
Samverkan mellan kommun, region, arbetsförmedling och försäkringskassa 

Verksamhetsåret  
2019



Samordningsförbundet –  
sex medlemmar och en budget
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem består 
av medlemmarna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Region Stockholm och Huddinge, Botkyrka samt Salems 
kommun.

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

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

Samordnat rehabiliteringsansvar 
utifrån individens behov 
Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer 
där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag 
och ansvarsområden. Genom samordningsförbundet kan 
vi verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån 
individens behov och de lokala förutsättningarna. 

När samhällets insatser samordnas, används våra 
gemensamma resurser mer effektivt.

Samordningsförbundet arbetar 
aktivt för:
• En jämlik och jämställd arbetslivsinriktad 

rehabilitering. 

• Målgruppens delaktighet i förbundets 
verksamhetsutveckling. 

• Att förbättra samordningen av arbetslivsinriktade 
rehabiliteringsinsatser genom uppföljning och 
utvärdering av indikatorer för finansiell samordning.
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• En förstudie tillsammans 
med Hälso- och sjukvården 
för samordnat stöd kring 
utrikesfödda med långvarig 
smärta. 

• Insatskatalogen 

• IPS-metodstöd

Förbundet har också 
finansierat:

Under 2019 har Samordningsförbundet 
finansierat såväl individinriktade 
metod    utvecklingsprojekt som struktur
påverkande insatser. Kostnaderna för 
verksamheten uppgick till 19,4 miljoner 
kronor. Verksamheten har finansierats 
med medlemsbidrag på totalt 14,5 
miljoner kronor och 5,4 miljoner kronor 
i riktade projektbidrag till MIAprojektet 
(Mobilisering till arbete). 
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40% arbeta eller 
studera

Av 362 som avslutade en arbetslivs-
inriktad rehabiliteringsinsats började
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Samordningsförbundet  
Huddinge Botkyrka Salem

Sördalavägen 22 A 
141 60 Huddinge

samordningsforbundethbs@huddinge.se 
www.samordningsforbundethbs.se

Besök oss på Linkedin

www.insatskatalogen.se
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