projektet tagit emot åtta deltagare som 
varit i offentlig försörjning mer än 9 år.  
 
Den 31:a  december hade projektet 40 aktiva deltagare. 
 

 
Länsövergripande utvärdering 
-Delrapport MIA-projektets första år11 
 
Lokal utvärdering12 
-Enkät till handläggare 
För att kunna ta del av handläggarnas (på AF, FK, kommunerna) erfarenheter kring MIA-projektet har vi 
utarbetat en webbenkät som distribuerats till handläggarna under oktober 2018.  Resultaten 
presenteras för styrgruppen i februari 2019. 
 
-Effektanalys 
Samordningsförbundet Södra Roslagen och MIA-styrgrupp vill även få synliggjort/kartlagt om 
projektets insatser gentemot deltagare, bidragit till skillnader i offentliga kostnader– lägre eller högre – 
liksom om dessa kostnader flyttats mellan olika kostnadsställen/aktörer (t.ex. kommun, 
arbetsförmedling). Mot bakgrund av detta har projektledningen under oktober kontaktat och diskuterat 
förutsättningarna för att göra en sådan effektanalys avseende de deltagare som avslutats i projektet per 
den 31/12, 2018. Analysen kommer att genomföras under första kvartalet 2019 och en rapport kommer 
att presenteras för Samordningsförbundets styrelse och Mia-styrgrupp, senast 31 mars 2019.  
 
-Brukarrevision 
I Södra Roslagen genomförs brukarrevisionen av representanter för RSMH (Riksförbundet för social och 
mental hälsa) och de har under 2018 kontaktat tio deltagare.  
 
  

                                                        
11 http://www.miaprojektet.se/kontakt/dokument-41171144 
 
12 Önskas rapporter kontakta förbundets förbundschef Sophia Dahlgren eller delprojekt ledare Ebba Sellström  

http://www.miaprojektet.se/kontakt/dokument-41171144
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-Indikatorer 
Resultat från indikatorenkäten i MIA södra roslagen, skriven av MIA-utredare Liv Öström 
 
  
  

 

Bilaga 2 – Översikt aktivitet, beredningsgrupp, styrelse  2018 
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Medlemsrepresentanter 2018 

Michaela Fletcher Österåkers kommun 

John Algernon Täby kommun 

Amer Balbaki Arbetsförmedlingen 

Liselott Vonderuss Försäkringskassan 

Emelie Engbo Stockholms läns landsting 

 
Revisorer 2018 

Bengt Olin på uppdrag av kommunerna 

Lena Cronvall Morén på uppdrag av Landstinget 

Anders Rabb på uppdrag av staten  

Mikael Sjölander från revisorsfirman Ernst & Young som sakkunnigt biträde. 

 
 

Ordinarie Styrelseledamöter 2018 Ersättare styrelseledamöter 2018 
Christina Funhammar (Ordf.) 
Socialnämnden Österåkers kommun 
 

Mikael Ottosson 
Vård och omsorgsnämnden Österåkers kommun 

Eva Strand (v.ordf.) 
Socialnämnden Täby kommun 
 

Alf Bjälnäs  
Socialnämnden Täby kommun 

Jessica Falk 
Enhetschef Sjukpenning Försäkringskassan 
 

Lena Åkerstedt 
Enhetschef Aktivitetsersättning Försäkringskassan 

Anna-Carin Söderström/Kristina Ekberg 
Enhetschef Arbetsförmedlingen 
 

Karolina Evander 
Sektionschef Arbetsförmedlingen 

Lotta Lindblad-Söderman 
Hälso-sjukvårdsnämnden Stockholms läns landsting 
 

Anette Dahlgren 
Landstingvald, Stockholms läns landsting 

 
Kansliet och samordnare/projektledare 2018 
Sophia Dahlgren, Förbundschef                 (Heltid 100%) 

Pernilla Carlsson, Förbundssamordnare (Från november 50%) 

Ebba Sellström,  ASF samordnare              (Halvtid 50%, från hösten10%) 

Ebba Sellström,  Projektledare MIA           (Halvtid 50%) 

 
Beredningsgruppen representanter Ersättare 

Maria Thomelius 
Avd. individ och familjeomsorg, Österåkers kommun 
 

Sanna Kjellin Andersson 
Biståndsenhet Österåkers kommun 

Kotte Wennberg 
Avd. individ och familjeomsorg, Täby kommun 
 

Marie Bildhjerd / Camilla Loden 
Avd. funktionsnedsättning, Täby kommun 

Pia Westerberg  
Sektionschef Arbetsförmedling 
 

Marie-Larsson Westergård 
Arbetsförmedlingen 

Karin Daun  / Camilla Stege 
Samverkansansvarig Försäkringskassan 
 

Carina Lindblom 
Försäkringskassan 

Sandra Möller 
Stockholms läns landsting 
 

Vakant 
Stockholms läns landsting 

 
 
 

Bilaga 3 – Representanter i förbundet 2018 
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Samordningsförbundet Södra Roslagen är en samverkan mellan 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms Läns 

Landsting, Österåkers- och Täby kommun. 
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