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Finansiera och stödja insatser för kvinnor och
män med samordnade rehabiliteringsbehov 

Stödja metod- och kunskapsutveckling samt
förbättrad samverkanskultur

Individinriktade insatser

Strukturinriktade insatser

Kansli och Administration

Verksamheten har finansierats av medlemsbidrag på totalt
14,6 miljoner kroner och 4,6 miljoner kroner i riktade
projektbidrag från Europeiska Socialfonden (ESF) till MIA-
projektet. Kostnaderna för verksamheten uppgick till 17,4
miljoner kronor. Förbundet redovisar därmed ett nettoresultat
på 1,7 miljoner kronor för år 2021. Detta betyder att det egna
kapitalet vid årets utgång uppgick till ca 10,6 miljoner kronor.

Verksamhetsåret 2021

79%

13%

8%

Kostnadsfördelning  2021

I Samordningsförbundets uppdrag ingår att finansiera och
stödja insatser som bygger på lokal samverkan. Insatserna
kan vända sig direkt till individer i behov av samordnad
rehabilitering (individinriktade insatser) eller bestå av
aktiviteter som främjar samverkan genom t.ex. kompetens-
utveckling, nätverksbyggande och informationsinsatser
(strukturinriktade insatser).

Målområden 

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

Samordningsförbundet arbetar aktivt för:

En jämlik och jämställd 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Målgruppens delaktighet i
förbundets verksamhetsutveckling. 



UPIS 

Läs mer om Samordningsförbundets finansierade insatser 
på 

 
Samordningsförbundets webbplats!

Finansierade insatser och projekt

Förra året lockade Samordningsförbundets
kunskapsseminarier drygt 750 deltagare,
främst medarbetare hos förbundets
medlemmar. 

Tjänstedesign
Samordningsförbundet stödjer användar-
drivet arbetssätt för att bidra till effektivare
insatser, så att fler medborgare kommer ut i
arbete.

Förstudie StartplatsUng
Förra året färdigställdes en förstudie kring
unga som varken arbetar eller studerar i
samarbete med Huddinge kommun och med
finansiering från Europeiska Socialfonden.
Arbetet följdes upp med ett pilotprojekt
under hösten.

Insatskatalogen
Ett sökverktyg för att hitta rätt insatser inom
välfärden för personer som behöver stöd att
närma sig arbete.

Kunskapsseminarier

Individinriktade
insatser
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IPS-metodstöd (Individanpassat stöd till arbete)
Samordningsförbundet har finansierat en
metodutvecklare för att stödja IPS-verksamhet
och utveckla metoden, så att fler personer med
psykisk funktionsnedsättning kommer i arbete
eller påbörjar studier. Metodstödet
implementeras i ordinarie verksamhet från
2022.

https://samordningsforbundethbs.se/insatser/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/mia-projektet/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/lyra/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/ungdomsprojektet-i-salem/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/ungdomsprojektet-i-salem/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/start/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/koordinerad-rehabiliteringskedja/
https://samordningsforbundethbs.se/insatser/koordinerad-rehabiliteringskedja/


  Årsredovisning 2021 

450 
 Deltagare

Totalt har förbundet finansierat
sex individinriktade insatser
som nått ut till 450 deltagare.

277
Avslutade
en insats  

Under året avslutade 
277 deltagare en arbetslivs-
inriktad rehabiliteringsinsats.

35%
Arbetar eller

studerar 

Av de som avslutat en arbetslivs-
inriktad rehabiliteringsinsats
började 35% arbeta eller studera. 

34%
Aktivt

arbetssökande

Av de som avslutat en
arbetslivsinriktad rehabiliterings-
insats är det 34% som gjort
stegförflyttningar närmare arbete.

70%  Kvinnor 

41%   Kvinnor

56%  Män  

9%   Män

30%  Kvinnor

28%  Män

Det viktigaste för mig är att
förbättra min mentala hälsa, bli
van att vara utanför hemmet och
kunna socialisera med andra
människor.

Jag har haft någon att diskutera 
min situation med och känt ett bra 
stöd från MIA i min arbetssökning. 
Vi har tillsammans letat nya vägar 
tillbaka till arbetet som med tålamod
ledde till jobb. Utan MIAs knuff fram
hade jag troligen inte haft nån
motivation kvar i mitt arbetssökande.

Hur har det gått för deltagare i förbundets
insatser?

Ladda ned och läs hela rapporten på www.samordningsforbundethbs.se!

Deltagare i insats

Deltagare i insats

78%   Kvinnor
21%  Män

https://samordningsforbundethbs.se/wp-content/uploads/2022/03/ARSREDOVISNING-2021-med-bilagor-och-bokmarken.pdf
https://samordningsforbundethbs.se/wp-content/uploads/2022/03/ARSREDOVISNING-2021-med-bilagor-och-bokmarken.pdf

