


Sju samordningsförbund i Dalarna



Vi ska prata om

• 2020- ett annorlunda och utmanande år

• Ekonomi
• Individinriktade insatser

• Strukturövergripande insatser
• Sammanfattning 2020

• Framtida utmaningar - vad ser vi?



Pandemins 
utmaningar

• Chefer/många medarbetare fullt upptagna med att hantera 
frågor kring pandemin

• Svårigheter att leva upp till åtaganden gentemot sin egen 
budget

! parterna har haft svårt att starta nya insatser - fokus på annat håll
! insatser som inte kunde genomföras
! försenade insatser
! risk för att det påverkar framtida tilldelningspolitik?

• Svårt att driva processer, inspirera och entusiasmera via 
digitala forum

• Frågor kring beslutsförhet via digitala möten
• Påverkat insatsernas resultat i viss mån 

! svårt att hitta praktikplatser
! svårt att få till flerpartsmöten



Pandemin
- ”tvingat” fram 

nya kreativa 
lösningar

• Digitala möten 
! styrelsemöten
! LSG/strategiska chefsgrupper/styrgrupper
! ordförandemöten/Förbundschefsmöten
! arbetsgrupper
! kan möjliggöra effektivare uppföljningsmöten av insatser som vi 

finansierar

• Digitala arrangemang
! frukostmöten/soppluncher
! föreläsningar
! utbildningar
! Länskonferens

• Större och nya målgrupper som kan ta del av aktiviteter



Ekonomiskt resultat, per förbund 2020
Samordnings-
förbund i Dalarna
(tkr)

Total 
tilldelning 
2020

Eget kapital 
191231

Resultat 2020 Eget kapital 
201231

Total 
tilldelning 
2021

EK 201231 i % av 
tilldelningen 
2020 (jmf 2019)

Borlänge 4 372 1 520 -567 953 4 422 22 % (35 %)

Falun 4 160 760 +957 1 716 4 160 41 % (18 %)

Nedansiljan 3 360 973 +1 243 2 217 3 360 66 % (29 %)

Norra Dalarna 2 824 194 +231 424 2 824 15 % (7 %)

Södra Dalarna 6 322 1 475 -150 1 346 6 322 21 % (23 %)

Västerbergslagen 4 505 2 604 -59 2 545 4 506 56 % (57 %)

Västerdalarna 1 760 530 -41 489 1 760 28 % (30 %)

Totalt 2020
(jmf 2019)

27 303 
(27 692)

8 056 + 1 614
(-1 052)

9 690
(8 056)

27 354 35 % 
(29 %)



Ekonomiskt resultat Dalarna 2017-2020, i tkr

32 157

29 210
27 692 27 303 27 354

10 176
8 592 8 056

9 690

2 072 2 451

-1 052

1 614

2017 2018 2019 2020 2021

Tilldelning Eget kapital Resultat



Individinriktade
Insatser/Förbund Insats

Resultat; Volym/ Avslutade/Mot egen försörjning
(arbete, studier eller aktivt arbetssökande) Jmf med 2019 
inom parentes

Kommentarer

Samordningsförbundet
Finsam-Falun

Grön förrehabilitering, steg 1 
Naturunderstödd aktivitet, steg 2
Hälsovägledare
Brobyggare

16 (30) – 16 (30) – 0
18 (23)– 18 (23) – 0
106 (bidragit till AME´s resultat = 30 % till reguljärt arbete/studier)
Start nov 2020

13 (81%)  -stegförflyttning mot arbetsmarknad,
9 (50%) - -stegförflyttning mot arbetsmarknad
Volyminsats

Samordningsförbundet 
Finsam Borlänge

En dörr in, Coachingteam, Samlad 
skoldag, Modersmålslärare, Trappa 
upp, Systematisk samarbete 
IFO/komvux, Aktivitetsersättning, 
Långtidssjukskrivna 

Samtliga insatser enbart registrerade som volyminsats

260 61 (23%)- arbete, studier, praktik, arbetsträning

Nedansiljans
Samordningsförbund
(Gagnef, Leksand, Rättvik)

Coachingteam med hälsospår 34 (51) – 17 (19) – 12 (10)                      70% (52%)

Norra Dalarnas 
Samordningsförbund
(Mora, Orsa, Älvdalen)

Rehabilitering och arbete (ROA) 48 (38)– 13 (15) – 6 (5)                           46% (33%)

Samordningsförbundet 
Finsam Västerdalarna
(Malung-Sälen, Vansbro)

Coachingteamet 24 (22)– 7 (8) – 1 (3)                                 14%  (38%) 5 (21%) -stegförflyttning mot arbetsmarknad

Södra Dalarnas 
Samordningsförbund
(Avesta, Hedemora, Säter)

Samverkansteam Avesta
Samverkansteam Hedemora
Samverkansteam Säter

63 (83) – 33 (39) – 24 (17)                        73% (43%)      
62 (53) – 25 (19) -14 (11)                          56% (58%)
39 (32) – 10 (10) – 7 (4)                             70% (40%)

24 – till arbete/studier/annan arbetslivsinriktad rehab
14- till arbete/studier/annan arbetslivsinriktad rehab
7 - till arbete/studier/annan arbetslivsinriktad rehab

Västerbergslagens
Samordningsförbund –
Finsam
(Ludvika, Smedjebacken)

Rehabteamet
Unga med aktivitetsersättning- UMA
Kvinnors integration i det svenska 
samhället

36 (42) – 12 (13) – 1 (4)                             8% (30%)
17 (9)– 17 (0) – 0 (0)
17 – 17 - 0

9 (25%)- stegförflyttning mot arbetsmarknad
7 (41%) - stegförflyttning mot arbetsmarknad
2  (12%)- stegförflyttning mot arbetsmarknad

Antal individinriktade insatser; 21 (21) Totalt antal deltagare som tagit del av individinriktade 
insatser; 740 (922)



Strukturövergripande
Insatser/förbund

Insats Beskrivning

Samordningsförbundet Finsam-Falun Processledare Samverkan
Föreläsningsserien: 
Psykisk hälsa –tillsammans gör vi skillnad
Utbildning
(Frukostmöten)

Processledning, uppdragsbeskrivningar, handlingsplaner, genomlysningar m.m
Samarbete med flera studieförbund och Region Dalarna

Lösningsfokuserat arbetssätt
Ej genomförd pga pandemin                                                                       250 

Samordningsförbundet Finsam Borlänge (Frukostmöten)
(Samverkanskonferens)
(Utbildning Lösningsfokuserat arbetssätt)
(Utbildning Motiverande intervju) Ej genomförda pga pandemin

Nedansiljans Samordningsförbund
(Gagnef, Leksand, Rättvik)

Lärcentrum-Koordinator

(Samverkanskonferenser)

För att främja tillgång på utbildning, minska andelen avbrott och utöka 
utbildningsutbudet 
Ej genomförda pga pandemin

Norra Dalarnas Samordningsförbund
(Mora, Orsa, Älvdalen)

Stödstruktur socialt företagande

(Samverkanskonferens)

Projektledare för att öka antalet hållbara Arbetsintegrerande sociala företag i 
Norra Dalarna
Ej genomförd pga pandemin

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna
(Malung-Sälen, Vansbro)

(Utbildning/konferens) Ej genomförda pga pandemin

Södra Dalarnas Samordningsförbund
(Avesta, Hedemora, Säter)

Personalinriktade insatser
Publikationer

Olika utbildningar inom Lösningsfokuserat arbetssätt 
Ny upplaga av boken: Ni inspirerar mig!, samt lösningsfokuserade frågekort

170

Västerbergslagens Samordningsförbund – Finsam
(Ludvika, Smedjebacken)

Samverkansarenan
Stödplattform Socialt företagande
Nätverk för psykisk hälsa
Samverkanskoordinator
Gemensam missbruks –och beroendevård
(Starka föräldrar)

Sopplunch, Samverkanskonferens
Operativ resurs för stöd till etablerade och nya ASF
Föreläsningar och Frukostmöten kring psykisk ohälsa
Koordinator – starta jobbspår i samverkan med offentlig sektor/näringslivet 
Projektledare – skapa gemensam beroendemottagning Kom/Regionen
Ej genomförd pga pandemin                                                                       504

Antal genomförda strukturövergripande
insatser; 13 (41)

Totalt antal personer som tagit del av strukturövergripande insatser; ca 1000 



Förbundschefen
Nätverksarbete

Nätverksarbete
Bidra med
helhetsbild

Samverkans
expert

Aktiv part i 
chefsgrupper

Utveckling 
av WEB -
faktabank 

Påverkansarbete

MedvetandegöraSamarbete över 
förbundsgränser

Processledning

Effektiv 
kommunikation

Spindel i nätverket

Analys

Pedagogiskt 
arbete



Sammanfattning 
2020

• 2020 = ett utmanande år (svårigheter och möjligheter)

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

• Förbunden har prioriterat olika - struktur/individ

• Antal individer i individinriktade insatser har minskat

• Goda resultat mot egen försörjning (andelen arbete/studier och 
stegförflyttning) 

• Många strukturövergripande insatser har inte kunnat genomföras
• Många har tagit del av de insatser som genomförts
• Effekterna av strukturövergripande insatser är svåra att mäta



Framtida 
utmaningar
- vad ser vi?

• Pandemieffekter – fler som hamnar längre ifrån

• Psykiska ohälsan

• Demografiska utmaningen – färre ska försörja fler
• Arbetsmarknadens ”missmatch”          breddad 

arbetsmarknad
• Finsam ”under lupp” – ISF´s pågående utredning samt 

SKR´s begäran om översyn med anledning av AF´s
reformering

• Positiv nyhet; AF/FK´s viljeförklaring

• Kunna visa resultat av strukturövergripande insatser – vilka 
effekter ger det? 

• Risk för lägre/oförändrad statlig tilldelning (skrivelsen)




