
Välkomna!



Kl 9-12

Dagens program 

• Dalarnas nuläge och utmaningar -

Peter Möller, samhällsanalytiker på Region Dalarna

• Finsam Dalarna 2021 

• Ordförandena har ordet

• Medelstilldelning 2023

• Vi avslutar med gemensam lunch 



2021

Ännu ett år med pandemi …

• Den digitala utvecklingen har tagit stora kliv 
framåt
• Redan etablerad samverkan/insatser har fungerat 

bra 
• Viss tröghet i att få igång nya insatser/senare 

start av beslutade insatser



Ekonomiskt resultat 2018-2021



Hur har vi använt pengarna?
Dalarna

Bidrag
från 
parterna

Kostnad
totalt

Kostnad
individinriktade
insatser

Kostnad
strukturövergripande
insatser

Kostnad
administration

27 353

(tkr)

27 501 15 743 

(57 %)

7 370 

(27 %)

4 388

(16 %)



Hur gick det?
Individinriktade insatser cirka 16 milj

Antal
aktiva
under 
år 
2021

Antal
avslut
totalt

Varav
tidiga
avhopp

Antal
i arbete

Antal
i studier

Antal
till annan
arbetslivs-
inriktad 
rehab

Antal
till
medicinsk
rehab

Antal till 
sjuk-
ersättning

Antal
till
annat

Genom-
strömnings-
tid i snitt för 
de med 
måluppfyllt 
resultat

Tid utan
arbete eller
studier före
start i snitt
för de med 
måluppfyllt
resultat

Totalt 495 223 9 56 10 69 49 9 28 12 mån 4,2 år



Hur gick det?
Strukturövergripande insatser cirka 7,5 milj

Till exempel;
föreläsningar, utbildningar, stödstruktur 

ASF, nya samverkansformer

2 249 
deltagare

32 olika 
insatser



Administrativa kostnader
Vad är det? cirka 4,5 milj

• Revision
• Del av förbundschefs lön (administrativt arbete)
• Styrelsearvoden 
• Ekonomitjänster/ HR-tjänster
• Kansli 
• Resor, konferenser, utbildningar (styrelse, förbundschef)
• NNS 
• Kommunikation



Sammanfattning 
2021

• Total tilldelning ökat marginellt
• Eget kapital har minskat något
• Kostnaderna har varit lägre än budgeterat

• Antal individer i individinriktade insatser har minskat
• Goda resultat mot egen försörjning (andelen 

arbete/studier och stegförflyttning) 

• Antal strukturövergripande insatser har ökat och fler 
har tagit del av dessa



Ordförandena har 
ordet!



Gemensamt arbetssätt – hur långt har vi kommit..
Arbetsinsatser som kan samordnas

uOmvärldsbevakning
uTa fram gemensamma nyckeltal
uBidra till utveckling av breddad arbetsmarknad
uHemsida
uKompetensutveckling
uSöka externa medel



Framtida verksamhet                          Diskussion
Vad ser vi om fem år?

• Vilken verksamhet, vilka insatser behöver samordningsförbunden 
utveckla?
• Är det någon verksamhet vi behöver avveckla?



Gemensam skrivelse om ökad 
medelstilldelning                                  Vad har hänt?



Preliminära äskanden 2023

Samordningsförbund Äskande 2023 tot (tkr) FK/AF´s andel (50%) Regionens/ kommunernas andel (25%)

Borlänge 4 430 2 215 1 108

Falun 4 160 2 080 1 040

Nedansiljan 3 360 1 680 840

Norra Dalarna 2 900 1 450 725

Södra Dalarna 7 500 3 750 1 875

Västerbergslagen 4 600 2 300 1 150

Västerdalarna 1 980 980 490


