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Förord 
Sweco har fått i uppdrag av Stockholms stads stadsledningskontor att genomföra en 

utvärdering av Samordningsförbundet Stockholms stad (Finsam). Utvärderingen är 

koncentrerad till verksamhetsåren 2016, 2017 och 2018 och kommer att utgöra ett underlag 

för Stockholms stads framtida budgettilldelning till förbundet.  

Syftet med utvärderingen är att ta fram ett underlag som påvisar hur förbundets budgetmedel 

nyttjats. Sweco har med anledning av detta att utrett måluppfyllelse, resultat, budgetnyttjande 

och målgrupper inom Finsams verksamhet under de aktuella åren. Rapporten riktar sig i första 

hand till tjänstemän och beslutsfattare på strategisk nivå i Stockholms stad, liksom till övriga 

aktörer som är involverade i Finsams genomförande och framdrift.  

I och med denna rapport levereras uppdraget i sin helhet. Rapporten innehåller en översiktlig 

presentation av insamlade data och utvärderingens resultat, samt slutsatser, reflektioner och 

framåtblickande rekommendationer från utvärderarna.  

Till alla er som har bidragit till utvärderingen genom att delta i intervjuer vill vi rikta ett stort tack! 

Vi som arbetat med utvärderingen hoppas att rapporten ska bidra till lärande och bli ett 

användbart inspel i utvecklingen av Samordningsförbundet Stockholms stad framöver.   

 

 

Stockholm, maj 2019 

 

Shimeng Zhou och Tora Färnström 
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1. Inledning 

 Om Samordningsförbundet Stockholms stad 
Samordningsförbundet Stockholms stad (Finsam)1 är en fristående juridisk organisation som 

ägs av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm (SLL) och Stockholms 

stad2. Förbundet bildades den 1 mars 2016 och erbjuder genom finansiell samordning en 

arena där myndigheter och vård kan ta ett samlat ansvar för individens behov utifrån de lokala 

förutsättningarna. Syftet är att skapa ändamålsenliga, strukturerade och långsiktiga 

samverkansytor för att därigenom kunna erbjuda rätt typ av stöd och insatser för individer med 

mångfacetterade rehabiliteringsbehov. Medel tilldelas både strukturella och individuella 

insatser givet att dessa kompletterar och inte ersätter eller överlappar myndigheternas 

ordinarie verksamhet. Förhoppningen är att främjandet av metodutveckling och samordningen 

av insatser ska öka sannolikheten att målgruppen utvecklar sin arbetsförmåga och blir 

självförsörjande.  

Förbundet består av en styrelse, ett kansli och en beredningsgrupp som utses av 

medlemsorganisationerna3. Styrelsen har det övergripande ansvaret för 

Samordningsförbundet Stockholms stad och dess verksamhet. Styrelsen leder verksamheten 

och fattar beslut i sitt eget namn. Styrelsen får i sin tur stöd av ett förbundskansli bestående 

av bland annat förbundschef, samordnare, kommunikatör, utvecklingsledare och ekonom. 

Beredningsgruppen som består av representanter från förbundets medlemmar utgör en 

fristående stödfunktion till förbundschefen i beredning av förslag och genomförande av 

styrelsens beslut. Tjänstemännen utses av parterna och ingår inte i förbundets 

linjeorganisation. Representanter innehar strategiska funktioner inom sin egen organisation 

och har kunskap om och en helhetssyn på de behov som finns. Styrgrupper utses för insatser 

som förbundet finansierar.  

Samordningsförbundets fyra parter har även utsedda ägare som representerar den myndighet 

de företräder. Ägarna utgör en länk mellan förbundet och dess medlemmar. Ägarna stödjer 

samordningsförbundet genom att lämna de yttranden och upplysningar till styrelsen som den 

behöver för att fullgöra sina arbetsuppgifter, samt initiera och medverka i ägarsamråd. Genom 

medlemssamråden har parterna en gemensam övergripande dialog kring 

samordningsförbundets verksamhet och framtida inriktning. 

 

1.1.1 SAMORDNINGSFÖRBUNDETS FINANSIERING   
Finsam finansieras gemensamt av förbundets parter. Parterna finansierar med lika stor andel 

(25 procent) vardera, där den part som tillskjuter minst likvida medel styr den totala budgetens 

storlek för samordningsförbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, det vill 

säga även för Arbetsförmedlingens del. Försäkringskassans andel av finansiering är därmed 

totalt 50 procent, vilket finansieras med medel från anslaget för ”Bidrag för 

sjukskrivningsprocessen”. Staden respektive Regionen bidrar med 25 procent av budgeten 

var. Staden kan använda medel för försörjningsstöd eller budgetera medel separat för detta.4 

                                                      
1 I rapporten benämns Samordningsförbundet Stockholms stad även ”Finsam” eller ”förbundet” växelvis för språklig 

variation.  

2 I rapporten benämns Stockholms stad även ”staden” växelvis för språklig variation.  

3 I rapporten benämns medlemsorganisationerna även ”parter” eller ”ägarorganisationer” växelvis för språklig 

variation.  

4 Beslut om förbundets organisation och förbundsordning fattat av kommunfullmäktige 2016-02-08. 
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 Om Swecos uppdrag 
Swecos uppdrag innefattar en utvärdering av Finsams verksamhet och resultat utifrån 

Stockholms stads perspektiv. Utvärderingen är koncentrerad till verksamhetsåren 2016, 2017 

och 2018 och resultatet av uppdraget kommer att utgöra ett underlag för Stockholms stads 

framtida budgettilldelning till Finsam. Syftet med utvärderingen är att ta fram ett underlag som 

påvisar hur budgetmedel nyttjats. Sweco kommer med anledning av detta att utreda 

måluppfyllelse, resultat, budgetnyttjande och målgrupper inom Finsams verksamhet under de 

aktuella åren.   

 

 Metod och underlag för utvärderingen 
Rapporten fokuserar huvudsakligen på följande områden:  

• Verksamhetens ändamålsenlighet  

• Verksamhetens resultat 

• Framgångsfaktorer och utvecklingsområden  

• Swecos slutsatser och reflektioner 

• Swecos rekommendationer 

 

Bedömningen och rekommendationerna i denna rapport baseras huvudsakligen på följande 

underlag5:  

• Verksamhetsplaner för 2016–2019. 

• Årsredovisningar för 2016–2018. 

• Beslut om förbundets organisation och förbundsordning fattat av kommunfullmäktige 

2016-02-08.  

• Avsiktsförklaring för Samordningsförbundet Stockholms stad.  

• Revisionsrapporter för 2016 och 2017. 

• Revisionsberättelse för 2017. 

• 12 semi-strukturerade intervjuer med nyckelpersoner från förbundskansliet, 

beredningsgruppen samt enhetschefer på ett urval av Stockholm stads 

stadsdelsförvaltningar.  

 

Det empiriska underlaget listas i sin helhet i bilaga 1. I bilaga 2 återfinns den intervjuguide 

som använts. I tabell 1 nedan listas de utvärderingsfrågor som Sweco har utgått från.  

 

  

                                                      
5 Valet av intervjupersoner och dokument har genomförts i dialog med Stadsledningskontoret under uppdragets 

uppstartsfas. 
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Tabell 1. Swecos utvärderingsfrågor. 

Utvärderingsfrågor 

Vilka verksamhetsmål har Finsam formulerat under verksamhetsåren? 

Har Finsam nått verksamhetsmålen? Varför/varför inte? 

Är verksamhetens insatser relevanta givet verksamhetsmålen? 

Vilka resultat har verksamheten uppnått? 

På vilka grunder uppfattar Finsam att resultat uppnåtts? 

Vilka verksamheter har fått medel av Finsam? Hur grundas dessa beslut? 

Vilka målgrupper riktar sig de pågående/tidigare insatserna mot? 

Hur ser fördelningen av insatser mellan målgrupper ut? Är det någon målgrupp dit en övervägande andel av 

insatser riktas? 

Utifrån vilka grunder fördelar Finsam medel mellan målgrupperna? 

Är det en särskild typ av verksamhet som får en övervägande andel medel? 

Hur används/fördelas budgetmedel? Internt bruk och externt bruk. 

Kompletterar Finsam den ordinarie verksamheten hos Stockholms stad och övriga ägarorganisationer?  

Om ja, på vilket sätt? Hur möter Finsam de behov som Stockholms stad eller övriga ägarorganisationer inte  

kan möta på egen hand eller inom ordinarie verksamhet?   

Vilka behov/utvecklingsområden finns i verksamheten idag? 

 

Valet av stadsdelar för intervju gjordes utifrån kännedom om vilka som samarbetat med 

förbundet. Av naturliga skäl är det främst stadsdelar i ytterstaden då det framförallt är där 

målgrupperna finns. Vad gäller intervjuerna uppkom vissa svårigheter med att få till stånd det 

antal intervjuer som hade överenskommits med uppdragsgivaren. Med anledning av detta, 

kombinerat med utvärderingens tidsbegränsningar, genomfördes till sist 12 intervjuer istället 

för 15. Svårigheterna att boka intervjuer förklaras av tidsbrist hos intervjupersonerna. Sweco 

bedömer dock att bortfallet framför allt berörde perspektiv på stadsdelsnivå, och att 

genomförda intervjuer med enhetscheferna gav en solid bild av hittills identifierade utmaningar 

och framgångar.  Då representanter från Stockholms stad utgör merparten av 

intervjupersonerna så kan dessa antas genomsyra utvärderingen på ett integrerat sätt.   

Intervjuguiden visade sig vara generellt sett bättre lämpad för intervjupersoner på strategisk 

nivå. Flertalet av enhetscheferna för ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd hade svårare att i 

detalj besvara frågor om Finsams budgetfördelning och verksamhetsmål. Däremot hade dessa 

bättre inblick i hur implementeringen av samverkansytorna fungerat. På så vis kompletterade 

intervjupersonerna varandra i den samlade svarsbilden.  

Förbundet är relativt nytt och det är sannolikt för tidigt för att med säkerhet kunna uttala sig om 

exempelvis effekter, även för att tillräckligt underlag ännu inte finns tillgängligt. Effekter för 

målgrupperna har heller inte ingått i uppdragets omfattning. Uppdragets tidsbegränsningar har 

inneburit att Sweco – i dialog med uppdragsgivaren – har gjort tydliga avgränsningar vad gäller 

underlagets omfattning. Utvärderingen kan däremot uttala sig på en övergripande och 

aggregerad nivå om verksamhetens ändamålsenlighet och resultat, samt visa på 

framgångsfaktorer och utvecklingsområden för framtiden. Utvärderingen ger även inspel i 

detta tidiga skede av förbundets existens med hjälp av kvalitativa resultat som inte skulle kunna 

framgå av kvantitativa beskrivningar. I utvärderingar med en kvalitativ ansats är det av intresse 

att även analysera luckor och glapp i kunskap, kännedom och uppfattningar.  
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2. Utvärderingens resultat 
För ökad läsbarhet presenteras utvärderingens resultat genom en kategorisering av de 

utvärderingsfrågor som återfinns i tabell 1. Kategorierna berör verksamhetens 

ändamålsenlighet, verksamhetens resultat, samverkan, samt framgångsfaktorer och 

utvecklingsområden. 

 

 Verksamhetsplanens ändamålsenlighet 
Samordningsförbundet Stockholms stad har sedan dess uppstart 2016 utvecklat och fördjupat 

sin verksamhetsplanering kontinuerligt varje år. Ändamålsenligheten är genomgående god 

och svarar generellt sett väl mot både avsiktsförklaring och de stipulerade syftena för finansiell 

samordning på området. Dock har några utvecklingsområden vad gäller exempelvis antalet 

målgrupper och budgetplanering identifierats. Nedan redovisas en mer detaljerad beskrivning 

av de resultat som framkommit. 

 

2.1.1 VERKSAMHETSMÅL 

I tabell 2 presenteras de övergripande mål för Finsams verksamhet som beslutats i och med 

respektive års verksamhetsplan. Målen är relativt öppet formulerade och återkommer 

kontinuerligt mellan åren, om än med mindre justeringar.6 

Öppet formulerade verksamhetsmål har både för- och nackdelar. Det kan i viss mån försvåra 

uppföljning och resultatutvärdering, och även påverka möjligheten att driva verksamheten i 

tydlig riktning. Öppna målbeskrivningar riskerar att skapa spretighet och otydlighet kring 

förväntningar på och visioner för verksamheten. Å andra sidan har det framkommit av 

intervjuerna att förbundet fått i uppdrag att arbeta ”underifrån” och inta ett inlyssnande 

förhållande gentemot sina ägarorganisationer. En initial öppenhet i målformuleringen kan 

således vara användbart för att identifiera parternas behov och framgent kunna göra 

avgränsningar för verksamheten. På ett aggregerat plan kan man konstatera att en öppet 

formulerad verksamhetsplan sannolikt är fördelaktig under förbundets uppstartsperiod.  

Verksamheten delas in i individuella och strukturella insatser. Individuella insatser avser de 

insatser som riktas mot individen/brukaren, medan strukturella insatser riktas mot 

yrkesverksamma och frågor med fokus på metodutveckling, samverkansstrukturer, 

information, kunskapsutbyte samt kartläggning av möjligheter och behov av sociala företag. 

Inom ramen för de strukturella insatserna ryms kostnader för förbundets kansli och 

administration. Om syftet är att en så stor andel av budget som möjligt ska komma individen 

till gagn så är ambitionen om en tydlig procentreglering av budgetfördelningen mellan 

individuella respektive strukturella insatser nödvändig. Däremot har det visat sig vara svårt att 

implementera vissa individuella insatser i verksamhetens inledande fas, detta eftersom 

förbundet samtidigt behöver få till en ändamålsenlig organisations- och samverkansstruktur. 

En stor del av budgeten för individuella insatser har därför blivit outnyttjad. Trots detta planeras 

budgeten för de individuella insatserna öka från 60 till 70 procent av den totala budgeten i 

verksamhetsplanen för 2019. 

 

 

                                                      
6 Större variation och detaljnivå återfinns i de insatsspecifika mål som beskrivs i verksamhetsplanerna. Inom ramen 

för detta uppdrag har det inte funnits tids- eller resursmässigt utrymme att göra en detaljerad sammanställning och 

analys av formulering och uppfyllelse av dessa insatsspecifika mål.  
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Tabell 2. Finsams verksamhetsmål 

2016 2017 2018 2019 

- minst två individinriktade 
insatser planeras under 
hösten 2016 och ska 
starta senast i början av 
2017. 

 

- aktivt stödja 
samverkansparterna till att 
skapa och driva minst fem 
individinriktade insatser. I 
insatserna/projekten ska 
förebyggande insatser 
prioriteras. 

- aktivt stödja 
samverkansparterna till att 
genomföra strukturella 
insatser i form av informations- 
och utbildningsinsatser samt 
att kartlägga möjligheter och 
behov av sociala företag.  

- att medlen i budgeten till 
cirka 60 procent ska användas 
till individinriktade insatser.  

- att medlen i budgeten till 
cirka 40 procent ska användas 
till strukturella insatser. 

- bevaka aktuella utlysningar 
inom ESF-området samt att 
ansluta sig till ESF-projekt MIA 
i samverkan med de övriga 
förbunden i länet. 

- ta fram rutiner för uppföljning 
och utvärdering av insatser 
och förankra dessa hos de 
lokala samverkansgrupperna i 
klustren. 

- aktivt stödja 
samverkansparterna till att 
skapa och driva minst fem 
individinriktade insatser. I 
insatserna/projekten ska 
förebyggande insatser 
prioriteras. 

- aktivt stödja 
samverkansparterna till att 
genomföra strukturella 
insatser i form av 
informations- och 
utbildningsinsatser samt att 
kartlägga möjligheter och 
behov av sociala företag.  

- att medlen i budgeten till 
cirka 60 procent ska 
användas till individinriktade 
insatser 

- att medlen i budgeten till 
cirka 40 procent ska 
användas till strukturella 
insatser. 

- förbundet ökar andelen 
medel som används till 
individinriktade insatser 
2018. 

- bevaka aktuella utlysningar 
inom ESF-området, särskilt 
inom det förebyggande 
arbetet för anställda som 
riskerar 
långtidssjukskrivningar, samt 
att aktivt delta i ESF-projekt 
MIA i samverkan med de 
övriga förbunden i länet.   

- besluta om rutiner för 
uppföljning och utvärdering 
av insatser och förankra 
dessa hos de lokala 
samverkansgrupperna i 
klustren. 

- aktivt stödja 
samverkansparterna 
till att skapa och 
driva minst 25 
individinriktade 
insatser. I 
insatserna/projekten 
ska förebyggande 
insatser prioriteras. 

- aktivt stödja 
samverkansparterna 
till att genomföra 
strukturella insatser i 
form av 
informations- och 
utbildningsinsatser 
samt att kartlägga 
möjligheter och 
behov av sociala 
företag.  

- att medlen i 
budgeten till cirka 70 
procent ska 
användas till 
individinriktade 
insatser 

- att medlen i 
budgeten till cirka 30 
procent ska 
användas till 
strukturella insatser. 

- aktivt medverka, 
samordna och leda 
ESF-projekt.  

 

 

Vad gäller beslut och beredning av underlag för uppföljning och utvärdering är målen i sig 

ändamålsenliga, om än något sent beslutade7. Det är centralt att uppföljningen av 

verksamheten är på plats i ett tidigt skede. Detta för att garantera att verksamheten är 

uppföljnings- och utvärderingsbar. Verksamhetsplanerna redogör för att förbundet genomför 

en basmätning i och med verksamhetens uppstart under 2016 men beslut för strategier kring 

arbetet kom inte på plats förrän 2018. Denna utvärdering har inte tagit del av ytterligare 

styrdokument kring förbundets uppföljning.  

 

2.1.2 MÅLGRUPP 

Förbundets avsiktsförklaring gör gällande att målgrupp för Finsams insatser är personer 

mellan 16–64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två av 

                                                      
7 Sweco kan inte med säkerhet uttala sig om detta då styrdokument eller styrmodeller för uppföljning och utvärdering 

inte har ingått som underlag.   
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parterna. Vidare klargörs att prioriterade målgrupper och insatser kan variera över tid och att 

dessa ska utgå från identifierade behov på lokal nivå. Denna löst formulerade 

målgruppsavgränsning skapar utrymme för årsmässiga variationer samt en bred insatsbank.  

I förbundets första verksamhetsplan (2016) förtydligas inga målgrupper för individuella insatser 

med hänvisning till verksamhetens uppstartsfas. Dock planeras för en prioriterad åtgärd för 

gruppen unga vuxna 16–29 år. Förbundet ämnar genomföra en kartläggning av behov och 

befintliga insatser för gruppen och vidare även undersöka om parterna kan använda sig av 

varandras insatser. Ur verksamhetsplanen framgår inte bakomliggande orsaker till 

prioriteringen. Utöver denna åtgärd framkommer ingen ytterligare prioriterad målgrupp under 

verksamhetsåret 2016. Förhoppningen är att två individuella insatser ska komma till stånd 

under året och som senast januari 2017. Vilken inriktning dessa insatser ska ha förtydligas 

dock inte.  

Istället planeras en stor andel tid och budgetmedel att läggas på strukturella insatser. Med 

detta avses insatser med syfte att öka kunskapen om finansiell samordning, nå ut med 

information om förbundets uppdrag och förtydliga vad förbundet kan bistå med. Det innebär 

bland annat stadsövergripande och lokala informationsmöten riktade till politiker, chefer och 

medarbetare hos parterna. Förbundet ska även erbjuda processtöd till de lokala 

samverkansgrupperna och möjliggöra gemensamma samverkansarenor där parterna kan 

fördjupa sitt samarbete. Under det första verksamhetsåret kan den huvudsakliga målgruppen 

därför sägas vara yrkesverksamma som på olika sätt ska verkställa de insatser som Finsam 

ämnar finansiera under kommande år. Detta bekräftas i budgetplaneringen för insatser och 

återspeglas även i avsatta medel för kanslikostnader. Ytterligare resonemang kring detta 

återkommer under rubrik 2.1.3.  

Målgrupperna för Finsams insatser ökar för varje verksamhetsår i enlighet med tabell 3. I 

verksamhetsplanen för 2019 har de prioriterade målgrupperna bestämts till 15 ”undergrupper” 

vilket kan kontrasteras mot 2017 års antal på åtta. Ökningen är sannolikt ett resultat av att 

både förbund och medlemsorganisationer tillskansat sig en djupare förståelse för Finsams 

verksamhet och upptagningsområde. Några intervjupersoner tror även att målgrupperna 

kommer att utökas framöver. Man ser till exempel att det finns grupper vars behov av 

samordnade insatser har börjat lyftas vid olika diskussioner. Detta berör främst unga 

ensamkommande och unga med funktionsvariation.  

Samtidigt bör man diskutera om antalet prioriterade målgrupper är för stort och i själva verket 

ger uttryck för otillräcklig prioritering. I relation till avsiktsförklaring och verksamhetsmål 

existerar visserligen ingen konflikt mellan en brett formulerad prioritering och verksamhetens 

syfte, men vid granskning av budgetanvändning och vid intervjuer framkommer att 

infrastrukturen för Finsam behöver utvecklas för att få tillräckliga deltagarvolymer till 

insatserna. Några intervjupersoner upplever att det är svårt att remittera till Finsams insatser 

och några redogör även för svårigheter att orientera sig bland mängden insatser. Risken finns 

att insatsernas träffsäkerhet underordnas behovet att nå ett kvantitativt mål. Som en 

intervjuperson uttrycker det så finns ett stort antal målgrupper som är i behov av samordnande 

insatser, men med ett växande antal målgrupper och ett ökat antal insatser förstärks även 

risken att Finsams insatser överlappar antingen med varandra eller med ordinarie verksamhet. 

Ett stort antal målgrupper kan även försvåra uppföljning och utvärdering av insatser. Flera 

insatser har inte nödvändigtvis den här typen av rigorösa kriterier eller målgruppsindelningar, 

detta eftersom skärningen eller indelningen ofta är ”horisontell”. Exempelvis kan individer från 

flera målgrupper ingå i samma insats.  
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Tabell 3. Prioriterade målgrupper i verksamhetsplanerna.  

2016 2017 2018 2019 

-Unga vuxna 16–29 år 

-Yrkesverksamma 

som berörs av 

Finsams verksamhet 

-Långtidsarbetslösa 

-Långtidssjuka 

-Individer som saknar 

sjukpenninggrundande 

inkomst 

-Individer med 

funktionsnedsättning 

-Unga vuxna 16–29 år 

med psykisk ohälsa och 

med aktivitetsersättning 

-Individer från 30 år med 

psykisk ohälsa 

(hälsofrämjande insatser) 

-Nyanlända 

-Romer 

 

-Långtidsarbetslösa 

-Långtidssjuka 

- Individer som saknar 

sjukpenninggrundande 

inkomst 

- Individer med 

funktionsnedsättning 

-Unga vuxna 16–29 år med 

psykisk ohälsa och med 

aktivitetsersättning 

-Unga vuxna som inte 

fullgjort sin 

gymnasieutbildning 

-Individer från 30 år med 

psykisk ohälsa 

(hälsofrämjande insatser) 

-Personer som drabbats av 

narkolepsi och som söker 

stöd ut i arbete eller studier 

-Personer som arbetar men 

som riskerar bli sjukskrivna 

eller befinner sig i 

omställning (förebyggande 

arbete) 

-Kvotflyktingar med särskilda 

behov  

-Nyanlända 

-Romer 

 

 

-Långtidsarbetslösa 

-Långtidssjuka 

- Individer som saknar 

sjukpenninggrundande 

inkomst 

-Personer med 

funktionsnedsättning som 

medför nedsatt 

arbetsförmåga 

-Unga vuxna 16–29 år med 

psykisk ohälsa och/eller med 

aktivitetsersättning och/eller 

långtidsarbetslösa 

-Unga vuxna som inte 

fullgjort sin 

gymnasieutbildning 

-Elever i gymnasiesärskola 

-Individer från 30 år med 

psykisk ohälsa 

(hälsofrämjande insatser) 

-Personer som deltar i daglig 

verksamhet som vill 

arbeta/studera 

-Personer med ovanliga 

diagnoser 

-Personer som arbetar men 

som riskerar bli sjukskrivna 

eller befinner sig i 

omställning (förebyggande 

arbete) 

-Personer med missbruk och 

beroende 

-Personer med komplext 

trauma och erfarenhet av 

flykt och migration  

-Personer som är nyanlända 

med särskilda behov 

-Romer 

 

Vad gäller den budgetära fördelningen mellan målgrupperna har denna utvärdering svårt att 

dra ändamålsenliga slutsatser utifrån det underlag som utvärderingen fått ta del av. Många av 

förbundets individuella insatser riktar sig mot ett flertal av de prioriterade målgrupperna. Det 

skulle därför krävas en djupare analys av deltagarnas individuella rehabiliteringsbehov för att 

uttala sig om den budgetära fördelningen mellan målgrupperna. En grov estimering vid analys 

av budgetfördelning och verksamhetsplanering visar en viss tonvikt på målgrupperna unga 

vuxna, nollklassade och nyanlända. Vid intervjuer framkommer att representanter från både 

förbundet och parterna anser att insatser mot gruppen nollklassade är särskilt viktiga. Detta 

då man sedan lång tid bedömt att gruppen är i stort behov av samordnande insatser och att 

ingen annan aktör arbetar fokuserat med frågan idag.  
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Från och med verksamhetsplanen 2019 har den socioekonomiska dimensionen av 

behovsanalysen stärkts. Förbundet har kompletterat tidigare behovsanalyser med en 

utvecklad analys av fördelningen av förbundets insatser och medel till de olika stadsdelarna. 

Detta för att säkra att förbundet prioriterar insatser inom de stadsdelar och områden med 

jämförelsevis större socioekonomiska utmaningar. 

 

2.1.3 BUDGETFÖRDELNING 

 

Mellan målgrupperna 

I linje med det som nämndes under avsnitt 2.1.1 ryms inte en djupgående analys av 

budgetviktningen mellan målgrupperna inom ramen för den här utvärderingen. En viss tonvikt 

på målgrupperna unga vuxna, nyanlända och nollklassade går möjligtvis att identifiera, men 

ytterligare analys och information om insatsernas deltagare är nödvändig för att kunna 

kartlägga hur stor del av resurserna som kommer respektive målgrupp till gagn. 

Intervjupersonerna har i regel svårt att besvara frågan om budgetfördelning mellan 

målgrupperna. Dock framkommer att ingen av intervjupersonerna upplever en allt för stor 

medelfördelning till en specifik målgrupp. Ingen ansåg heller att någon målgrupp saknades. 

Sannolikt är detta en indikation på att proceduren för budgetfördelning har speglat de behov 

som parterna identifierat.  

 

Kanslikostnader 

Vad gäller kostnaderna för kansli och administration saknar merparten av intervjupersonerna 

inblick i hur stor denna del var av den totala budgeten. Dock upplever ett antal intervjupersoner 

att kansliets storlek och arbete är adekvat sett till dess uppgift, och att man även framöver 

efterfrågar aktivt stöd från kansliet.  

Från och med verksamhetsplanen för 2017 planerades en sänkning av de administrativa 

kostnaderna. Den initialt höga kostnaden för implementeringen av förbundet skulle relativt 

snabbt sänkas till lägre nivåer. Givet de behov av strukturella insatser och aktivt stöd från 

förbundet som enligt intervjuer efterfrågas på verksamhetsnivå är det tveksamt om denna 

planerade sänkning är realistisk. För att få samverkansytor och insatser på plats krävs det 

sannolikt aktivt arbete från förbundskansliet för en viss tid framöver.  

 

Viktigt att kanslikostnaderna inte slimmas för mycket då samverkan är ett stort jobb 

och de strukturella insatserna är mycket viktiga i förbundets initiala fas. 

 

INTERVJUPERSON 

 
I några intervjuer framkom att infrastrukturen för samordning och samverkan fortfarande är så 

pass ny att man behöver kontinuerligt stöd för att kunna nyttja de Finsamfinansierade 

insatserna. En intervjuperson efterfrågar bland annat stärkt stöd för de lokala 

samverkansgrupperna medan en annan menar att samarbetet mellan förbundets medlemmar 

måste stärkas och regelverket för förbundet eventuellt omförhandlas. Vid intervjuerna framkom 

även en viss osäkerhet kring förbundets konstruktion och användning, något som indikerar att 

det framgent finns ett fortsatt behov av vissa strukturella insatser för stärka kompetensen kring 

Finsam och samordnad rehabilitering.   
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Sweco bedömer att den budget som fördelats till kansli och administration är rimlig sett till 

kansliets uppgift. Andra samordningsförbund har vid jämförelse visserligen lägre kostnader för 

samma utgiftspost, men sett till Stockholms storlek och struktur är det skäligt att arbetet blir 

mer omfattande och därför kräver större budget.   

 

Bakomliggande analyser för budgetfördelning 

Merparten av intervjupersonerna kunde inte besvara frågan om bakomliggande analys vid 

budgetfördelning med en redogörelse för formella förfaranden. Bland intervjupersonerna finns 

en stor variation i hur insatt man är i fördelningsprocessen. Detta kan förklaras av gruppens 

sammansättning. Intervjupersoner på högre strategisk nivå med direkt inblandning i förbundets 

budgetfördelning och utformning hade i regel större inblick i analysprocessen. Intervjupersoner 

närmare de faktiska verksamheterna hade mer begränsad insyn i frågan.  

Det sammantagna resultatet av intervjuerna visar att kunskapen om, och insynen i, vilken typ 

av analys som ligger till grund för budgetfördelning och prioritering är spretig. Detta behöver 

inte vara en indikation på att analysprocessen är otillräcklig utan bör snarare behandlas som 

att kunskapen om processen inte är etablerad på alla nivåer. Det kan även vara ett resultat av 

att förbundet arbetar utifrån ett inlyssnande förhållningssätt. Man vill i största möjliga mån 

arbeta ”underifrån”, det vill säga arbeta nära ägarorganisationerna och därigenom fånga upp 

de behov som parterna identifierat. Utifrån en sådan arbetsmodell är det sannolikt att 

indikationer om parternas behov samlas in på olika sätt och att det formella förfarandet därför 

inte är tydligt i alla led hos parterna.  

Nytt från 2018 är att förbundet även inkluderar socioekonomiska variabler i sin 

verksamhetsplanering. Detta för att säkerställa att de medel som delas ut kommer till de 

grupper som är i störst behov. Det framkommer inte om analys av de socioekonomiska 

variablerna även görs hos stadsdelarna.   
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 Verksamhetens resultat 
Vid granskning av styrdokument och sammanställning av resultat från intervjuerna framkom 

att förbundets måluppfyllelse generellt sett är god och att verksamhetens resultat i stort har 

genererat ett mervärde. Nedan presenteras mer detaljerade resultat vad gäller måluppfyllelse 

och budgetfördelning.  

 

2.2.1 ÖVERGRIPANDE GOD MÅLUPPFYLLELSE 

Förbundet har på ett ändamålsenligt sätt arbetat mot de verksamhetsmål som beskrivits i tabell 

2. Detta bekräftas av merparten intervjupersoner som trots svårigheter att uttala sig om 

måluppfyllelse upplever att förbundets arbete är på rätt väg. Upplevelsen är att 

samverkanstrukturerna är på plats och att det förbättrat möjligheten att samarbeta och samtala 

om möjliga handlingsplaner och insatser för individer med komplexa rehabiliteringsbehov. 

Finsams fyrpartssamverkan verkar ha fyllt ett tomrum och därigenom fört samman 

professioner som vanligtvis arbetar utifrån tydligt avgränsade ansvarsområden. Det har även 

möjliggjort ett strukturellt omhändertagande av frågan: 

 

Genom att skapa en struktur för samverkan kan man också skapa en 

organisatorisk hållbarhet som inte bygger på engagemang från enskilda eldsjälar 

hos de olika parterna.   

 

INTERVJUPERSON 

 

Dock lyfter samtliga intervjupersoner att samverkansstrukturerna behöver mogna och är i 

behov av vissa justeringar. Några intervjupersoner menar att det finns en viss förvirring kring 

vad man ska göra för brukaren. De menar att det riskerar att leda till att man inte beslutar om 

en insats. En av intervjupersonerna efterfrågar mer användbara sektorsövergripande verktyg 

för att stötta brukarna. Med detta avses inte fler insatser utan snarare förbättrade 

organisatoriska förutsättningar för samverkan hos samtliga parter. Flera intervjupersoner lyfter 

att antalet insatser redan i dagsläget är relativt stort och att ytterligare ökning riskerar att skapa 

förvirring. Istället behövs ett förbättrat flöde mellan insatser och aktörer.  

Hinder för samverkan är i sig ett naturligt resultat av att verksamheten fortfarande befinner sig 

i en uppstartsfas. Eventuellt finns ett visst glapp mellan hur intervjupersoner på hög strategisk 

nivå och enhetschefer på stadsdelsförvaltningarna bedömer att samverkansprocesserna 

fungerar. Samtliga anser likväl att dialogen är god, men representanter närmare 

verksamhetsnivå ser fler strukturella hinder för samverkan än de på högre strategisk nivå.  

Förbundet har nästan verkställt målet om 25 individinriktade insatser under verksamhetsåret 

2019 och har idag 24 insatser på plats. Det har däremot varit svårare att nå målen om 

deltagarvolymer. Några intervjupersoner menar att det är ett resultat av att det varit svårt att 

remittera deltagare till insatserna. Enligt andra beror det på den långsamma rekryteringen av 

personal från ägarorganisationerna. Det framgår dock att förbundet är medvetet om 

problematiken och att det arbetar med att förbättra ramarna för samverkan för att öka 

deltagarvolymerna.  

Vad gäller insatsernas relevans för måluppfyllelse är det sannolikt för tidigt att uttala sig om 

vilka effekter insatserna genererat. Det är dock tydligt att de strukturella insatserna i stort varit 

nödvändiga för att informera om och utbilda yrkesverksamma i Finsams verksamhet. En 

intervjuperson på stadsdelsnivå efterfrågar ytterligare stöd från förbundet för att förbättra 

samarbetet i de lokala samverkansgrupperna. Det är även möjligt att bekräfta att de 
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individuella insatserna är riktade mot förbundets prioriterade målgrupper. Merparten av 

intervjupersonerna är överens om att insatserna är relevanta för målgruppen.  

 

2.2.2 VÄXANDE MÅLGRUPP OCH BRED PRIORITERING 

Finsams relativt brett formulerade prioritering av målgrupp ger utrymme för en vidare tolkning 

av måluppfyllelse. Verksamhetsplanen binder sig inte till insatser för samtliga målgrupper och 

skriver inte heller fram någon målgrupp som särskilt prioriterad. Flertalet insatser rymmer även 

flera av förbundets målgrupper. Det är därför svårt att med säkerhet uttala sig om hur stor del 

av budgeten som gått till en specifik målgrupp. Det framgår inte heller av dokumentationen i 

SUS8.  

Som nämndes i tidigare avsnitt går det att urskilja en viss tyngdpunkt på satsningar riktade 

mot nollklassade, unga vuxna och nyanlända. Förbundet har fått i uppdrag att arbeta 

”underifrån” för att se till de olika ansökningarna från parterna, vilket har styrt 

medelfördelningen. Förbundet blir därför ”uppvaktade” av de som vill samverka, och enligt 

intervjupersoner kommer många ansökningar idag från arbetsmarknadsförvaltning och 

psykiatri. Därför fördelas mycket medel till exempelvis ungdomssatsningar, Finsam-team inom 

vården, nyanlända och långtidssjukskrivna. En del intervjupersoner upplever att nollplacerade 

tilldelats en relativt stor andel medel, vilket ses som positivt givet målgruppens behov. Några 

intervjupersoner menar att unga skulle kunna lyftas fram mer, däribland gruppen 

hemmasittare. Enligt intervjupersoner finns i övrigt ett stort fokus på långtidsarbetslösa, 

försörjningsstödsmottagare och långtidssjukskrivna. 

Vad gäller verksamhetsplanens mål om prioritering av förebyggande insatser är det svårt att 

identifiera mer än en handfull insatser med fokus på preventivt arbete. Detta givet att insatser 

riktade mot unga vuxna är ett exempel på vad som avses med en förebyggande insats.   

Målet om att 60 procent av budgeten ska gå till individuella insatser har varit svår att uppnå, 

främst med anledning av lågt budgetutnyttjande. Detta kan i sin tur hänvisas till svårigheterna 

att bemanna insatserna med personal från parterna, samt de problem som vissa stadsdelar 

upplevt vid remittering. Vissa insatser har varit svårare att starta än andra – insatser för romsk 

inkludering är ett exempel på detta. Ett antal insatser har av olika anledningar, som denna 

utvärdering inte tagit del av, alltså inte utnyttjat avsatt budget. I kontrast har budgeten för de 

strukturella insatserna brukats enligt plan, vilket i sig inte är ett anmärkningsvärt resultat. Som 

tidigare nämnts är fyrpartssamverkan komplicerat och tidskrävande. Givet Stockholms stads 

storlek och struktur krävs det sannolikt mer tid och resurser för att få till stånd individuella 

insatser än motsvarande arbete på mindre orter. Medel för strukturella insatser tenderar att gå 

till exempelvis utvecklingsledare, informationsinsatser, mötesforum och dylikt. 

Intervjupersoner påpekar även att de parter som är aktiva i styrningen av förbundet och som 

inkommer med ansökningar om insatser även är de som får störst nytta av förbundets 

verksamhet. 

 

Kanslikostnader 

Endast kansliet kan på ett tydligt sätt redogöra för förbundets budgetanvändning. Övriga 

intervjupersoner har begränsad inblick i frågan. Enligt kansliet är kanslikostnaderna 

procentreglerade, och kansliet är relativt litet givet stadens storlek. Kansliet tar in personal från 

parterna och tillsätter utredningstjänster under kortare perioder, men den fasta 

personalstyrkan är liten. Det som framgår tydligt är att uppstartsfasen medför stora initiala 

kostnader, men att de administrativa kostnaderna förväntas minska över tid. Det är sannolikt 

                                                      
8 System för uppföljning av samverkan (ett statligt och obligatoriskt system på nationell nivå för kartläggning av 

samverkansaktiviteter).  
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att Stockholm, på grund av sin storlek och den uppstartsfas man befinner sig i, kräver en större 

överbyggnad för administration än övriga mindre och mer etablerade Finsamförbund. 

Intervjupersoner har uppgett att andra samordningsförbund har en administrativ kostnad på 

cirka 10 procent av den totala budgeten.  

En intervjuperson anser att det är viktigt att kanslikostnaderna inte slimmas för mycket då 

samverkan är en central del av ett fungerande samordningsförbund, samt att de strukturella 

insatserna är mycket betydelsefulla i förbundets initiala fas. Samordning är kostsamt, vilket 

man behöver ta hänsyn till vid budgetfördelningen.  

 

2.2.3 KOMPLEMENT TILL ORDINARIE VERKSAMHET 

Merparten av intervjupersonerna anser att Finsam kompletterar den ordinarie verksamheten 

och möter behov som den egna organisationen inte kan tillgodose på egen hand. Utifrån 

förbundets och beredningsgruppens perspektiv arbetar man även aktivt med 

överlappningsrisker. Exempelvis beviljas endast medel till samverkansinsatser. Man arbetar 

även för att Finsam ska starta insatser som ”ligger nära” den ordinarie verksamheten för att på 

så vis bilda kedjor.  

Några intervjupersoner menar att Finsam ändå i viss mån riskerar att överlappa andra insatser. 

Någon enstaka person anser även att det är svårt att urskilja Finsam från övrig verksamhet. 

De insatser som man söker projektmedel för finns redan, och några efterfrågar därför en 

kartläggning. Intervjupersoner menar att det finns en risk att man startar upp samarbete med 

samma eller liknande aktörer, fast i olika forum. Någon lyfter att det funnits en särskild risk för 

”dubbelarbete” vad gäller insatser för gruppen unga, och att det är viktigt att hålla isär 

samordningsplattformarna. Exempelvis lyfter en intervjuperson överlappningar mellan Finsam 

och den lokala Dua-överenskommelsen mellan Stockholms stad och Arbetsförmedlingen om 

samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten9.  

En intervjuperson på stadsdelsnivå lyfter att man riskerar att försvåra arbetet om ännu en aktör 

producerar insatser, men i ”sidospår” som inte styrs via Jobbtorg, som har fungerat väl som 

en ”väg in”. Detta då det redan finns många insatser för att få personer närmare 

arbetsmarknaden.  

 

2.2.4 SAMVERKAN SKAPAR MERVÄRDE GENOM AKTIV STYRNING 

Samtliga intervjupersonerna anser att det finns en god vilja och dialog mellan parterna. 

Samverkan kan påstås vara välfungerande på ett övergripande plan, men ett antal utmaningar 

pekas även ut:  

 

• Finsam är på ett övergripande plan helt beroende av att parterna levererar 

personal, tid, resurser och styrning. De parter som är drivande får idag också störst 

genomslagskraft, enligt intervjupersoner.  Det krävs alltså aktiv styrning från parterna, 

inte minst givet Stockholms storlek. Exempelvis menar intervjupersoner att Region 

Stockholm är en komplex organisation som kräver både tydligt mandat och aktiv 

styrning för att till fullo nyttja sin medverkan i Finsam. Det kräver bland annat att 

ägarorganisationens representant ges stort mandat i den egna organisationen.  

                                                      
9 Dua (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) stöttar kommuner och Arbetsförmedlingen i arbetet att utveckla 

samverkan kring ungas och nyanländas etablering. I dagsläget finns Dua-överenskommelser om samverkan rörande 

unga i 287 kommuner. Se t.ex. lokal överenskommelse mellan Stockholms stad och Arbetsförmedlingen om 

samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2016-2019: https://www.dua.se/sites/default/files/dua-

unga_lok_reviderad_2018.pdf 

https://www.dua.se/sites/default/files/dua-unga_lok_reviderad_2018.pdf
https://www.dua.se/sites/default/files/dua-unga_lok_reviderad_2018.pdf
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• Ägarorganisationerna har olika möjligheter och kapacitet att delta i Finsam-

samarbeten. Det kan handla om olika möjlighet att vara projektägare eller olika 

organisationsstrukturer som kräver olika typer av styrning. Förbundskansliet har en 

god kontakt etablerad med Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning, delvis för att 

man delade kontor i förbundets begynnelse, men även för att det finns gemensamma 

behov.  

• Flera intervjupersoner lyfter att Försäkringskassan inte är så aktiva som man 

önskar. Enligt några enhetschefer handlar det om ett visst ”stuprörstänk” vad gäller 

ansvarsområden. Försäkringskassan själva poängterar att man är bakbunden av 

regelverk, vilket innebär begränsade möjligheter att prioritera något annat än 

kärnuppdraget i regleringsbrevet. Här krävs därmed en tydligare styrning från 

Regeringskansliet. För att Försäkringskassan ska kunna nyttja en 

samordningsfunktion som Finsam krävs, enligt intervjupersoner, tydligare information 

och styrning för både handläggare och chefer. Försäkringskassan har därför haft svårt 

att rekrytera deltagare till Finsam-insatserna. 

• Flera intervjupersoner lyfter Arbetsförmedlingens pågående organisatoriska 

förändringar som en potentiellt försvårande faktor för samverkan. Kontakten med 

myndigheten är överlag välfungerande, men flera ser att den kan försvåras om privata 

utförare tar över myndighetens nuvarande ansvarsområden. Risken finns att 

utvecklingen liknar den som har varit för Regionen, en aktör som flera intervjupersoner 

uppfattar som svår att samverka med, bland annat som ett resultat av en splittrad 

organisation och mängden privata utförare. Flera intervjupersoner upplever 

svårigheter att nå stora delar av regionen. Några intervjupersoner lyfter att 

Arbetsförmedlingen i viss mån har fått en underordnad roll i samverkan, det vill säga 

de har budgetmässigt utrymme men upplevs som svåra att engagera, delvis för att de 

är styrda av politiska fluktuationer och kan få många nya uppdrag på kort varsel. Några 

intervjupersoner lyfter att även Arbetsförmedlingen, likt Försäkringskassan, har svårt 

att ta på sig projektägaransvar. 

• Någon intervjuperson nämner vikten av samsyn och konsensus kring vissa 

sakfrågor. En enskild sakfråga kan ha olika skärningar och därmed lämpa sig olika 

väl för fyrpartssamverkan. Ett tydligt exempel på när parterna kunde enas var gällande 

ungas psykiska ohälsa. Förbundet skulle möjligen behöva synliggöra behovet och 

implementera insatser till stöd för kompetensutbyte mellan vården, Försäkringskassan 

och försörjningsstöd, så att alla är på samma bana gällande den gemensamma 

planeringen av brukarens behov. 

• Vad gäller samverkan inom beredningsgruppen lyfter en intervjuperson att 

representanterna är operativa på en hög nivå inom sina respektive organisationer, och 

att beredningsgruppen eventuellt skulle kunna tjäna på att vara närmare 

verksamheterna. 
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 Framgångsfaktorer och utvecklingsområden 
Nedan listas de framgångsfaktorer och utmaningar som framkommit under utvärderingen. 

Först redogörs för framgångsfaktorer, vilket kortfattat berör strukturer för samverkan och den 

höga ambitionsnivån. Därefter presenteras ett antal utvecklingsområden som pekats ut av 

intervjupersonerna. 

 

2.3.1 FRAMGÅNGSFAKTORER 

Den enskilt största framgångsfaktorn som lyfts av intervjupersonerna är Finsams existens. 

Samtliga intervjupersoner menar att det innan samordningsförbundet inte funnits någon aktör 

med ett övergripande ansvar för frågorna. Det har heller inte funnits en fungerande 

samverkanstruktur vilket i sin tur resulterat i krångliga samordningsprocesser och långa 

ledtider. Genom Finsam finns nu en möjlig infrastruktur för samverkan inom områden som man 

tidigare haft svårt att samlas kring. Förhoppningen är att det leder till kortare vägar och 

snabbare handläggning. Flera intervjupersoner nämner att samordningen är efterlängtad, och 

förhoppningen att samverkan ska lösa problem som ”hängt med” organisationerna under 

många år är generellt sett hög.  

Inom ramen för den större framgångsfaktorn ”samverkan” lyfter intervjupersonerna ett antal 

organisatoriska vinster. Genom ökad samverkan har man bland annat fått stärkt kunskap om 

och förståelse för andra aktörers ansvarsområden och insatser. Med större inblick i andra 

verksamheters begränsningar och möjligheter har man lättare kunnat skapa samsyn kring 

åtgärder för den enskilda individen. En insats för att ytterligare stärka denna aspekt är 

samlokalisering. Flera intervjupersoner nämner även kommande aktivitetsplatsen som en 

insats med stor potential. Någon annan lyfter det ambitiösa förbundskansliet som en central 

framgångsfaktor.  

Enligt flertalet intervjupersoner finns ett stort engagemang från Stockholms stads håll, och flera 

framhåller att staden får bra ”utväxling” för sin medverkan. Detta är i linje med bilden av att 

aktiv styrning och aktivt deltagande ger utdelning inom Finsam-organisationen. Samtidigt är 
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förbundet relativt nytt och med många målgrupper, vilket innebär att det i nuläget är svårt att 

kvantifiera denna utväxling.  

 

2.3.2 UTVECKLINGSOMRÅDEN 

• En av Finsams framgångsfaktorer – att förbundet fungerar som en 

samverkansplattform – är samtidigt en sårbarhet, detta eftersom Finsam är beroende 

av parternas verksamheter. Det finns exempelvis risker förknippade med att 

Finsams målgrupp utgör en relativt liten del av parternas verksamhet, och att dessa 

kan nedprioriteras om parterna går igenom budgetminskningar eller organisatoriska 

förändringar.  

• En utmaning som lyfts genomgående är att insatserna behöver komma upp i större 

volymer. En faktor som påverkar möjligheten att växla upp i deltagarvolymer är att 

Finsam är beroende av att parterna avvarar personalresurser till insatserna. 

Enligt flera intervjupersoner härrör utmaningarna bland annat från svårigheter att 

rekrytera personal, samt att remittera individer till insatserna. En person undrade om 

Finsams mandat är tillräckligt starkt, och belyste även det större avståndet till politiken 

i en stad av Stockholms storlek, särskilt i jämförelse med mindre orter och 

upptagningsområden. En annan utmaning med Stockholms storlek är att 

likvärdigheten försämras. Det kan även vara svårt att remittera individer till insatser 

som kräver att de förflyttar sig långa sträckor över staden. Enligt flera intervjupersoner 

är det inte realistiskt att kräva detta av Finsams målgrupper.  

• Ytterligare en utmaning som lyfts är den höga personalomsättningen hos samtliga 

aktörer. Målgrupperna gynnas inte av att slussas mellan olika kontakter under lång tid. 

Det är därför viktigt att man ser över långsiktigheten i projekten, liksom vem som 

ska ta över och äga projekten efter avslut. Risken finns att det startas ett flertal mindre 

projekt vars resultat och lärdomar inte kan omhändertas. För att långsiktighet ska vara 

möjligt är det även viktigt att lösa lokalfrågan – idag har det, enligt intervjupersoner, 

varit svårt att hitta fysiska platser för samlokalisering.  

• Intervjupersoner poängterar vikten av att regelverken är utformade så att 

parterna de facto kan nyttja Finsam. En intervjuperson från Arbetsförmedlingen 

exemplifierar med att Arbetsförmedlingen inte kan hänvisa individer till Finsams 

insatser såvida dessa inte finns upphandlade hos myndigheten.  

• Enligt intervjupersoner beviljar förbundet många, om än småskaliga, projekt. Flera 

intervjupersoner betonar vikten av uppföljning samt utvärdering av samtliga 

insatser, liksom rutiner för situationer då ett projekt inte levererar förväntade resultat – 

med andra ord bör det vara möjligt att ställa höga krav på inkommande ansökningar.  

• Flera intervjupersoner lyfter Arbetsförmedlingens omorganisation, vilket skulle 

kunna medföra ett större ansvar för staden. Mellan staden och Arbetsförmedlingen 

bör samarbetet därför stärkas. Även samverkansutmaningarna med 

Försäkringskassan har varit framträdande hos samtliga intervjupersoner. 

Samverkan behöver alltså stärkas och utvecklas ytterligare. Flera intervjupersoner 

lyfter även vikten av en god samordning inom den egna organisationen för att kunna 

bedriva ändamålsenligt ägarskap inom Finsam.  

• En intervjuperson menar att Stockholms stad måste stödja förbundet med 

ytterligare resurser, detta för att förbundet ska kunna hålla nere de administrativa 

kostnaderna. Samma intervjuperson anser att det är viktigt att staden samordnar sina 

upphandlingar med Finsam. Även omvärldsbevakning av till exempel ESF-finansiering 

behöver stärkas för att undvika att ”kopiera” andra insatser.  

• En intervjuperson från staden lyfter att man internt upplevt representationen som 

svår: om någon annan inom staden än ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd hade varit 
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part i Finsam så hade funktionen möjligtvis kunnat spridas snabbare. Försörjningsstöd 

ligger ”längst ner i hierarkin”, enligt intervjupersonen, och kan behöva draghjälp från 

högre nivåer. Man behöver således stöd till lokala avtal från Finsams sida.  

• Några efterfrågade ytterligare stöd till stadsdelarna för samverkan med de andra 

parterna. En intervjuperson lyfter specifikt att det vore hjälpsamt om Finsam kunde 

anordna tvärprofessionella utbildningar mellan Försäkringskassan, försörjningsstöd 

och vården. Det är även viktigt att integrera juridiska aspekter, till exempel att se över 

rättssäkerheten vad gäller sjukrivningsbeslut över professionerna. Rättssäkerheten 

bör vara hög oavsett om det är socialsekreterare, Försäkringskassan eller 

försörjningsstöd som fattar beslut. Finsam bör stötta i detta arbete, enligt 

intervjupersonen.  

• Några intervjupersoner uttrycker oro över den pågående ISF10-utvärderingen av 

Finsam nationellt. En del tror att den kommer att påverka negativt och sänka 

handläggarnas motivation. Enligt intervjupersoner finns risken att handläggningen tar 

längre tid som följd, och att handläggarna inte får igenom sina ärenden.  

• Finsam behöver göras mer känt i Försäkringskassans verksamhet. Till exempel 

menar intervjupersoner att handläggarna behöver såväl kunskap som mandat för att 

kunna hänvisa ärenden vidare. En person anser att deltagande i och nyttjande av 

Finsam bör vara villkorat, möjligtvis lagstadgat. Exempelvis menar samme person att 

styrningen gällande Försäkringskassans deltagande i Finsam är för svag, vilket kräver 

en tydligare styrning från Regeringskansliet. 

  

                                                      
10 Inspektionen för socialförsäkringen. 
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3. Slutsatser och reflektioner 
Nedan följer några slutsatser och reflektioner kring vad utvärderarna har sett, och vad 

förbundets styrkor och utmaningar består av mer specifikt. 

• Stockholm är en region med särskilda förutsättningar och därmed 

särskilda behov och utmaningar. Samverkan kan därför vara speciellt 

utmanande i en stor region med många olika målgrupper, lokala förutsättningar 

och organisationsformer. Det bör även framhållas att Arbetsförmedlingen 

genomgår en stor omorganisation och att Region Stockholm är nybildad sedan 

1 januari 2019. Sammantaget ställer detta höga krav på en aktiv och 

sammanhållen styrning.  

• Det finns både för- och nackdelar med att driva insatserna som 

tidsbegränsade insatser respektive i långsiktiga strukturer. Finsam som 

plattform och samverkansstruktur möjliggör en slags ”testyta” för att prova nya 

metoder och fånga upp målgrupper som faller mellan stolarna inom den 

ordinarie linjeverksamheten. Om en insats visar sig vara lyckad ställer det krav 

på tydliga överlämningar och ägandeskap. Det kan annars finnas en risk för 

projekttrötthet, vilket kan vara en utmattande faktor för såväl personal som 

insatsernas målgrupper.  

• Svårigheter med samverkan bör inte underskattas eftersom det påverkar 

möjligheten att nå verksamhetsmålen – samverkan är trots allt centralt för 

Finsams verksamhetsidé. Detta handlar delvis om att tillräckliga resurser 

behöver avvaras till strukturella insatser, men även om att uppmärksamma 

strukturella hinder, exempelvis att ägarorganisationerna har svårt att frigöra 

personella resurser till insatserna.  

• Antalet prioriterade målgrupper som lyfts fram i verksamhetsplanerna är 

stort och växande för varje år. Mot den bakgrunden är det viktigt att föra en 

diskussion om alla målgrupper ryms inom Finsams verksamhet. Möjligtvis är 

det växande antalet målgrupper en naturlig följd av en djupare förståelse för 

hur Finsam kan användas, men det riskerar leda till att man ”låter tusen 

blommor blomma”. Detta kan i sin tur öka risken för överlappningar. Många 

insatser har inte nödvändigtvis rigorösa kriterier eller målgruppsindelningar – 

skärningen eller indelningen är ofta mer ”horisontell”. Uppföljningen av 

insatsens resultat och effekter kan försvåras vid ett stort och spretigt antal 

målgrupper. Intervjupersonerna är dock medvetna om riskerna med 

överlappningar.  

• Det kan finnas ett behov av en stärkt enhetlighet och en genomgående 

förståelse för hur analysprocesserna går till. Detta inte minst för att 

säkerställa en så likvärdig behovsinventering som möjligt över staden och hos 

parterna. 
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4. Rekommendationer 

 

Baserat på utvärderingens resultat, slutsatser och reflektioner följer ett antal 

rekommendationer för Samordningsförbundet Stockholms stads fortsatta arbete.  

 

• Andelen av budgeten som går till administration (kanslikostnader och 

strukturella insatser) bör inte minska allt för drastiskt i närtid. För att upprätthålla 

och utveckla samverkansstrukturerna behöver de strukturella insatserna fortsätta. 

Givet de samverkansutmaningar som intervjupersonerna lyfter, kombinerat med 

svårigheterna att rekrytera deltagare till insatserna, är det sannolikt att föredra att 

fortsatt ha en lite större administrativ kostnad. Förbundet är nytt, och i en stor stad 

med komplexa organisationer kan en relativt stor budgetpost för administration vara 

rimlig i en uppstartsfas. Vid intervjuer framkommer till exempel att stadsdelarna 

behöver stöd från kansliet för att få till fungerande samverkan på lokal nivå. Utan en 

välfungerande samverkansyta finns exempelvis risk att medel fördelas till kortsiktiga 

insatser som inte kommer rätt målgrupper till gagn på ett träffsäkert eller effektivt sätt, 

eller att yrkesverksamma inte får tillräcklig stöttning i arbetet med att hitta 

samverkansformer. Budgetviktning behöver därför förstås i sin rätta kontext; en låg 

administrativ kostnad är inte nödvändigtvis positivt om exempelvis 

samverkansstrukturer inte finns på plats, för lite medel betalas ut, deltagarvolymerna 

är låga, eller om fel insatser går till fel målgrupper.  

• Stärk den löpande uppföljningen samt utvärderingen av såväl enskilda insatser 

som Finsam i sin helhet. Sweco rekommenderar att Finsam och Stockholms stad i 

fortsättningen gör än mer omfattande uppföljningar och utvärderingar med tid och 

utrymme att besvara mer djuplodande frågeställningar om resultat och effekter. 

Exempel är att redogöra för mer precisa resultat i fråga om budgetfördelning mellan 

målgrupper, samt att genomföra en mer detaljerad analys av samverkansutmaningar 

genom att låta utvärderingen löpa under längre tid. Det är också viktigt att kontinuerligt 

dokumentera förutbestämda indikatorer. Därigenom finns det möjlighet att bland annat 

följa upp hur insatserna kommer målgruppen till gagn. Här kan man även följa upp 

insatsernas kvalitet, relevans och träffsäkerhet.  
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• Följ upp och utvärdera insatserna ur målgruppens perspektiv. Det är även viktigt 

att fånga perspektiven från och effekterna för de individer och grupper som Finsam i 

slutändan finns till för. Detta kan bland annat göras genom intervjuer och fokusgrupper 

med brukare, deltagande observation samt intervjuer med handläggare i Finsam-

insatser.  

• Diskutera fortlevnad och implementering av insatser i ett tidigt skede. Om en 

insats visar sig vara välfungerande behöver det tidigt föras en diskussion kring 

huruvida dessa ska fortsätta under Finsams paraply eller om dessa istället bör 

överlämnas till den part som ”äger” frågan. 

• Satsa på hållbara lösningar. Finsams olika målgrupper har en komplex problematik 

och/eller hälsosituation och behöver tid och lång rehabilitering. Fokus bör därför ligga 

på hållbarhet, träffsäkerhet och relevans i lösningarna och metoderna som tas fram. 

Kortsiktiga insatser kan innebära att målgruppen ”tröttas ut”.  

• Se över hur ägarorganisationernas olika styrningssätt samspelar inom ramen 

för Finsam. Ett exempel är att Försäkringskassan bevisligen möter interna 

utmaningar, bland annat kopplat till sin begränsade möjlighet att prioritera andra 

aspekter än kärnuppdraget som regleras i regleringsbrevet. Det bör därför föras en 

tydlig diskussion kring hur parternas styrningssätt eventuellt skiljer sig och samspelar, 

vilka politiska insatser som eventuellt behövs, och hur myndigheterna, staden och 

regionen tillsammans kan nyttjas bättre i arbetet med Finsam. 

• Se upp för potentiella överlappningar. Detta kopplar bland annat an till det ökande 

antalet prioriterade målgrupper i verksamhetsplanerna.  

• Bli tydligare i redovisningen av bakomliggande behovsanalyser. Detta skulle 

kunna säkerställa en så likvärdig behovsinventering som möjligt över staden och hos 

parterna, och stötta prioriteringen och specificeringen av exempelvis målgrupper, 

sakfrågor, metodutveckling och viktiga frågor kopplade till samverkan.  
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Bilaga 1. Empiriskt underlag 
 

Nedan listas det empiriska underlag som rapporten baseras på. Valet av intervjupersoner och 

dokument har genomförts i dialog med Stadsledningskontoret under uppdragets uppstartsfas. 

Materialinsamlingen har skett under perioden mars-april 2019.  

 

Intervjuer 
 

Intervjuerna har varit semi-strukturerade och skett via telefon. 

 

1. Chef, Arbetsmarknadsförvaltningen 

2. Kanslipersonal, Samordningsförbundet Stockholm stad 

3. Chef, Arbetsmarknadsförvaltningen 

4. Enhetschef, Socialförvaltningen 

5. Kanslipersonal, Samordningsförbundet Stockholms stad 

6. Kanslipersonal, Samordningsförbundet Stockholms stad 

7. Representant, Försäkringskassan 

8. Handläggare, Arbetsförmedlingen Stab 

9. Enhetschef, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning 

10. Enhetschef, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning 

11. Handläggare, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning 

12. Enhetschef, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 

 

Dokumentstudier 
• Verksamhetsplaner för 2016–2019. 

• Årsredovisningar för 2016–2018. 

• Beslut om förbundets organisation och förbundsordning fattat av kommunfullmäktige 

2016-02-08.  

• Avsiktsförklaring för Samordningsförbundet Stockholms stad.  

• Revisionsrapporter för 2016 och 2017. 

• Revisionsberättelse för 2017. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Om intervjupersonen 

 

Namn: 

Roll och organisation: 

 

Verksamhetsmål, målgrupper, insatser, resultat, budget 

 

1. Vilka (typer av) verksamheter/målgrupper har fått medel av Finsam? (Både 

pågående/tidigare insatser.) 

a. Har det förändrats mellan verksamhetsåren?  

 

2. Hur ser fördelningen av insatser ut mellan verksamheter/målgrupper?  

 
a. Är det någon målgrupp/verksamhet dit en övervägande andel av insatser 

riktas?  

b. Är det någon målgrupp/verksamhet som får för få insatser i förhållande till 

behov? 

c. Är det någon målgrupp/verksamhet som fattas?  

 

3. Hur sker prioriteringen och fördelningen av medel mellan 

verksamheterna/målgrupperna?  

a. Utifrån vilka grunder fördelar Finsam medel mellan 

verksamheterna/målgrupperna?  

 

4. Vilken typ av analys ligger till grund för er prioritering av målgrupp/verksamhet?  

 

5. Hur används/fördelas budgetmedel?  

a. Internt (t.ex. administration, samverkan, kansli) och externt (mot 

verksamheterna och målgrupperna). 

 

6. I vilken utsträckning upplever du att Finsam nått verksamhetsmålen?  

a. Varför/varför inte?  

 

7. Upplever du att Finsams insatser är/har varit relevanta för att uppnå dessa mål?   

 

8. Vilka resultat uppfattar du att verksamheten uppnått?  
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a. På vilka grunder uppfattar man att resultat uppnåtts? Utifrån vilka 

källor/bedömningar? 

 

Samverkan och långsiktighet  

 

9. Hur upplever du, utifrån ditt perspektiv, att samverkan mellan 

ägarorganisationerna fungerar?  

 

10. Kompletterar Finsam den ordinarie verksamheten inom Stockholms stad och 

övriga ägarorganisationer?  

a. Om ja, på vilket sätt?  

b. Om nej, var och hur riskerar man att göra ”dubbelarbete” eller ta över enskilda 

aktörers ansvar?  

c. Hur möter Finsam de behov som Stockholms stad eller övriga 

ägarorganisationer inte kan möta på egen hand eller inom ordinarie 

verksamhet?  

 

11. Vilka har varit framgångsfaktorerna för Finsam hittills? 

 

12. Vilka har varit utmaningarna/riskerna med Finsam hittills?  

a. Finns det aspekter som fungerar mindre bra och behöver lösas?  

 

13. Vilka behov och utvecklingsområden ser du för Finsam framöver? 

 


