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

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 vi samordnar samhällets insatser, använder vi våra 
gemensamma resurser mer effektivt.

Länk till Film om Finsam

Tillsammans stödjer och  
finansierar vi samverkan  
inom rehabiliterings  området

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20031210-om-finansiell-samordning-av_sfs-2003-1210
https://www.youtube.com/watch?v=qi1ZnBG_wXo


Under 2020 har Samordningsförbundet finansierat 
såväl individinriktade metodutvecklingsprojekt som 
strukturpåverkande insatser. 

Verksamheten har finansierats av medlemsbidrag  
på totalt 14,6 miljoner kronor och 5,5 miljoner  
kronor i riktade projektbidrag till MIA-projektet  
från Europeiska Socialfonden (ESF).
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https://samordningsforbundethbs.se/insatser/mia-projektet/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/mia-projektet/"
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/koordinerad-rehabiliteringskedja/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/ungdomsprojektet-i-salem/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/lyra/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/start/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/tillvaxt-kvinna/


Samordningsförbundet har också finansierat 
strukturinriktade insatser för att stödja 
metod- och kunskapsutveckling samt 
förbättrad samverkanskultur. Förbundet har 
även arrangerat 11 myndighetsgemensamma 
kunskapsseminarier med 650 antal besökare.

En tjänstedesigner för införandet 
av användardrivet arbetssätt

Förstudien Unga Huddingebor

Insatsen, Koordinerad 
rehabiliteringskedja

Insatskatalogen

IPS-metodstöd, Individual Placement  
and Support

Strukturinriktade insatser

11 Myndighetsgemensamma 
kunskapsseminarier

650 besökare

https://samordningsforbundethbs.se/insatser/tjanstedesign/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/ips-metodstod/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/insatskatalogen/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/koordinerad-rehabiliteringskedja/
https://samordningsforbundethbs.se/wp-content/uploads/2020/12/Rapport_unga_huddingebor-8.pdf
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/tjanstedesign/
https://samordningsforbundethbs.se/wp-content/uploads/2020/12/Rapport_unga_huddingebor-8.pdf
https://samordningsforbundethbs.se/wp-content/uploads/2020/12/Rapport_unga_huddingebor-8.pdf
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/koordinerad-rehabiliteringskedja/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/koordinerad-rehabiliteringskedja/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/koordinerad-rehabiliteringskedja/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/insatskatalogen/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/insatskatalogen/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/ips-metodstod/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/ips-metodstod/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/ips-metodstod/


En jämlik och jämställd  
arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Målgruppens delaktighet i  
förbundets verksamhetsutveckling. 

Samordningsförbundet arbetar aktivt för:

Att förbättra samordningen av 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser 
genom uppföljning och utvärdering av 
indikatorer för finansiell samordning.

Vill du läsa mer om 
förbundets verksamhetsår 
2020?

ÅRSREDOVISNING
2020

https://samordningsforbundethbs.se/wp-content/uploads/2021/03/Arsredovisning-2020.pdf


Tillsammans 
gör vi skillnad

samordningsforbundethbs@huddinge.se 
samordningsforbundethbs.se

https://www.linkedin.com/company/samordningsforbundet-botkyrka-huddinge-salem/?originalSubdomain=se
mailto:samordningsforbundethbs%40huddinge.se?subject=
http://www.samordningsforbundethbs.se

