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Kommunikationsstrategi  
för Samordningsförbundet Östra Södertörn  
                                                                                       
Bakgrund/nulägesbeskrivning 

 
Samordningsförbundet Östra Södertörn bildades i april 2010, sedan kommunerna Nynäshamn och 
Tyresö anslutit sig till Samordningsförbundet Haninge (bildat 2007). En kommunikationsstrategi för 
det nya förbundet togs fram, beslutad av styrelsen 2010 12 08. Den innefattade en verksamhetidé och 
vision som senare reviderats. Strategin byggde vidare på det dåvarande Samordningsförbundet 
Haninges strategi från 2007, som visat sig ha fungerat tillfredsställande.  
 
Under de år som gått har Samordningsförbundet Östra Södertörn väsentligt stärkt sin roll. Det har 
både velat och blivit mer synligt i samhället och betraktas som en betydelsefull aktör inom välfärds-
området. Bl.a. enkäter visar att förbundet har ett påfallande gott rykte och har lyckats väl med att 
bygga goda relationer med sina målgrupper. Det har även spelat en positiv och synlig roll på den 
nationella arenan, där samordningsförbunden verkar gemensamt i Föreningen Nationella nätverket 
för samordningsförbund, NNS, bildat 2010. 
 
Den gällande strategin har hunnit bli sju år gammal. Vidareutvecklingen av förbundets verksamhet, 
som bl.a. inneburit väsentliga förändringar av verksamheten, nya samverkanspartners och målgrupper 
samt ett intensifierat regionalt samarbete, motiverar även den en aktualisering.   
 
Men framför allt har de mål som sattes i den tidigare strategin uppfyllts mycket väl, och även om de 
fortfarande är relevanta – och tidlösa – behöver de vidareutvecklas. Målen definierades så här:  
 
”Mål för kommunikationen  
Internt: Kommunikationen ska leda till att målgrupperna stödjer förbundets verksamhet, talar väl om den och vill bidra till att föra 
verksamheten och de insatser som ingår framåt.  
 
Externt: Kommunikationen ska leda till ökat intresse och förståelse för den form av myndighetssamverkan som samordningsförbundet är 
till för, och kunskap om goda resultat. Kommunikationen ska också väcka lust att medverka där samarbete kan bli aktuellt.” 
 

Under 2017 har samordningsförbunden i länet inlett ett påverkansarbete/relationsbygge gentemot 
regionala målgrupper, utifrån en gemensam kommunikationsstrategi.  
 

Kommunikationsbehov 
 

Interna målgrupper 
Det kontinuerliga och hittills framgångsrika relationsbygget med involverad personal, förtroende-
valda och nära samverkanspartners behöver fortsätta. Men kommunikationen behöver också 
förstärkas och vidareutvecklas för att samtliga berörda ska vara väl informerade, delaktiga och 
fungera som bra ”ambassadörer” för verksamheten. Relationerna med nyckelpersoner inom vården 
behöver förstärkas.  
 

Externa målgrupper 
Relationsbygget med nuvarande och potentiella samverkanspartners inom den idéburna sektorn, 
föreningar och näringslivet behöver förstärkas. Samordningsförbundet behöver liksom tidigare hålla 
information om sig självt tillgänglig samt på ett positivt sätt kommunicera fördelarna med 
myndighetssamverkan inom rehabiliteringsområdet och de (goda) resultat som blir följden. I 
anslutning till detta finns det i nuläget behov av att förbättra de verktyg som förbundet använder för 
detta, bl.a. hemsidan, men också förbättra och förenkla budskapen kring sin verksamhet.  
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Samverkan mellan samordningsförbunden i länet behöver intensifieras, i första hand för att öka 
kunskapen om finansiell samordning och förbundens verksamhet i länet hos nyckelpersoner på 
regional nivå och skapa goda relationer. Där behöver Samordningsförbundet Östra Södertörn med 
sin långa erfarenhet och kompetens bidra.  
 
Behoven hos insatser och projekt 
Kommunikationsbehoven definieras för varje enskild insats, och för större insatser och projekt ska 
en kommunikationsplan tas fram. I denna ska förbundets behov av kontinuerlig information och 
”success stories” från insatser och projekt, att inkludera i sin egen kommunikation, beaktas.  
 
Målgrupper för kommunikationen 
 
Noteras bör att NNS svarar för huvuddelen av kommunikationen med målgrupper på central nivå 
när det gäller frågor som är gemensamma för samordningsförbunden. Förbunden i länet kommuni-
cerar på liknande sätt med regionala målgrupper i vissa frågor, enligt en särskild kommunikations-
strategi och handlingsplan.  
 
Interna och ”halvinterna” målgrupper 
• Samordningsförbundets personal, styrelse, ledningsgrupp, styrgrupper samt revisorerna.  
• Nyckelpersoner bland förtroendevalda, chefer och handläggare hos huvudmännen, inklusive de 
  medarbetare som är involverade i, eller ”bara” intresserade av, verksamheten/insatserna, enligt    
  följande:  
 
Försäkringskassan 

- ledningsgruppen för avdelningen för sjukförsäkring respektive avdelningen för funktionsned-
sättning inom Försäkringskassan Stockholms län Sydost 
- enhetscheferna 
- de personliga handläggarna 
- samordnaren på regional nivå  
- övriga nyckelpersoner 
 
Arbetsförmedlingen 
- ledningsgruppen för Arbetsförmedlingen Södertälje Södertörn 
- sektionscheferna 
- arbetsförmedlarna – nås via nyckelpersoner 
- samordnarna 
 
Landstinget  
- nyckelpersoner inom hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 
- verksamhetschefer och andra nyckelpersoner inom olika vårdenheter  
 
Respektive kommun 
- ledamöter i kommunfullmäktige, via kommunsekreteraren  
- kommundirektören och övriga nyckelpersoner inom kommunledningen 
- socialnämnden 
- nyckelpersoner  inom socialförvaltningen 
- chefer och handläggare på Arbetscentrum/motsvarande, Haninge kommuns arbetsmarknadsråd 
- handläggare för rehabiliteringsfrågor 
- handläggare för integrationsfrågor  
- utbildningsnämnden 
- nyckelpersoner inom utbildningsförvaltningen 
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Externa målgrupper 
• NNS 
• Nationella rådet för samordningsförbund 
• Stukturfondspartnerskapet 
• ESF-rådet 
• Den nationella DUA-delegationen 
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF 
• Nyckelpersoner som arbetar med integrationsfrågor på länsstyrelsen 
• Nyckelpersoner hos Sveriges kommuner och landsting 
• Näringslivet:  
- De arbetsintegrerande sociala företagen 
- Befintliga och potentiella samverkanspartners bland enskilda företag 
- Företagarföreningen 
- Handelskammaren, via arbetsmarknadsrådet 
- Fastighetsägare  
• Den idéburna sektorn och föreningar inom välfärdsområdet, bl. a. Coompanion, Manscentrum 
Östra Södertörn, Stiftelsen Ester och dess nätverk. Famna, kvinnojourerna, X-Cons, Skyddsvärnet, 
Stadsmissionen, Myrorna 
 
Deltagare och media nås i första hand via insatser och projekt. 
 
Varje insats som samordningsförbundet finansierar eller medfinansierar har sedan sina särskilda 
målgrupper, som måste definieras i varje enskilt fall. 
 

Primära kärnvärden, verksamhetsidé och vision 
 
Utifrån en analys av Samordningsförbundet Östra Södertörns egenskaper, fördelar, värden och 
personlighet kan man identifiera följande primära kärnvärden (särskiljande och unika i förhållande till 
andra verksamheters) för förbundet: 
 
• Är den gemensamma arenan för samarbete, samverkan, samordning och utveckling mellan de 
myndigheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö som tillsammans täcker välfärdssystemet liksom med 
medverkande externa aktörer.  
• Har den självständighet och överblick, liksom de möjligheter och den stabilitet över tid, som krävs 
för att vara en beslutsför ”möjliggörare” av gränsöverskridande samarbeten inom välfärdsområdet. 
• Driver en gränsöverskridande metodutveckling inom rehabiliteringsområdet. 
• Är genom sina insatser väg-/stigfinnaren inom välfärdsområdet för människor i de tre 
kommunerna som behöver stöd att komma (tillbaka) i arbete eller börja studera.  
• Strävan inom insatserna är att nå individanpassade lösningar och att ge människor en ingång när det 
gäller myndighetskontakterna.  
 
Verksamhetsidé  
”Samordningsförbundet Östra Södertörn ska vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och andra partners för att 
personer som behöver ett samordnat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva och skapa en positiv 
framtid.”  
 

Vision  

”Våra gemensamma insatser leder till arbete och välbefinnande.” 
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Mål för kommunikationen 
 

Internt 
Kommunikationen ska leda till ett ökat engagemang kring gränsöverskridande samverkan bland 
samtliga som medverkar och skapa goda relationer. Målgrupperna ska liksom tidigare stödja 
förbundets verksamhet, tala väl om den och vilja bidra till att samverkan vidareutvecklas och når 
framgång.  
 
Externt 
Förbundet ska uppfattas som en långsiktig, stabil och tillmötesgående samverkanspartner, i synnerhet 
på det lokala planet. Bilden av verksamheten ska vara att den är framgångsrik och positiv och därmed 
stimulera förbundets samverkanspartners till ökat engagemang. Kommunikationen ska också väcka 
lust att medverka där nya samarbeten kan bli aktuella.   
 
Strategi för kommunikationen 
 

Allmänt är strategin att vidareutveckla och förvalta den kostnadseffektiva kommunikationsstruktur 
som byggts upp och de goda relationerna med målgrupperna.  
 
Internt är strategin att bygga vidare på förbundets roll som arena för gränsöverskridande samarbeten, 
med särskild tonvikt på möten ”över gränserna”, med möjlighet till dialog, i kombination med en 
regelbunden nyhetsförmedling med fokus på goda resultat och positiva exempel på samverkan.  
 
Externt är strategin att utveckla såväl budskap som kommunikationsverktyg i syfte att stärka den 
positiva bilden av förbundet, i dialog med medarbetarna i insatser och projekt. Budskap och nyheter 
ska förmedlas på ett lättförståeligt sätt och internare inslag i den externa kommunikationen om 
möjligt undvikas.  
 
Regionalt strävar förbundet efter samverkan med länets övriga förbund och bidrar här med sina 
erfarenheter och kompetens  
 

Uppföljning/utvärdering 
 
Synpunkter som inkommer avseende kommunikationen noteras löpande i ett särskilt, kontors-
gemensamt, dokument.  
 
Frågor kring förbundets kommunikation och relationer med interna och ”halvinterna” målgrupper 
integreras i en årlig övergripande enkät som går till följande tre målgrupper: styrelsen, chefsgrupper 
och medarbetare i insatserna. Enkäten bygger på en nationell utvärderingsmodell utvecklad av NNS, 
men förbundet kan lägga till egna, kompletterande frågor.  
 
Antagen av förbundsstyrelsen 2017 09 14 

 
 


