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Sammanfattning
Inledning
Samordningsförbundet Östra Södertörns budgetram för 2019 uppgår till 18 941 000 kronor
exklusive förbundsreserv. Medlen består av anslag med 16 416 000 kronor från medlemmarna
och preliminärt beräknat överskott på 2 525 000 kronor från verksamhetsåret 2018. Utöver detta
beräknas förbundet få intäkter från Socialfonden med totalt 7 576 000 konor.
Sammanlagt planeras insatser för över 1 000 personer under kommande budgetår. Utöver detta
kommer minst 250 personer få en konsultationsinsats. Utöver individinriktade insatser fortsätter
förbundet med strukturpåverkande insatser som att hålla i processer och överenskommelser som
bidrar till ökat samarbete mellan medlemmarna. Förbundet kommer även lämna en ny ESFansökan för målgruppen unga med funktionsnedsättning.
Sammanlagt beräknas 750 unga vuxna med behov av samordnat stöd få del av Ungdomsteamets,
Ung i Nynäs och Ung i Tyresös insatser. Detta kan jämföras med 675 som var målet för 2018.
Tendensen är att inflödet av deltagare till teamen ökar kontinuerligt år från år. Detta beror på att
egenanmälningar till Ung i Tyresö och Ung i Nynäs fortsätter att öka och att unga vuxna som
saknar gymnasiebehörighet och gruppen långtidsarbetslösa löpande förs över till teamen från
Arbetsförmedlingen.
Minst 270 deltagare beräknas få insatser inom ramen för MIA Östra Södertörn, vilket är ett högre
mål än för 2018. Vidare beräknas minst 250 personer få en konsultationsinsats via Resursråden
och En väg in, vilket kan jämföras med 200 under 2018. Behovet av konsultationer har stadigt
ökat sedan insatsen startade.
Förbundet finansierar även projektet Samrehab för målgruppen sjukrivna utan sjukpenningsgrundande inkomst och som uppbär ekonomiskt bistånd. Projektet startades 1 april 2018 och
förlängs i årets budget med ett år t.o.m. 31 mars 2020. Kartläggningen som genomfördes under
året visade att det finns ännu en grupp, kodad ”Arbetshinder sociala skäl”, som kan komma
ifråga för projektet. Det rör sig här om ca 230 personer. Avsikten är att klargöra arbetsprocessen
inom försörjningsstödsenheterna och tydliggöra de enskilda personernas mål och delmål på väg
mot självförsörjning. Utgångspunkten är att bryta långvarigt bidragsberoende genom planering
och insatser till arbetsmarknaden såsom t.ex. en motiverande MIA-insats.
Nytt i årets verksamhetsplan är att Haninge kommun och Arbetsförmedlingen vill påbörja ett
utvecklingsarbete för att utveckla ett samlokaliserat team även för långtidsarbetslösa vuxna med
Ungdomsteamet som arbetsmodell. Förbundets bidrag i detta arbete är att finansiera processtöd
för utveckling och organiseringen av det nya ”vuxenteamet” samt en halvtidstjänst som
arbetsförmedlare. Avsikten är att utvecklingsarbetet på sikt ska spridas även till övriga
medlemskommuner. Projekttiden är ett år.
Nytt i verksamhetsplanen är även ett utvecklingsarbete med fastighetsbranschen för utveckling av
ett koncept för inträde till första jobb i lågtröskelyrken. Konceptet finns på några ställen i Sverige.
Nästa år genomförs lansering av Insatskatalog och Tjänstedesign som metod för utveckling av
brukarperspektivet samt Introduktionsprogram för all personal som berörs av samverkan.
Noteras bör att en stor del av kommande utvecklings-satsningar görs i samverkan med andra
samordningsförbund.
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1. Verksamhetens syfte, verksamhetsidé och vision
Förbundets verksamhet syftar till att:
 Genom samordnade insatser stödja personer i målgrupperna att utifrån sina
förutsättningar, mål och behov gå vidare till arbete, studier eller ordinarie
arbetsmarknadsinriktade program och insatser.
 Bidra till stegförflyttningen mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och en större
social gemenskap.
 Utveckla samverkan och lärande mellan medlemmarna.
 Utveckla samverkan mellan arbetsintegrerande sociala företag.
Samordningsförbundet har sedan 2013 haft följande verksamhetsidé och vision:
Verksamhetsidé
Samordningsförbundet Östra Södertörn ska vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och
andra partners för att personer som behöver ett samlat stöd ska få bättre förutsättningar att
försörja sig själva och skapa en positiv framtid.
Vision
”Våra gemensamma insatser leder till arbete och välbefinnande”.
Detta innebär bl.a.:
 Samverkan mellan parterna har blivit mer systematisk - en del av parternas vardag och
inte bara i projekten.
 Helhetssyn på varje deltagares situation, ingen ”rundgång” mellan olika myndigheter.
 Förbundets betydelse som mötesplats/arena för kontakter och kunskapsutbyte har
ökat.
 Hälsoaspekten för den enskilde har fått en väsentligt ökad betydelse.
 Näringsliv, sociala företag, ideella organisationer och offentlig sektor är naturliga
samarbetspartners som aktivt bidrar till att skapa arbetstillfällen för personer med
behov av särskilt stöd.
 Samordningsförbundet har hög legitimitet hos de medverkande organisationerna,
byggt på att samarbetet har påvisat goda resultat för deltagare i våra insatser.
 Personalen inom de medverkande organisationerna ser Samordningsförbundet som
en viktig resurs till ordinarie verksamhet.

2. Förbundsövergripande mål
Förbundet har förbundsövergripande och insatsspecifika mål.
Förbundsövergripande mål
1. Samverkan och metodutveckling mellan parterna utvecklas.
2. Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.
3. 75 procent av projektpersonal och chefer i förbundets styrgrupper anser att samverkan
lett till att insatser stämmer väl överens med att målgruppernas behov har utvecklats.
4. 75 procent av projektpersonal och chefer i förbundets styrgrupper upplever att den
befintliga samverkansstrukturen mellan parterna fungerar väl.
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Årsmål antal deltagare under 2019 jämfört med 2018
Insats

Årsmål deltagarantal
2019

Årsmål deltagarantal
2018

Ungdomsteamet i Haninge
Ung i Nynäs
Ung i Tyresö
MIA-insats
Resursråd/En väg in
Konsultationer
Totalt

300
175
275
270
250

300
150
225
250
200

1 020 + 250 konsultationer

925 + 200 konsultationer

Totalt sett planeras verksamhet för 1 020 deltagare under 2019. Utöver detta får minst 250
personer en konsultation via Resursråden och En väg in.
Insatsspecifika mål
Dessa mål redovisas i samband med respektive insats.

3. Prioriterade målgrupper


Unga vuxna 16-24 år, med eller utan funktionsnedsättning, som varken arbetar eller
studerar och har behov av ett samordnat stöd.



Personer som står långt från arbetsmarknaden och behöver ett samordnat stöd för att
komma vidare till arbete eller studier.



Unga med aktivitetsersättning - personer med någon form av funktionsnedsättning.



Långtidsarbetslösa födda i utomeuropeiska länder som behöver samordnat stöd.



Personer med långvarigt ekonomiskt bistånd som samtidigt är sjuka, men som inte har
någon ersättning från Försäkringskassan. Målgruppen hamnar mellan myndigheter, det är
kommunen som ansvarar för individens försörjning, vilket minkar Försäkringskassans
och Arbetsförmedlingens incitament att arbeta med målgruppen.



Långtidsarbetslösa utan ersättning inskrivna på AF.

4. Verksamhetsplan 2019
Förbundets insatser har två olika inriktningar som är beroende av varandra för att kunna uppnå
en effektiv verksamhet. Det ena avser strukturpåverkan och omfattar insatser som att mobilisera
och hålla i processer för samarbete mellan parterna, sprida kunskap osv. Det andra avser
individinriktade insatser och vänder sig då direkt till medborgaren såsom t.ex. insatser för unga
vuxna. Insatserna ger med andra ord både individstöd och påverkar strukturer.
En av våra framgångsfaktorer är vårt upparbetade nätverk och mötesplatser, som har stor
betydelse för brobyggandet och samarbetet. Genom att mötas och lära känna varandra får vi
också förståelse för varandras arbetssituationer och uppdrag.
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Nedan beskrivs Samordningsförbundets verksamhet avseende båda inriktningarna.
4.1 Insatser för unga vuxna
Förbundet har tre insatser för unga mellan 16 och 24 år, en i varje kommun – Ungdomsteamet i
Haninge, Ung i Nynäs och Ung i Tyresö. Insatserna är sedan 2013/2014 permanenta
samverkansinsatser med fortsatt övergripande stöd från Samordningsförbundet.
Ungdomsinsatserna ingår sedan 2015 som en del av lokala överenskommelser om samverkan
kring unga till arbete. Överenskommelser om fortsatt samverkan tecknas årsvis med parterna.
De som deltar i insatserna kan t.ex. erbjudas studie- och yrkesvägledning, individuella
stödsamtal, coachning, självstärkande kurser, arbetsträning, praktikplatser och utbildningar. De
som deltar i insatserna ska känna sig välkomna och uppleva att de får ett bra stöd av oss, så att de
kan komma vidare i sina studier.
Målgrupp – Ungdomsteamet i Haninge, Ung i Nynäs och Ung i Tyresö
Unga vuxna 16-24 år, med eller utan funktionsnedsättning, som varken arbetar eller studerar och
är i behov av samordnat stöd.
Mål
1. Ungdomsteamet i Haninge: 300 unga vuxna ska delta i insatsen, varav ca 135 nya
deltagare.
Ung i Nynäs: 175 unga vuxna ska delta i insatsen, varav ca 90 nya deltagare.
Ung i Tyresö: 275 unga vuxna ska delta i insatsen, varav ca 100 nya deltagare.
2. 65 procent av de unga vuxna ska arbeta eller studera efter avslutad insats – målet
redovisas som andel avslut till arbete och andel avslut till studier*.
3. Utveckla metoder och arbetssätt.
4. Utveckla utbudet av aktiviteter som matchar de unga vuxnas behov.
5. Utveckla arbetet med unga vuxna som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret.
*Deltagare med annat avslut (35 procent) redovisas separat.
Ungdomsteamet i Haninge har under hösten 2018 flyttat tillsammans med Arbetsförmedlingen
till en ny lokal. Under 2019 påbörjas ett arbete med att samordna och organisera ett multiteam
som kan arbeta även med hela målgruppen långtidsarbetslösa med behov av samordnat stöd.
4.2 Resursrådet Haninge, Nynäshamn och En väg in Tyresö
Resursrådet i Haninge, Resursrådet i Nynäshamn och En väg in i Tyresö, som Resursrådet heter i
Tyresö, är en permanent satsning som vänder sig till personer i alla åldrar som behöver stöd från
flera myndigheter för att komma vidare till egen försörjning. Rådet, där samtliga myndigheter
inklusive vården finns representerade, träffas och gör en kartläggning av var och ens
förutsättningar, möjligheter och behov, försöker hitta vägar i form av olika insatser och gör en
planering.
Resursråden är vägen in i MIA Östra Södertörns insatser. Resursråden erbjuder också en
möjlighet för handläggarna att få en tid för konsultation.
Målgrupp
Personer som behöver samordnat stöd för att närma sig arbetsmarknaden och komma vidare till
arbete eller studier.
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Mål
1. 270 personer får insatser via MIA Östra Södertörn.
2. 250 deltagare och handläggare får konsultationsinsats.
3. Deltagarnas behov av försörjningsstöd minskar. (Mätning 1 år efter avslut.)
4.3 Socialt företagande
Det långsiktiga stödet för att främja socialt företagande fortsätter inom ramen för ESF-projektet
MIA och ESF-projektet Kugghjulet. Kugghjulet avser att utveckla en regional stödstruktur för
sociala företag och förstärka hela sektorns kompetens. Kugghjulet drivs av Famna, som är en
branschorganisation för de idéburna aktörerna inom vård, omsorg och sociala tjänster.
Från och med 2017 erbjuder de sociala företagen sina tjänster på ett marknadsmässigt sätt. Detta
i och med att förbundet kontinuerligt upphandlar arbetsträningsplatser enligt lagen om
valfrihetssystem, LOV. Platserna (ca 60 stycken) ingår och finansieras inom ramen för MIAprojektet.
Avtal om arbetsträningsplatser har tecknats med följande arbetsintegrerande företag:
Blåvägen Flykting- och arbetsmarknadsverksamhet
Bönorna i Handen
Grow Tyresö
JobbVerket Tyresö
Skyddsvärnet Second Hand & Café AB
Stockholm Stadsmission
Hundpasset i Västerhaninge
Målen för verksamhetsområdet har övergått till nästa fas, då utvecklingen handlar mer om ett
större ansvarstagande hos medlemsmyndigheterna – t.ex. att teckna långsiktiga samverkansavtal
med de sociala företagen.
Mål för socialt företagande
1. Fortsatt utveckling av samverkansformer mellan parterna och de sociala företagen.
2. Ett långsiktigt samarbete i syfte att få till stånd en stöd- och rådgivningsfunktion i
regionen.
4.4 ESF-projektet MIA, Mobilisering Inför Arbete
MIA är ett projekt som drivs av 6 av samordningsförbunden i Stockholms län och delfinansieras
av Europeiska socialfonden, ESF. Projektets målgrupp är personer mellan 16 och 64 år som står
långt från arbetsmarknaden. Projektet ska även utveckla arbetsmetoder, liksom samarbete med
arbetsintegrerande sociala företag. Minst 2 500 personer kommer att delta i det treåriga projektet,
som pågår t.o.m. 31 augusti 2020. MIA består av 6 delprojekt, varje förbund driver sitt eget
projekt. Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare.
De samordningsförbund som medverkar i MIA är Huddinge Botkyrka Salem (HBS), Stockholms
stad, Södertälje (Sfris), Södra Roslagen, Värmdö Nacka (VärNa) och Östra Södertörn.
4.5 MIA Östra Södertörn
MIA Östra Södertörn, d.v.s. förbundets eget delprojekt, ska under tre-årsperioden ta emot 647
personer. Deltagarmålet har minskats från 710 som var ursprungsmålet. För att uppnå
deltagarmålet bör insatsen ta emot minst 270 deltagare under 2019.
All remittering till MIA Östra Södertörn sker genom Resursrådet Haninge, Resursrådet
Nynäshamn respektive En väg in i Tyresö. Personen och ordinarie handläggaren träffar
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Resursråden vid ett möte och tillsammans kommer man fram till om någon av de insatser som
erbjuds kan passa.
Målgrupp
Personer som behöver ett samordnat stöd för att närma sig arbetsmarknaden och komma vidare
till arbete eller studier.
Insatser som erbjuds
MIA Östra Södertörn strävar i sina insatser efter att skapa tydligare insatskedjor, från remittering
till arbetsträning, för att uppnå skräddarsydda lösningar.
• Arbetsträning/arbetsprövning på arbetsintegrerande sociala företag.
• Case Management innebär att varje deltagare får ett individuellt stöd via en Case Manager.
• Mobilisering samtal i grupp utifrån olika teman som är betydelsefulla för återgång i arbete.
• Samtal med KBT-konsult som även innefattar nätverksbyggande.
• Stationen ger möjlighet att delta i kreativa projekt.
• Datakurs – en kompletterande insats, grundkurs eller fördjupning.
• Vägledning till studier och yrke.
• SE-handledare innebär stöd till arbete genom metoden Supported Employment.
Mål
1. 270 nya deltagare deltar i MIA Östra Södertörns insatser.
2. 30 procent av deltagarna går vidare till arbete eller studier efter att ha deltagit i projektet.
3. 40 procent av deltagarna går vidare till Arbetsförmedlingens eller kommunernas ordinarie
insatser.
4.6 DUA – överenskommelser för unga och nyanlända till arbete
Samordningsförbundet Östra Södertörn, kommunerna och Arbetsförmedlingen har
gemensamma lokala överenskommelser som syftar till att långsiktigt minska arbetslösheten för
unga och nyanlända. Överenskommelsen för ”Unga till arbete” tecknades under 2015 och följs
upp och revideras regelbundet. Förbundet deltar i styrgruppsarbetet för styrning och uppföljning
av dessa kommunvisa överenskommelser.
En gemensam överenskommelse för effektivare etablering av nyanlända tecknades mellan
Arbetsförmedlingen och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö under 2017.
ESF-projektet Etableringscentrum och gemensamma yrkesspår i bristyrken; barnskötare,
vårdbiträde och takmontör/bygg ingår som viktiga delar i dessa överenskommelser. Förbundet
fortsätter att processtödja DUA-arbetet och deltar i styrgrupper för ESF-projektet
Etableringscentrum och Väg val unga nyanlända i Nynäshamn.
4.7 Projektet Samrehab
I juni 2016 enades Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) om en viljeinriktning kring målgruppen sjukskrivna utan sjukpenninggrundande
inkomst (SGI) som uppbär försörjningsstöd, så kallade nollplacerade. Avsikten är att de enskilda
personerna ska erbjudas rehabilitering till arbetsmarknaden, alternativt till rätt ersättning. Parterna
lyfter fram att många av dessa personer inte får det stöd som behövs för att komma vidare till
egen försörjning. Målgruppen hamnar mellan myndigheter, det är kommunen som ansvarar för
individens försörjning, vilket minskar Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens incitament att
arbeta med målgruppen.
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Projektet Samrehab, startades 1 april 2018 och tanken var att projektet skulle bli ett-årigt.
Parterna anser att det är viktigt att projektet fortsätter och projekttiden förlängs t.o.m. 31 mars
2020.
Anledningen till detta är resultatet av kartläggningen i Haninge, Nynäshamn och Tyresö som
visar att det finns 142 personer i Haninge, 78 i Tyresö och 93 i Nynäshamn som tillhör
målgruppen. Kartläggningen visar också att det finns ännu en grupp, kodad ”Arbetshinder,
sociala skäl” som kan komma ifråga för projektet. Det rör sig här om cirka 230 personer.
Intervjuerna med socialsekreterarna har visat att det saknas en strukturell myndighetssamverkan
även kring denna grupp samt ett tydligt arbetssätt. Likaså behöver fler deltagare från båda
målgrupperna få komma till Resursråden/En väg in. Även samordnad individuell plan, SIP,
mellan vården och socialtjänsten ses som ett bra verktyg som kan användas mer.
Nästa steg i processen är att berörda personer från målgruppen och deras ordinarie handläggare
får möjlighet till konsultation via Resursråden samt fortsatt planering och eventuella insatser.
Mål:





Att personer från målgruppen får stöd för att komma vidare till egen försörjning
alternativt till rätt ersättning.
Att den försäkringsmedicinska kunskapen ökar hos kommunernas handläggare.
Skapa gemensamma arbetssätt och samsyn i arbetet med målgruppen.
Att antalet personer som uppbär försörjningsstöd minskar.

4.8 Utveckling av ”vuxenteam” i Haninge - pilot
Haninge kommun och Arbetsförmedlingen vill påbörja ett utvecklingsarbete för att utveckla ett
samlokaliserat team även för långtidsarbetslösa vuxna, delvis med Ungdomsteamet som
arbetsmodell. Målgruppen för det nya teamet är därmed hela målgruppen (16-64 år) som står
långt från arbetsmarknaden och som behöver förberedande insatser och extra stöd för att komma
in på arbetsmarknaden. Målgruppen omfattar för närvarande ca 120 personer som är i behov av
samplanering mellan kommun och Arbetsförmedlingen.
Förbundets bidrag i utvecklingsarbetet är att finansiera en halvtjänst som processtödjare för
utveckling av det nya ”vuxenteamet” samt initialt en halvtidstjänst som arbetsförmedlare.
Avsikten är att Haninge kommun finansierar tre handläggare och Arbetsförmedlingen en
arbetsförmedlare på halvtid i teamet.
Avsikten är också att utvecklingsarbetet på sikt ska spridas även till övriga medlemskommuner.
Projektplan för arbetet tas fram i början av 2019 och projekttiden är 2019.
4.9 Planering av nytt ESF-projekt
Europeiska socialfonden, ESF, kommer i början av 2019 att utlysa medel för nya projekt för unga
vuxna som har funktionsnedsättning. Förbundet ser behov av att lyfta målgruppen och även
möjligheter att starta ett utvecklingsarbete med stöd av medel från Socialfonden. Analys- och
planeringsfas skulle kunna påbörjas 1 september 2019. Ansökan och förankringsprocessen kan
göras inom ramen för kansliets ordinarie budgetram.
Förbundet har påbörjat en diskussion om ansökan och projektet med representanter från
kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En workshop med berörda parter
kommer att genomföras den 10 december.
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Parterna ser att nedanstående grupper skulle kunna lyftas i ett nytt projekt:
Unga vuxna med behov av samordnade insatser 16-29 år, med eller utan diagnos. I målgruppen
kan ingå:
 Unga vuxna med aktivitetsersättning
 Unga vuxna med psykisk ohälsa och eller beroendeproblematik
 Gymnasieavhoppare inkl. gymnasiesärskola
 Hemmasittande unga vuxna utan försörjning.
Vidare har samtliga medlemmar ungefär samma problembeskrivningar och behov. Man menar att
det är otydligt var gränserna går mellan Arbetsförmedlingen och teamen, mellan skolan och
teamen, samt att alla unga med funktionsnedsättning idag inte erbjuds likvärdigt och hållbart
stöd.
Tänkbar projektidé – hållbar samverkan och hållbart arbete för målgruppen
En tanke är att förstärka de befintliga teamen för unga med ytterligare resurser för att kunna
arbeta med hela målgruppen inklusive övergångar från särgymnasium till arbete. Utöver
resursförstärkningar, d.v.s. mer resurser, insatskedjor och mer tid med enskilda, ska projektet
även arbeta för att åstadkomma en hållbar myndighetssamverkan kring målgruppen. Detta mer
strukturella arbete innebär bland annat processtöd för tecknande av lokala överenskommelser
mellan berörda parter på samma sätt som nuvarande DUA-överenskommelser.
Om projektet
Avsikten är också att förbundet agerar som projektägare med medlemskommunerna,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som samverkanspartners.
Ansökningsperioden är 2 januari – 14 mars. Beslut från strukturfondspartnerskapet kan väntas
komma under juni 2019. Projektstart kan bli september 2019 och hela projektet kan pågå t.o.m.
sista juni 2022.
Budget
Projektkostnaden för 2019 då analys- och planeringsperiod påbörjas är ca 120 000 kronor.
Kostnaden avser en projektledare och en ekonom på halvtid. Kostnaden för
genomförandeperioden 2020-2022 beräknas och beslutas först i budgeten för 2020.
Ansökan
Samordnas inom ramen för förbundets ordinarie verksamhet. Tanken är att förbundet blir
projektägare och att projektet inte blir kostnadsmässigt stort.
4.10 Frukostmöten, insatskatalog och introduktionsprogram
Syftet med nedanstående insatser är att öka kunskapen om varandras uppdrag och insatser samt
bidra till ökad samverkan och nätverkande mellan myndigheter.
Frukostmöten
Samordningsförbundets frukostmöten med aktuella teman fortsätter att genomföras tre till fyra
gånger under vår respektive höst. Syftet med dessa frukostmöten är, förutom de ämnen som tas
upp, att sprida kunskap om samverkan. Frukostmöten arrangeras i samtliga tre kommuner. Målet
är att frukostmötena behåller sin status som väl inarbetade mötesplatser för personal som berörs
av samverkan.
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Insatskatalog
Samordningsförbundet Centrala Östergötland har utvecklat och administrerar en digital
insatskatalog som de erbjuder som tjänst för andra samordningsförbund. Samordningsförbunden
i en rad kommuner i landet har gått med i insatskatalogen. I vårt län har förbunden Huddinge,
Botkyrka, Salem, Södertälje, Stockholms stad och Södra Roslagen lagt in insatser i katalogen och
kompletterar allt eftersom.
Vårt förbund har under 2018 tecknat avtal med Centrala Östergötland om tjänsten. Arbetet att
sammanställa de individinriktade arbetsmarknads-, rehabiliterings- och utbildningsinsatser som
erbjuds i Haninge, Nynäshamn och Tyresö har påbörjats. Dessa läggs in i insatskatalogen, där de
blir lätt sökbara utifrån olika kriterier som kommun, målgrupp och typ av insats.
Syftet med insatskatalogen är att underlätta för myndigheternas handläggare att hitta rätt insatser
för personer som behöver stöd. Men även privatpersoner kan söka i katalogen efter olika
stödinsatser och verksamheter.
Insatskatalogen lanseras i början av 2019.
Återkommande introduktionsprogram
Förbundets medlemmar har önskemål om att förbundet utvecklar och anordnar återkommande
introduktionsdagar för all personal som berörs av samverkan. Introduktionsprogram skulle kunna
vara ”obligatoriska för personalen” och skulle kunna innehålla kunskap om varandras uppdrag,
insatser, om SIP, avvikelserapportering, aktuella frågor m.m. utifrån behov och förutsättningar.
Arbetet med introduktionsprogrammet påbörjas under hösten 2019.
4.11 Tjänstedesign – utveckling av tjänster utifrån brukarens perspektiv
I samband med ägardialogen lyftes frågan om att begreppet ”individens/brukarens fokus” måste
lyftas till ett mer systematiskt arbete i förbundet.
Förbunden har börjat samlar in kunskap om hur individen och medarbetaren upplever den tjänst
han/hon mottar respektive arbetar i. Detta görs genom NNS indikatorenkäter, som ett 70-tal
samordningsförbund använder. Tjänstedesign innebär att denna kunskap från deltagarna och
professionen kompletteras med ett verktyg (tjänstedesign) som extra stöd för utformning av
tjänsterna. Några samordningsförbund, bland annat Samspelet i Värmland, har börjat använda
metoden. Tre av länets förbund deltar dessutom i SKL:s utbildning i metoden tjänstedesign.
Avsikten är att förbunden i länet ska ha en gemensam resurs i samarbete med landstingets
innovationsenhet. Tjänstedesign är välbeprövad inom hälso-och sjukvården. Syftet med
tjänstedesign är att successivt kvalitetssäkra förbundets insatser utifrån metod och behov.
Tanken är att utvecklingsarbetet påbörjas under 2019. Kostnaden för Östra Södertörn beräknas
bli ca 50 tkr per år.
4.12 Utveckling av arbetet med arbetsgivare - Fastighetsring
I samband med ägardialogen lyftes vikten av utvecklingsarbete med arbetsgivare som öppnar
dörrar för förbundets målgrupper. Förbundet har undersökt möjlighet till utveckling av
samarbete med fastighetsbranschen och de koncept som används på andra ställen i landet.
Arbetets har lett till att projektplan tagit fram. Tanken enligt planen är att någon av lokala
fastighetsbolag blir projektägare och att fastighetsbolagen anställer en koordinatör. Medel för
tjänsten och projektet söks från Tillväxtverket.
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Förbundets roll är att processtödja utvecklingsarbetet och inledningsvis finansiera
valideringsverktyget för validering av kunskaper och arbetsuppgifter till lågtröskelyrken i
branschen. Exempel på arbetsuppgifter som kan valideras är utemiljö, gräsytor, plattläggning,
utestäd, trappstäd, bovärd, vaktmästare, klottersanering etc. Arbetet påbörjas under våren 2019
och kostnaden för förbundet beräknas till 150 tkr.

5. Uppföljning och utvärdering
Förbundet har sedan hösten 2017 en anställd statistiker/utredare på 75 procent. Utredaren ska
förstärka förbundets och ESF-projektens interna utvärdering och bygga upp och upprätthålla
rutiner och strukturer för uppföljning och analyser av insatser. För närvarande används följande
uppföljningsverktyg:
Myndighetsövergripande IT-system
Samtliga förbundets insatser använder IT-systemet Aventus som administrativt stöd. IT-systemet
är ett bra verktyg för ESF-rapportering, uppföljning och även analys.
Nationell utvärdering - SUS
Samtliga parter ska inom ramen för finansiell samordning, rapportera uppgifter genom SUS
(Sektorsövergripande system för Uppföljning och Samverkan). SUS administreras av FK.
NNS Indikatorenkät
Indikatorenkät har utvecklats av Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS, i syfte att
skapa ett nationellt verktyg för kvalitetsmätning av samordningsförbundens verksamhet och
utveckling av samverkan. Enkäten riktas till deltagare, medarbetare i insatserna, styrelse och
chefsgrupperna. Enkäterna fångar deltagarnas nöjdhet och upplevelser under sin tid i insatserna.
Frågorna till insatspersonalen fångar upp hur samverkan fungerar i praktiken, medan
chefsgruppernas och styrelseledamöternas enkäter syftar till att fånga upp om det finns hållbara
samverkansstrukturer och om brukarnas perspektiv beaktas.
För närvarande är det ca 70 samordningsförbund som deltar. Östra Södertörn har deltagit i
utvecklingen av enkätverktyget sedan 2015.

6. Intäkter
Enligt förbundsordningen ska fördelningen av den kommunala delen av medlemsavgiften
avspegla relationen i befolkningstalen (hela befolkningen) per den 1 november året innan
budgeten fastställs.
Medlem
FK och AF
SLL
Haninge
Tyresö
Nynäshamn
Summa
ESF-medel
Arvsfonden

2014
9 000 000
4 500 000
2 383 831
1 317 944
797 225
18 000 000
10 300 000

2015
9 000 000
4 500 000
2 397 872
1 308 526
793 602
18 000 000
0
3 000 000

2016

2017

9 032 435
4 516 217
2 404 910
1 321 605
789 702
18 064 870
0
2 191 000
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9 032 435
4 516 217
2 404 472
1 324 191
789 554
18 064 868
6 072 650
0

2018
8 689 000
4 344 500
2 316 603
1 276 059
751 838
17 378 000
7 368 000
0

2019
8 208 000
4 104 000
2 210 000
1 188 000
706 000
16 416 000
7 576 000
0

7. Budget för 2019
Budget insatser 2019
Insats
Ungdomsteamet Haninge
Ung i Tyresö
Ung i Nynäshamn
Resursråden
Samrehab
Dua - Unga och Nyanlända till arbete
Processstöd vuxenteam
Fastighetsring
ESF-projekt MIA Östra Södertörn
Nytt ESF-projekt
Etableringscentrum/Nyanlända
Insatskatalogen
Tjänstedesign
NNS
Frukostmöten
Informationsinsatser
Pott nya insatser
Överskjutande medel
Summa insatser
Styrelse och revision
Kansli och administration
Total Budget
Förbundsreserv

Budget
År 2019
1 638 000
1 620 000
1 446 000
1 210 000
2 253 000
210 000
600 000
150 000
3 950 000
120 000
0
36 000
50 000
65 000
100 000
60 000
1 554 000
0
15 062 000

Budget
År 2018
2 164 850
1 726 850
1 204 200
1 620 000
1 900 000
158 000
0
0
4 445 000
0
825 660
0
0
65 000
80 000
60 000
1 130 815
0
15 380 375

Avvikelse
Bud 2019 - Bud 2018
-526 850
-106 850
241 800
-410 000
353 000
52 000
600 000
150 000
-495 000
120 000
-825 660
36 000
50 000
0
20 000
0
423 185
0
-318 375

190 000
3 689 000

205 000
3 490 000

-15 000
199 000

18 941 000

19 075 375

-134 375

2 741 000

2 837 800

-96 800

21 682 000

8. Förslag till beslut
Samordningsförbundet Östra Södertörns budgetram för 2019 uppgår till 18 941 000 kronor
exklusive förbundsreserv. Medlen består av anslag med 16 416 000 kronor från medlemmarna
och preliminärt beräknat överskott på 2 525 000 kronor från verksamhetsåret 2018. Utöver detta
beräknas förbundet få intäkter från Socialfonden med totalt 7 576 000 konor.
Styrelsen föreslås besluta:
1. Att Samordningsförbundets styrelse antar Mål, budget och verksamhetsplan 2019 och att
beslutet överlämnas till medlemmarna.

Haninge den 21 november 2018

Haninge den 21 november 2018

Johan Svensk
Ordförande

Ritva Widgren
Förbundschef
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