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SH: 3 /2009
§ 18 Årsredovisning för Samordningsförbundet Haninge 2008
Beslutsunderlag: Årsredovisning 2008
Samordningsförbundets resultatredovisning är indelad efter förbundets åtta insatser. Under respektive insats redovisas och kommenteras de av styrelsen fastställda verksamhetsmålen, i vilken utsträckning målen har uppfyllts samt väsentliga
prestationer under året. Måluppfyllelsen för insatserna redovisas mer detaljerat i
bilagan.
En sammanfattning av styrelsen och revisorernas arbete redovisas under en egen
rubrik. Även särskilda utvärderingar och utredningar som har betydelse för förbundets verksamhet redovisas. Vidare redovisas förbundets arbete med ESFansökningar, information, seminarier och konferenser.
Resultat – sammanfattning
Sammanfattningsvis har Samordningsförbundet Haninge under 2008 uppnått följande resultat:
– Två nya insatser har startats – NySatsa och Roa+
– Två förstudier med medel från ESF-rådet har genomförts: KomAn och Grenverket Södertörn
– Ungdomsteamet har redovisat mycket goda resultat
– Ungdomsarbetslösheten i Haninge sjunker mer än för länet i genomsnitt
– En informationsstruktur med hemsida och löpande nyhetsbrev har skapats
– Programverksamhet med behovsanpassade seminarier har kommit igång
– Uppföljningen av insatserna har förbättrats och en plan för utvärdering av insatser fullföljs
– En diskussion har påbörjats om anslutning av Nynäshamn och Tyresö kommuner till Samordningsförbundet Haninge
– Samverkan med övriga samordningsförbund på Södertörn har förstärkts
– En kartläggning av personer som riskerar utförsäkras och har svag förankring
på arbetsmarknaden genomfördes i slutet av 2008.
Ekonomiskt utfall
Årets resultat blev minus 834 659 kronor, medan resultatet för 2007 var ett överskott på 4 571 734 kronor. Överskottet från 2007 ska enligt beslut användas för insatser under 2008. Sammantaget har förbundet ett ackumulerat överskott på
3 737 075 kronor. Av dessa är 1 672 000 kronor reserverade för insatsen NySatsa
under 2009.
Detta innebär att det ackumulerade överskottet blir 2 065 075 kronor.
Samordningsförbundet har i samband med beslut om Mål, budget och verksamhetsplan för 2009 anhållit hos förbundsmedlemmarna om att få behålla det ackumulerade överskottet och att få använda detta för insatser under 2009. Detta ses
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som nödvändigt eftersom Samordningsförbundets budgetram för 2009 minskades
med 2 400 000 kronor.
Med hänsyn taget det ackumulerade överskottet och minskningen av budgetramen för 2009, har Samordningsförbundet sammanlagt 500 000 kronor som kan
användas för ytterligare insatser än budgeterat under 2009.

Styrelsen föreslås besluta:
1. Godkänna Samordningsförbundets Haninges årsredovisning för 2008.
2. Att Samordningsförbundet anhåller om att få behålla det ackumulerade
överskottet från 2007 och 2008 för verksamhet under 2009.
3. Överlämna årsredovisningen till förbundsmedlemmarna.

Styrelsen beslutar:
Enligt förslag.

Exp:
Stockholms läns landsting
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Haninge kommun

Utdragets riktighet intygas
Haninge, 2009-12-22
Ritva Widgren…………………………………

Årsredovisning 2008
med bokslut
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Omslagsbilden: Deltagare i ESF-projektet KomAn:s seminarium i Nynäshamn i december 2008.
Foto: Eva Stenvång Lindqvist, Frilansbyrån Optimala ord.
2

Innehållsförteckning

Sida

Förord

5

1. Inledning

7

2. Insatser och resultat

7

3. Förstudier med medel från ESF-rådet

11

4. Organisation

12

5. Styrelsens och revisorernas arbete

14

6. Mål, budget och verksamhetsplan för 2008

16

7. Uppföljning och utvärdering

16

8. Strategi för landstingets medverkan i samordningsförbund

17

9. Information och utbildning

18

10 Resultat - sammanfattning
10.1 Verksamhetens resultat
10.2 Ekonomiskt utfall

20
20

Resultaträkning och balansräkning per 2008-12-31

21
22
23

Resultaträkning och balansräkning
Sammanställning utfall – budget

Bilaga
Redovisning av måluppfyllelsen 2008 samt styrtal

3

25

4

Förord
Samordningsförbundet Haninge kan se tillbaka på ett händelserikt 2008, präglat av goda resultat,
utveckling och förstärkt samarbete med olika aktörer. Samtidigt har det funnits utmaningar att
tackla, bl.a. förändringar i Försäkringskassans organisation och ändrade sjukskrivningsregler.
Emellertid har förbundets olika styrgrupper och personal visat prov på stor flexibilitet och
snabbhet när det gällt att anpassa verksamheten efter ändrade förutsättningar.
Under året – verksamhetsår nummer två efter starten 2007 – har organisationen stabiliserats
ytterligare. Nya funktionella lokaler förbättrar möjligheterna för medlemsmyndigheterna att
samverka på ett bra sätt, och bilda den mötesplats för utvecklingsarbete som Samordningsförbundet vill vara. Det är också mycket glädjande att Nynäshamn och Tyresö vill ansluta sig till
förbundet.
Från och med hösten 2008 finns också en hemsida, där berörda och andra intresserade enkelt
kan följa vad som händer och ta del av dokument. Hemsidan har också blivit en digital mötesplats för deltagarna i de två projekt som Europeiska socialfonden, ESF, förhoppningsvis beviljar
medel till. Här tog Samordningsförbundet Haninge under året på sig att sprida information om
projekten, även i form av ett särskilt nyhetsbrev. Förstudierna har bidragit ett ökat Södertörnssamarbete, och många har fått chansen att knyta nya kontakter, med kollegor i grannkommuner.
Under 2008 har särskilt en av Samordningsförbundets insatser blivit mycket uppmärksammad:
Ungdomsteamet. Särskilt glädjande är att massmedia intresserat sig för teamets innovativa
arbetssätt och de goda resultaten. Insatsen utvecklas nu vidare, för en breddad målgrupp.
Även flertalet andra insatser utvecklas på ett mycket positivt sätt. Hela tiden tas stora och små
steg som i slutändan leder till förbättringar för målgrupperna. Ibland kommer initiativen från
styrgrupperna, ibland från personal ”ute på fältet”. Alla säger samma sak: samverkan över
myndighetsgränserna skapar helt andra möjligheter än om var och en håller sig på sin kant.
Kartläggningen som Försäkringskassan gjorde i slutet av året, med finansiellt stöd av Samordningsförbundet, ger ett bra verktyg för att arbeta med personer som är sjukskrivna och arbetslösa
och/eller har tidsbegränsade sjukersättningar. Detta är en målgrupp som Samordningsförbundet
måste arbeta mycket mer med under de kommande åren.

Marie Litholm
Ordförande
Samordningsförbundet Haninge
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2. Inledning
1.1 Samordningsförbundet Haninge
Samordningsförbundet Haninge är en fristående juridisk person som bildades
2007-01-01 av Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden, Stockholms läns landsting och Haninge
kommun.
Förbundets budget är 20 miljoner kr, varav Försäkringskassan bidrar med statens andel, som är
hälften av de avsatta medlen. Landstinget och kommunen bidrar med var sin fjärdedel. De medel
som Försäkringskassan bidrar med utgör statens samlade andel, d.v.s. de omfattar även
Arbetsförmedlingens del.
Samordningsförbundet är ett resultat av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
(2003:1210).
Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Ett samordningsförbund kan, enligt lagtexten, arbeta med all verksamhet som ligger
inom myndigheternas samlade ansvarsområde. Det kan också finansiera insatser som är av
förebyggande karaktär.
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att vara ett komplement till ordinarie
rehabiliteringsinsatser, och förebygga problem där ansvaret i en del fall kan vara otydligt.
Samordningsförbundet Haninge verkar genom deltagande myndigheter, vilket innebär att
förbundet beställer insatser via några av huvudmännen och tecknar avtal med dessa för
respektive insats.
Samordningsförbundet följer lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen
(1991:900) i tillämpliga delar. Förbundet ska, enligt lagen om finansiell samordning, upprätta
årsbokslut och årsredovisning senast tre månader efter räkenskapsårets slut.

2. Insatser och resultat
Samordningsförbundet finansierar åtta insatser. Två av insatserna påbörjades under 2008: Roa+
och Nysatsa. Måluppfyllelsen för insatserna redovisas mer detaljerat i bilagan.
Tolvan Öppenvård
- är för personer med beroende- och missbruksproblem som går ut över arbetet eller gör det
svårt att överhuvudtaget få jobb. De erbjuds Tolvstegsbehandling, kombinerad med kognitiv
beteendeterapi och motiverande samtal. Målet är återgång till arbete. Tolvan Öppenvård tillhör
Beroendecentrum vid Stockholms läns landsting. Verksamheten har möjlighet att ta emot 72
deltagare i motivationsgrupper och minst 60 i primärbehandling. Verksamheten finansieras helt
via Samordningsförbundet.
Tolvan Öppenvård har under 2008 haft svårigheter att rekrytera deltagare. Under året har
sammanlagt 53 personer deltagit i primärbehandlingen, och 60 personer i motivationsgrupper.
Målet för primärbehandling är minst 60 deltagare och för motivationsgrupper 72 personer.
Rekryteringsläget till Tolvan rapporterades till styrelsen den 15 oktober. Styrelsen beslutade då
att teckna en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Nynäshamns kommun,
vilket möjliggör att patienter boende i Nynäshamn kan remitteras till Tolvan.
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Överenskommelsen är i linje med en pågående diskussion om att inför 2010 minska förbundets
finansiella engagemang i insatsen.
Av de deltagare som avslutat behandlingen, och som följts upp, är 80 procent i arbete efter
behandlingen. Mer än 90 procent av deltagarna är mycket nöjda. Innehållsmässigt bedöms
verksamheten vara mycket bra. Detta gör att det bör finns förutsättningar för att sälja
primärbehandlingsplatser till ytterligare kommuner, samtidigt som förbundets finansieringsandel
kan minskas. Insatsen har potential för effektivisering, och antalet deltagare måste öka. En
utvärdering av behovet av insatsen, och dess effekter för deltagarnas försörjning, genomförs
under 2009.
*Verksamhetsmålet har inte till fullo uppnåtts.
Resursrådet
Resursrådet är avsett för personer som står långt från arbetsmarknaden och som hamnat i en
gråzon mellan myndigheterna. De får nu en samlad bedömning, som myndigheterna gör
gemensamt, möjlighet till kompletterande utredningar samt olika rehabiliteringsinsatser.
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och landstinget samarbetar.
Resultat:
21 procent, eller 19 personer, som deltagit i insatsen under 2007 hade ingen offentlig försörjning
12 månader efter insatsen. Resursrådet har under året behandlat 79 ärenden/deltagare, vilket är
något färre än året innan. Tendensen är att antalet ärenden till Resursrådet minskar, vilket
märktes även på så sätt att en fjärdedel av Resursrådets budgeten för köp av tjänster inte
förbrukades.
Under 2008 har kompetensen i Resursrådet breddats genom att enhetschefen från Handens
rehabenhet och samordnaren från den psykiatriska öppenvårdsmottagningen Ankaret nu ingår.
Dessutom har arbetet påbörjats med att kostnadseffektivisera köpen av rehabiliteringstjänster.
Alternativ till att köpa tjänster utanför Samordningsförbundets huvudmän undersöks oftare –
t.ex. om bedömningar kan genomföras av Ankaret (landstinget) istället. Kostnadsutvecklingen
för köp av tjänster kommer att följas upp. En utvärdering av insatsens effekter för deltagarnas
försörjning, och utvecklingen av målgruppen för Resursrådet, genomförs under 2009.
* Verksamhetsmålet har uppnåtts.
Ungdomsteamet
Ungdomsteamet är en förebyggande insats för ungdomar 16–21 år som inte arbetar eller
studerar. De får stöd att komma vidare med hjälp av studievägledning, coachning, matchning till
arbete, individuella stödsamtal, praktikplatser, utbildningar m.m. Ungdomsteamet startade sin
verksamhet i juni 2007. Under 2007 var verksamheten öppen för ungdomar 18–19 år. Den 1
januari 2008 utvidgades verksamheten till att omfatta också 20-åringar och den 1 maj 2008 även
21-åringar. En uppföljning av verksamhetens omfattning och resultat har genomförts, i form av
en bearbetning av Arbetsförmedlingens statistik.
Resultat:
Ungdomsteamet uppvisar ett gott resultat enligt den utvärdering som genomförts. Sedan
Ungdomsteamet startade har 741 ungdomar deltagit i verksamheten, varav 508 under 2008.
Målet för 2008 var att 300 unga skulle delta. Ett annat mål för ungdomsteamet var att 80 procent
av ungdomarna skulle vara i arbete eller utbildning efter avslutad insats. Den 21 januari 2009
hade 381 ungdomar avslutat insatsen, varav 323 eller 85 procent till arbete eller utbildning. 47
procent av ungdomarna var i arbete inom 90 dagar - målet var 40 procent. Även målet avseende
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utveckling av samverkan mellan Ungdomsteamet och utbildningsanordnarna visar god
måluppfyllelse. En extern utvärdering av Ungdomsteamets arbetssätt pågår.
* Verksamhetsmålet har uppnåtts.
* Insatsen har bidragit till att ungdomsarbetslösheten i Haninge minskat något mer i Haninge än
genomsnittet för Stockholms län. Se styrtal.
Prohab+ – ändrade förutsättningar från och med september
Riktar sig till personer som riskerar en längre sjukskrivning, men där läkaren bedömer att det kan
finnas alternativa vägar att pröva för att nå en hållbar lösning. Därför finns en handläggare från
Försäkringskassan och en arbetsförmedlare på samtliga vårdcentraler, på bestämda tider varje
vecka, för att informera och diskutera alternativ med de personer det gäller. Vårdcentralerna,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samarbetar.
Resultat:
Under 2008 har 500 personer träffat Försäkringskassans handläggare på vårdcentralen.
Dessutom har ett betydande antal konsultationer förekommit mellan Försäkringskassans
handläggare och vårdpersonal. Samverkan med Arbetsförmedlingen på vårdcentralerna
påbörjades under april och sammanlagt har 80 sjukskrivna haft samtal med arbetsförmedlaren
under året. Personer som träffat Försäkringskassans handläggare är mycket nöjda med insatsen,
och deltagande personal anser att insatsen bidrar till snabba lösningar och återgång till arbete.
Under september ändrades förutsättningarna för insatsen radikalt, då Försäkringskassans
kontaktpersoner fick en roll som koordinatorer, och målgruppen samtidigt utvidgades till att
omfatta även personer vars sjukersättning går ut. Detta har inneburit att vårdcentralernas
kontaktpersoner inte längre kunde göra SASSAM-kartläggningar och vara patienternas
personliga handläggare. Anledningen till förändringen är att Försäkringskassan infört en ny
enhetlig organisation som inte kunde anpassas till grundidén för Prohab+. Som konsekvens av
förändringarna aviserade Försäkringskassan den 1 december 2008 om uppsägning av avtalet med
Prohab+ . Skälet till detta var att Försäkringskassan inte fått effektivitet i handläggningen efter
att handläggarna fått koordinatorsrollen. Försäkringskassan vill i stället få till stånd nya
samarbetsavtal, som är anpassade till respektive vårdcentrals och Försäkringskassans behov.
Enligt beslut i styrelsen den 10 december 2008 ska Samordningsförbundet avsluta finansieringen
av insatsen den 30 juni 2009. Samtidigt ska förbundet, Försäkringskassan och vårdcentralerna
arbeta för att medel söks från 2-partssamverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och
sjukvården.
* Verksamhetsmålet har inte uppnåtts, beroende på att ändrade förutsättningar för insatsen
under andra halvåret 2008 har påverkat måluppfyllelsen negativt.
Roa+
Roa+ avser personer med psykisk ohälsa, som står relativt nära arbetsmarknaden och är i behov
av gruppbehandling inriktad på stresshantering och sömn, individuella stödsamtal och
arbetspraktik. Vårdcentralerna, Haninge kommuns Roa (Rehabilitering och Aktivering) samt
Arbetsförmedlingen samarbetar.
Resultat:
Samarbetet mellan vårdcentralerna, Arbetsförmedlingen och Roa kom under 2008 snabbt igång
och fungerar väl. Antalet deltagare i Roa+ var 79, vilket kan jämföras med 72 som var målet. Av
deltagarna var mer än 50 procent i arbete efter deltagandet i insatsen och många arbetstränade.
Över 80 procent anser att deras hälsa har förbättrats. Målgruppen för Roa+ kommer att behöva
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förändras till att även omfatta personer som har en längre tids sjukskrivning bakom sig, och
insatsen följaktligen anpassas därefter.
* Verksamhetsmålet har uppnåtts.
Myrstigen+
Målgruppen är invandrare som gått SFI, men behöver vässa svenskan ytterligare för att kunna
söka arbete. De läser svenska på arbetsplatsen, Myrorna, samtidigt som de praktiserar 20 timmar
i veckan. Verksamheten har under 2008 utvidgats till att omfatta coachning och vägledning mot
arbete och praktik, samt även arbetslivsinriktad rehabilitering. De som anvisas till insatsen
omfattas av jobb- och utvecklingsgarantin.
Resultat:
Arbetsförmedlingen har haft svårigheter att anvisa deltagare p.g.a. ändrade förutsättningar, med
följden att endast 45 deltagare påbörjade insatsen under 2008. Målet var 72 deltagare.
Rekryteringsläget redovisades till styrelsen den 15 oktober 2008. Styrelsen ansåg att det var
viktigt att utvidga målgruppen till att omfatta även personer som är sjukskrivna och arbetslösa
och personer med tidsbegränsade sjukersättningar. Styrelsen beviljade även att 5
överskottsplatser såldes till Samordningsförbundet Huddinge under 2008. Bedömningen är att
platserna på Myrstigen+ kommer att fyllas med nya målgrupper, när Försäkringskassans
kartläggning av ärenden blir klar under januari 2009.
25 procent av deltagarna kunde komma till en annan praktikplats än Myrorna efter placering på
Myrstigen+. Målet var 60 procent, vilket visat sig vara ett för högt uppställt mål då många av
deltagarna har omfattande problem som påverkar arbetsförmågan. Det kan vara allt från att ha
upplevt en svår personlig kris, till att ha kommit från oroshärdar som Irak och Somalia. 25
procent av deltagarna kom till arbete efter Myrstigen+, vilket kan jämföras med målet som var
30 procent. Med tanke på målgruppens speciella förutsättningar får resultatet anses som gott.
Insatsen har utvecklats innehållsmässigt inom området arbetslivsinriktad rehabilitering, vilket gör
att insatsen blir användbar för bredare målgrupper under 2009.
* Verksamhetsmålet har inte till fullo uppnåtts.
Manscentrum
Är till för män, och numera även kvinnor, som behöver stöd i krissituationer. Manscentrum
erbjuder rådgivning, krishantering och samtalsstöd genom telefonrådgivning och personliga
besök hos föreningens rådgivare/kristerapeuter. Det unika med Manscentrum är att föreningen
kan erbjuda professionellt och snabbt stöd av terapeuter utan registrering (vilket sker hos sociala
myndigheter) och utan att de som kommer till Manscentrum behöver betala någon avgift.
Flertalet som söker kontakt för rådgivning eller går i samtal kommer från Haninge, Tyresö och
Nynäshamn. Samordningsförbundet och ovannämnda kommuner stödjer föreningens
verksamhet i form av bidrag.
Resultat:
Enligt Mancentrums verksamhetsberättelse genomförs ett mycket stort antal besök, samtalsstöd
och telefonrådgivning i föreningens regi, under 2008 sammanlagt 480 samtalsbehandlingar. Detta
kan jämföras med 576 året innan. Under 2008 har ca 255 män och 28 kvinnor haft kontakt för
rådgivning eller gått på samtalsbehandling.
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Verksamheten förebygger sjukskrivning på flera olika sätt. Uppskattningsvis har ca 60 personer,
som gått i samtalsbehandling under 2008, fått ett stöd som gör att de kunnat vara kvar i sitt
arbete utan sjukskrivning.
Inför 2009 har Samordningsförbundet och Manscentrum tecknat en överenskommelse som
innebär att Manscentrum får ersättning utifrån genomförda samtalsbehandlingar, i stället för som
tidigare bidrag. Nytt är också att Manscentrum deltar i utvecklingsarbete och anordnar
gruppverksamhet för Ungdomsteamets målgrupper samt personer som deltar i behandling på
Tolvan Öppenvård.
* Måluppfyllelsen har inte kunnat mätas eftersom det för 2008 saknas avtal mellan Manscentrum
och Samordningsförbundet. Mancentrums verksamhet fyller en viktig funktion ur
Samordningsförbundets synpunkt.
Nysatsa – ett metodutvecklings- och rehabiliteringsprojekt
Insatsen är till för personer över 30 år med tidsbegränsad sjukersättning till följd av
stressrelaterade symtom och diffusa diagnoser. Insatsen syftar till att få sjukskrivna i arbete igen
genom individuell utveckling och vägledning. Ett annat syfte är att utveckla ett nytt arbetssätt för
arbete med denna målgrupp, samt att implementera metoden och processen i Försäkringskassans
och Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet med stöd av Samordningsförbundets insatser.
Fram till juni 2009 ska totalt 50 personer ha deltagit i projektet. Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress vid Akademiska sjukhuset
i Uppsala samarbetar.
Resultat:
Några resultat föreligger ännu inte. En grupp med 10 deltagare har genomfört programmet
under 2008. I NySatsa i Uppsala kom 37 procent av deltagarna efter ett år tillbaka till arbetslivet
(deltidsarbete, arbetsprövning eller utbildning). Projektet ser ut att följa den plan som gjordes
upp i avtalet.

3. Förstudier med medel från ESF-rådet
Under 2008 har Samordningsförbundet, tillsammans med samverkansparter, beviljats medel från
Svenska ESF-rådet för förprojektering av två insatser. Målgrupperna är personer med
funktionsnedsättning och unga vuxna med komplexa problem. Huvuddelen av förprojekteringen
genomfördes under 2008, och ansökan om genomförande lämnas in den 31 mars 2009. Förutom
att delta i, respektive samordna, arbetet med förprojekteringen har Samordningsförbundet å allas
vägnar informerat om projekten via nyhetsbrev och webbsida.
KomAn
KomAn är ett samverkansprojekt mellan Värmdö, Tyresö, Haninge och Nynäshamns
kommuner samt berörda arbetsförmedlingar, lokala försäkringscentra och psykiatrin.
Samordningsförbundet har samordnat ansökan, medan Haninge kommun blir medfinansiär för
genomförandeprojektet, om medel till detta beviljas av ESF-rådet.
KomAn syftar till att finna vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Det är
en grupp med en mycket svår ställning på arbetsmarknaden, och som i en lågkonjunktur riskerar
att nedprioriteras. KomAn har ambitionen att inte bara arbeta inom ramarna för den befintliga
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arbetsmarknaden utan också utveckla en ny arbetsmarknad för målgruppen, framför allt genom
sociala arbetskooperativ.
Värmdö kommun föreslås bli den förvaltande organisationen för genomförandeprojektet.
Grenverket i Södertörn
Grenverket Södertörn är ett samverkansprojekt mellan samordningsförbunden i Botkyrka,
Haninge, Huddinge och Södertälje samt berörda arbetsförmedlingar, lokala försäkringscenter
och utbildningsanordnare.
Grenverket syftar till att finna vägar till arbete/studier för unga med komplex problematik. Syftet
är att stödja och vidareutveckla pågående insatser och samarbeten – när det gäller Haninge
Ungdomsteamet. Avsikten är att förstärka Ungdomsteamets verksamhets med insatser riktade till
”svårare” målgrupper, bl. a. genom orienteringskurser på folkhögskola, anpassade
yrkesutbildningar och Supported Employment. Målet är att genom verksamhets- och
metodutveckling kunna erbjuda insatser som bättre svarar mot målgruppens behov.
Förprojekteringen genomfördes hösten 2008 med stöd av konsultbolaget Capire Consulting AB.
Samordningsförbundet Haninge föreslås blir den förvaltande organisationen för
genomförandeprojekt.

4. Organisation
Samordningsförbundet Haninge är såväl en organisation som en arena för utveckling av nya
metoder och arbetssätt. Helhetssyn, sektorsövergripande perspektiv och ett gott
samverkansklimat kännetecknar verksamheten. Uppdraget kräver en aktiv omvärldsbevakning
och flexibilitet för att snabbt kunna möta nya behov och ändrade förutsättningar.
4.1 Styrelse
Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av 8 ledamöter och 8 ersättare, vilka är
utsedda av respektive huvudman. Styrelsen har följande sammansättning:

Marie Litholm (KD), ordförande, Haninge kommun
Pelle Svensson (S), ledamot, Haninge kommun
Henrik Isoz (M), 1:e vice ordförande, Stockholms läns landsting
Staffan Holmberg (S), 2:e vice ordförande, Stockholms läns landsting
Stefan Mörk, ledamot, områdeschef för Lokalt försäkringscenter Södertörn
Ingrid Sundin Bergsman, ledamot, Lokalt försäkringscenter Södertörn
Gun Göransson, ledamot, Arbetsförmedlingen, avdelningen Rehabilitering till arbete
Siri Persson, ledamot, Arbetsförmedlingen, avdelningen Rehabilitering till arbete
Raymond Svensson (C), ersättare, Haninge kommun
Per Rydh (S), ersättare, Haninge kommun
Lars B Strand (FP), ersättare, Stockholms läns landsting
Barbro Nordgren (S), ersättare, Stockholms läns landsting
Irene Bergqvist, ersättare, Lokalt försäkringscenter Södertörn
Peter Westerholm, ersättare, Lokalt försäkringscenter Södertörn
Juan Avila, ersättare, Arbetsförmedlingen, chef för Nacka och Värmdö
Soili Mårtensson, ersättare, Arbetsförmedlingen, chef för Tyresö
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4.2 Revision
Samordningsförbundets verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen.
Lagen om finansiell samordning (2003:1210) har ändrats när det gäller att utse revisorer för
förbundsmedlemmarna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från och med 1 januari
2008 har Försäkringskassan, istället för som tidigare Riksrevisionsverket, denna uppgift.
Försäkringskassan har efter upphandling träffat avtal med revisionsfirman Ernst & Young om
revisionen av 2008 års verksamhet för samtliga samordningsförbund i landet. Försäkringskassan
har förordnat revisor Mikael Sjölander samt ersättare Charlotte Söderlund, Ernst och Young AB
för revision av Samordningsförbundet Haninge. Revisionen har följande sammansättning:

Ella Carlsson (M), revisor, Haninge kommun
Lena Huss (FP), revisor, Stockholms läns landsting
Mikael Sjölander, revisor för medlemmarna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
(Ernst & Young AB) fr.o.m. den 21 maj 2008 (ersätter Mikael Lundén)
Bo Malmsten (S), ersättare, Haninge kommun
Charlotte Söderlund, ersättare för medlemmarna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
(Ernst & Young AB.
4.3 Förbundskansli
Samordningsförbundet flyttade under hösten 2008 till nya lokaler på Rudsjöterrassen 3D i
Handen. Lokalerna ger fortsatt goda yttre förutsättningar för att vara en utvecklande
organisation och mötesplats, där medlemmarna kan träffas, diskutera och planera.
Kansliet har följande sammansättning:

Ritva Widgren, förbundsansvarig
Åsa Halvarsson, processtödjare
Tomas Halvarsson, ekonom (75 procent fr.o.m. den 1 april 2008)
Ritva Nordin, informationsassistent (50 procent)
4.4 Ledningsgrupp
På tjänstemannanivå finns en ledningsgrupp bestående av följande tjänstemän från respektive
huvudman:

Kersti Hjelm, socialchef Haninge kommun
Annette Johansson, chef för Arbetsförmedlingen Haninge/Nynäshamn
Irene Bergqvist, samverkansansvarig Lokalt försäkringscenter Södertörn
Gertrud Wahlund, landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning, avtalshandläggare/hälso- och
sjukvårdssamordnare
Ledningsgruppen har kontinuerliga möten minst en gång i månaden. Ledningsgruppen närvarar i
mån av tid vid styrelsens sammanträden, vilket gör att styrelsens beslut blir förankrade i
tjänstemannaorganisationen.
4.5 Styrgrupp för varje insats
För varje insats finns även en styrgrupp med representanter från samtliga berörda huvudmän.
Styrgruppernas uppdrag och ansvar regleras i avtal/överenskommelse för respektive insats.
Styrgrupperna är ett viktigt instrument för uppföljning av insatsernas måluppfyllelse,
verksamhetsutveckling och styrning.
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5. Styrelsens och revisorernas arbete
Styrelsen har under 2008 sammanträtt sju gånger, samt anordnat en heldagskonferens med
övriga samordningsförbund på Södertörn, dvs. Botkyrka, Huddinge och Södertälje. De viktigaste
besluten och andra viktiga punkter per sammanträde redovisas nedan.

12 mars:
– Årsredovisning 2007 med bokslut
– Granskningsrapport och revisionsberättelse 2007
– Lägesrapport från insatsen Prohab+ (Brandbergens vårdcentral)
– Lägesrapport från NySatsa Haninge
– Begäran om utökning av budgetramen för 2009
– Överenskommelse avseende Myrstigen+
– Överenskommelse avseende Ungdomsteamet
– Överenskommelse avseende Roa+
– ESF-ansökan: KomAn

23 april:
– Överenskommelse avseende Resursrådet
– Överenskommelse avseende NySatsa
– ESF-ansökan: KomAn – lägesrapport
– ESF-ansökan: Grenverket Södertörn
– Förslag till lagförändring: flexiblare finansiell samordning
– Utvärdering: landstingets utvärdering av samordningsförbund i länet

11 juni:
– Genomgång av insatsen Myrstigen+ samt visning av lokalerna på Myrorna
– Uppföljning av Samordningsförbundets styrtal
– Redovisning: reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete
– Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning
– Beslut om nya lokaler för Samordningsförbundet

10 september:
– Lägesrapport från Roa+
– Delårsredovisning med delårsbokslut
– Granskning av delårsbokslut och utlåtande
– Rapport om förstudier med ESF-medel
– Information om Samordningsförbundets budgetläge samt dialogmöte med landstinget

15 oktober:
– Ändrade förutsättningar för Prohab+
– Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Nynäshamns kommun angående
remittering till Tolvan Öppenvård
– Utvidgning av målgruppen för Myrstigen+
– Redovisning av styrtal
– Redovisning av delar av statsbudgeten prop. 2008/2009
– Förutsättningar för Mål, budget och verksamhetsplan 2009
– Framställan om budgetmedel för kartläggning av FK:s ärenden avseende behov av insatser
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19 november:
– Lägesrapport KomAn
– Lägesrapport Grenverket Södertörn
– Mål, budget och verksamhetsplan 2009
– Visning av Samordningsförbundets nya lokaler
och hemsida

10 december:
– Redovisning förstudien Grenverket Södertörn
– Redovisning förstudien KomAn
– Finansiering av insatsen Prohab+
– Lägesrapport NySatsa
– Utvidgning av förbundet med Nynäshamn
och Tyresö – diskussion
– Nationellt samarbete mellan
samordningsförbunden.

Samordningsförbundens konferens den 11 april
Samordningsförbundens första konferens samlade 40 deltagare från Botkyrka, Haninge,
Huddinge och Södertälje. Styrelserna och beredningsgrupperna var inbjudna. Samtliga fyra
samordningsförbund presenterades. Deltagarna diskuterade även samordningsförbundens roll
och förutsättningar för samverkan. Samordningsförbundet Botkyrka kommer att anordna nästa
konferens, våren 2009. Några slutsatser, förslag mm som framkom i grupparbetena:
– Det är viktigt att samordningsförbunden blir mer utåtriktade och informerar om sina mål,
uppdrag och samordningsmöjligheter.
– Initiativ till projekt ska kunna komma även från föreningar, studieförbund etc.
– Varje projekt/insats bör ha en formell styrgrupp, med representation på ”rätt” nivå.
– Samordningsförbunden bör samarbeta kring utvärderingar, som t.ex. att upphandla en
gemensam utvärderingsresurs. Viktigt att utvärderingsfunktionen är oberoende.
– Samordningsförbundens administrativa funktioner skulle kunna effektiviseras genom
sammanslagning av närliggande förbund – t.ex. Botkyrka/Huddinge och
Haninge/Nynäshamn/Tyresö. Detta skulle stämma med Arbetsförmedlingens och
Försäkringskassans områdesindelning.
– Lagförslaget om flexibel finansiering kan leda till ”kohandel” om finansieringsandelar.
– Processtöd viktigt redan i initieringsfasen: varje förbund behöver en processtödjare.
– Bolagsstämma saknas i förbundskonstruktionen. Bolagsstämman skulle kunna besluta om
budget, arvoden etc.
– Budgetäskandena går i dag till tre olika budgetprocesser, där beslut fattas vid olika tidpunkter
och där dessutom den som är ”snålast” vinner.
– Det föreslås att varje förbund anordnar ett ägarmöte, där samtliga fyra huvudmän träffas för
att diskutera förbundets budgetfrågor och andra frågor som berör ägarna.
Ordförandena för samordningsförbunden har påbörjat en diskussion om behovet av ett forum
för diskussion mellan förbunden och deras ägarrepresentanter.
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Revisorernas arbete

15 februari:
– Genomgång av årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse.
– Upphandling av sakkunnigt biträde till de förtroendevalda revisorerna.

1 september:
– Genomgång av delårsredovisning och revisorernas utlåtande.
Förbundsansvarig har på uppdrag av revisionen genomfört en direktupphandling av sakkunnigt
biträde. Ernst & Young valdes som leverantör av tjänsten, d.v.s. granskning av redovisningsrevisionen och granskning av intern kontroll.

6. Mål, budget och verksamhetsplan för 2008
Mål, budget och verksamhetsplan för 2008 fastställdes av styrelsen den 22 november 2007.
I verksamhetsplanen fastställdes även en prioritering av nya behovsgrupper. De prioriterade
grupperna är följande:
- Nysjukskrivna och personer som riskerar att bli sjukskrivna.
- Personer med psykisk ohälsa som står relativt nära arbetsmarknaden.
- Unga, 18–21 år, som har svårt att få arbete, fullfölja studier och/eller riskerar att hamna
utanför.
- Utlandsfödda med svårigheter att få ett arbete, där språket är ett hinder.
- Unga funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga.
- Personer med tidsbegränsad aktivitets- och sjukersättning.

7. Uppföljning och utvärdering
Styrelsen har fastställt målstruktur och styrtal för förbundet. Strukturen innebär att
insatsspecifika mål fastställs i avtal/överenskommelser och att måluppfyllelsen för insatserna
redovisas i samband med delårs- respektive årsredovisningen. Insatsspecifika mål kallas för
resultatmål och samverkansmål. Måluppfyllelsen vad gäller insatsspecifika mål redovisas i
bilagan.
Styrtalen följs halvårsvis och används i huvudsak som underlag för arbetet med prioriterade
behovsgrupper samt för nya insatser. Även styrtalen redovisas i bilagan.
Samtliga samverkansinsatser registreras löpande i ett nationellt uppföljningssystem som kallas för
SUS. Statskontoret konstaterade i sin senaste rapport (2008:7: Fyra år med Finsam) ännu en gång
att SUS inte fungerar som tänkt. Vid sidan av SUS har Samordningsförbundet därför fått
utveckla ett eget system för uppföljning av insatsspecifika mål med egna Excel-filer och
kundenkäter. Det allvariga med att SUS inte fungerar är att Statskontoret, som har regeringens
uppdrag att utvärdera samordningsförbunden och deras insatser, har svårt att få fram data på
nationell nivå för den ekonomiska utvärderingen av insatserna.
7.1 Statskontorets utvärderingar
Samordningsförbundet Haninge har under första halvåret 2008 aktivt medverkat i
utvärderingar/studier som Statskontoret genomfört. I Statskontorets fjärde rapport om finansiell
samordning (se ovan) var Tolvan Öppenvård en av insatserna som ingick i studien. Slutsatsen av
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studien var att egenförsörjningen har ökat bland deltagarna efter insatserna. Beroendet av
offentlig försörjning avtar också, vilket främst visar sig i ett minskat behov av försörjningsstöd.
Statskontorets slutredovisning av finansiell samordning lämnades till regeringen i december
2008. De viktigaste slutsatserna i redovisningen var följande:
- Deltagarnas förvärvsfrekvens har ökat efter Finsam-insatserna
- Den finansiella lösningen med fasta andelar (50+25+25) fungerar bra
- Målgruppen för Finsam-insatser bör avgränsas och endast avse målgrupper vars behov fordrar
samordnad rehabilitering och för vilka det saknas annan lämplig rehabiliteringssamverkan.
7.2 Samordningsförbundets utvärderingsplan för 2008 och 2009
Samordningsförbundet har genomfört följande utvärderingar under 2008:
- En extern utvärdering av Ungdomsteamet avseende handledarteamets arbetssätt och
målgruppens behov (färdigställs under mars 2009).
- En extern utvärdering av Ungdomsteamets måluppfyllelse utifrån registerdata och målgruppens
behov (klar under januari 2009).
- Insatsen NySatsa utvärderas kontinuerligt enligt avtal. En utvärdering av insatsen görs av
Institution för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet. En uppföljning av arbetssätt,
metod samt preliminärt resultat görs av Ceos. Delrapport lämnas september oktober 2009 och
en slutrapport mars/april 2010.
- En extern registerdata utvärdering avseende deltagarnas försörjning före och efter deltagandet i
i Resursrådet, Tolvan Öppenvård och Myrstigen+, kommer att genomföras under 2009.

8. Strategi för landstingets medverkan i samordningsförbund
Stockholms läns landsting har under våren 2008 genomfört en konsultutredning där befintliga
samordningsförbund i Stockholms län studerats. Utredningen visar på positiva effekter med
samordningsförbund – se rapporten Strategi för SLL:s medverkan i samordningsförbund.
Landstingets hälso- och sjukvårdnämnd behandlade rapporten den 17 juni och beslutade därefter
följande;
Hälso- och sjukvårdnämnden
- ställer sig positiv till samordningsförbund och att nya förbund kan startas successivt samtidigt
som befintliga verksamheter utvärderas;
- uppdrar till förvaltningen att under 2008 ta fram kriterier för landstingets medverkan i
samordningsförbund;
- uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till en budgeteringsnorm för
samordningsförbunden;
- inom given budgetram för samordningsförbunden skapa förutsättningar för att inrätta
samordningsförbund i Nacka, Nynäshamn och Värmdö, alternativt att de nuvarande
samordningsförbunden kan utökas till att omfatta större geografiska områden;
- uppdrar till förvaltningen att ta upp en dialog med samordningsförbunden i Haninge och
Södertälje om landstingets andel av dessa förbunds budgetar.
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut får stora konsekvenser för Samordningsförbundet
Haninges verksamhet.
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9. Information och utbildning
Informationsinsatser samt utbildning för olika personalgrupper är en central uppgift för
Samordningsförbundet Haninge.
9.1 Intern och extern information
Förbundet har under 2008 arbetat med att utveckla den interna och externa informationen och
kommunikationen i enlighet med den kommunikationsstrategi som styrelsen antog i slutet av
2007.
En hemsida, www.samordningsforbundethaninge.se har tagits fram under året.
Sidan vänder sig både till interna och externa målgrupper, och presenterar kortfattat
Samordningsförbundet och dess insatser. På sidan finns dessutom gemensam information om de
båda ESF-projekt som förbundet medverkar i. Förbundet har även utvecklat ett särskilt
nyhetsbrev för information om ESF-projekten: ”Nytt om aktuella ESF-projekt som
Samordningsförbundet Haninge medverkar i”.
Följande nyhetsbrev har publicerats under året, som förutom korta nyhetsnotiser innehållit
artiklar om Samordningsförbundet insatser, konferenser m.m. Nyhetsbrevet går ut via en intern
sändlista, men finns också på hemsidan.
Nytt från Samordningsförbundet Haninge
Nr 1 ”Ungdomsteamet – samverkan förkortar vägen till arbete eller studier”
Nr 2 ”Hållbar rehabilitering – samarbete ger snabbare resultat”
Nr 3 ”Manscentrum – här arbetar man förebyggande med män i kris”
Nytt Extra – Insatser som finansieras av Samordningsförbundet Haninge under 2008
Nytt Extra – Samordningsförbundens konferens den 11 april
Nr 4 ”Prohab+ – förebygger sjukskrivningar med mycket gott resultat”
Nr 5 ”Studiebesök till Norge – långtgående myndighetssamarbete ger nya perspektiv”
Nr 6 ”NySatsa – ett projekt för sjukskrivna med individens möjligheter i fokus”
Nr 7 ”Förstudier med medel från ESF-rådet” – KomAn och Grenverket Södertörn
Nr 8 ”Ändrade förutsättningar för Prohab+”
Nr 9 ”Myrstigen+” – svenskundersvisning på praktikplatsen förkortar vägen till jobb
Nr 10 ”Roa+” – visar vägen ut ur stress och sömnlöshet
Nytt om aktuella ESF-projekt
Juni/ 2008 ”KomAn – vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning”
Sep/2008 ”Studiebesök i Umeå inledde förprojekteringen”
Nov/2008 ”Studiebesök på temat socialt företagande i Värmdö den 21 november”
Dec/2008 ”Seminarium på temat motivationsgrupper i Nynäshamn 3 december”
Dec/2008 ”Seminarium på temat anpassad vuxenutbildning och Supported Employment med
Tyresö som värd den 9 december 2008”
Haninge Idag
Förbundet har samarbetat med Haninge kommuns informationstidning ”Haninge Idag”.
Samarbetet har resulterat i följande artiklar:
Haninge Idag nr 1 2008: ”Tolv steg till drogfrihet” (En helsidesartikel om Tolvan öppenvård.)
Haninge Idag nr 2 2008: ”Anna, Nicklas och Patrik fick en knuff ut i arbetslivet” (Ett tvåsidigt
reportage om Ungdomsteamet.)
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Artiklar i media
En av Samordningsförbundets insatser, Ungdomsteamet, har också uppmärksammats i media:
Svenska Dagbladet, augusti 2008: ”Haningemodell ger unga jobb”
Metro, augusti 2008: ” Haninge ungdom får jobb”
Informationsfolder
En informationsfolder om Ungdomsteamet, ”Arbeta eller studera?” har tagits fram.
9.2 Seminarier, konferenser och utbildningar
Uppdraget att utveckla nya sektorsövergripande arbetssätt förutsätter att seminarier och
gemensamma mötesplatser anordnas för berörd personal från de myndigheter som ingår i
Samordningsförbundet. Årliga seminarieprogram tas fram i samverkan med de myndigheter som
ingår i förbundet. Ibland inbjuds även berörd allmänhet.
Förbundet har under 2008 anordnat följande seminarier, konferenser och utbildningar:

Seminarium: Beroende- och missbruksproblem med fokus på anhöriga den 23 respektive
24 januari 2008, i samarbete med Haninge kommun. Seminarierna lockade 110 deltagare – flera
av dessa var anhöriga. En av deltagarna uttryckte sin uppskattning på följande sätt: ” Hurra för
Haninge som har så mycket att erbjuda människor i alla åldrar, som missbrukar alkohol och
droger eller är anhöriga till någon med missbruksproblem. Vilket bra tema det var!”.

Seminarium: Nya riktlinjer vid sjukskrivning och aktuella förändringar inom
sjukförsäkringen den 10 april 2008 . Seminariet samlade 60 deltagare från vårdcentralerna,
Haninge kommun och Arbetsförmedlingen. Ulla Culldén, försäkringsspecialist, och Britt
Arrelöv, läkare och specialist i allmänmedicin, berättade om vad förändringarna kan innebära.

Seminarium: Professionalism, gränssättning och curlingsjukvård, med psykiatriker Åsa
Kadowaki, samlade under två eftermiddagar i maj och en i december över 150 deltagare.
Seminariet blev mycket uppskattat. Önskemål från deltagarna ledde till ett extra seminarium
(december).

Personalkonferens: ”Hur det är att arbeta och leda i samverkan” . Information och
erfarenhetsutbyte med insatsernas personal och chefer ingick. 46 deltagare.

Fallseminarier: ”Individen och myndigheternas olika regelverk”. 20 deltagare.
Utbildning: ”Neuropsykiatriskas funktionshinder – om professionellt bemötande”.
Anordnades i samverkan med Haninge kommun. Samordningsförbundet finansierade 10 platser.
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10. Resultat – sammanfattning
10.1 Verksamhetens resultat
Sammanfattningsvis har Samordningsförbundet Haninge under 2008 uppnått följande resultat:
- Två nya insatser har startats – NySatsa och Roa+.
- Två förstudier med medel från ESF-rådet har genomförts: KomAn och Grenverket Södertörn.
- Ungdomsteamet har redovisat mycket goda resultat
- Ungdomsarbetslösheten i Haninge sjunker mer än för länet i genomsnitt.
- En informationsstruktur med hemsida och löpande nyhetsbrev har skapats.
- Programverksamhet med behovsanpassade seminarier har kommit igång.
- Uppföljningen av insatserna har förbättrats och en plan för utvärdering av insatser fullföljs.
- En diskussion har påbörjats om anslutning av Nynäshamn och Tyresö kommuner till
Samordningsförbundet Haninge
- Samverkan med övriga samordningsförbund på Södertörn har förstärkts.
- En kartläggning av personer som riskerar utförsäkras och har svag förankring på
arbetsmarknaden genomfördes i slutet av 2008.

10.2 Ekonomiskt utfall
Årets resultat blev minus 834 659 kronor, medan resultatet för 2007 var ett överskott på
4 571 734 kronor. Överskottet från 2007 ska enligt beslut användas för insatser under 2008.
Sammantaget har förbundet ett ackumulerat överskott på 3 737 075 kronor. Av dessa är
1 672 000 kronor reserverade för insatsen NySatsa under 2009.
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Resultaträkning och balansräkning per 2008-12-31
Resultaträkning, kr

2008-01-01

2007-01-01

08-12-31

2007-12-31

Verksamhetens intäkter

Not 1

20 000 000

20 000 000

Verksamhetens kostnader

Not 2

–21 170 938

–15 652 387

0

0

–1 170 738

4 347 613

339 329

225 274

–3 250

–1 153

Periodens resultat

–834 659

4 571 734

Balansräkning, kr

2008-12-31

2007-12-31

13 895

0

12 231 987

11 832 450

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnad
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar

Not 3

Kassa och banktillgodohavande
Kortfristiga fordringar

Not 4

1 016 398

161 741

Förutbetalda kostnader

Not 5

29 400

29 400

Upplupna intäkter

Not 6

40 000

0

Summa omsättningstillgångar

13 331 680

12 023 591

Summa tillgångar

13 331 680

12 023 591

-834 659

4 571 734

4 571 734

0

0

0

9 594 605

7 451 857

13 331 680

12 023 591

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Not 7

Balanserad vinst
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Not 8

Noter

2008-12-31

2007-12-31

10 000 000

10 000 000

Driftbidrag från kommunen

5 000 000

5 000 000

Driftbidrag från landstinget

5 000 000

5 000 000

20 000 000

20 000 000

18 716 639

13 102 199

1 902 632

1 567 410

175 461

132 975

Konsultkostnader

83 834

301 478

Övriga kostnader

196 669

548 325

21 075 235

15 652 387

13 895

0

99 991

0

916 407

161 741

1 016 398

0

29 400

29 400

40 803

0

-739 156

4 571 734

5 755 381

4 612 131

Upplupna arbetsgivaravgifter

39 103

0

Upplupen löneskuld

56 401

0

Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter

3 743 720

2 839 603

Summa

9 594 605

7 451 734

Not 1. Verksamhetens intäkter
Driftbidrag från staten

Summa
Not 2. Verksamhetens kostnader
Insatser
Personalkostnader, styrelse & kansli
Lokalkostnader

Summa
Not 3. Kundfordringar
Kundfordringar

Not 4. Kortfristiga fordringar
Fordring på ESF-rådet förstudie Grenverket
Moms för perioden Okt – Dec
Summa

Not 5. Förutbetalda kostnader
Hyreskostnad avseende kvartal 3

Not 6. Upplupna intäkter
Upplupna intäkter (såld plats på Tolvan)

Not 7. Eget kapital
Periodens resultat

Not 8 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
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Sammanställning Utfall - Budget 2008
Utfall

Budget

2008-12-31

2008-12-31

Avvikelse

Resursrådet

2 299 766

3 142 000

–842 234

Ungdomsteamet

3 660 145

3 250 000

410 145

Prohab+

3 798 583

3 870 000

–71 417

NySatsa

1 679 048

1 672 000

7 048

Kartläggning

200 000

0

200 000

Myrstigen+

925 339

850 000

75 339

Roa+

2 149 926

2 440 000

–290 074

Tolvan

3 351 802

3 348 000

3 802

55 980

0

55 980

180 792

300 000

–119 208

0

200 000

–200 000

286 000

285 000

1 000

0

1 718 000

–1 718 000

Ev. blivande insatser

53 823

0

53 823

KomAn

75 435

0

75 435

0

0

0

18 716 639

21 075 000

–2 358 361

229 180

250 000

–20 820

Kansli

1 888 841

2 275 000

–386 159

Summa kansli & styrelse

2 118 021

2 525 000

–406 979

20 834 660

23 600 000

–2 765 340

Insatser

Seminarier
Informationsinsatser
Ext. utvärderingar
Manscentrum
Ram nya insatser

Grenverket Södertörn
Summa Insatser
Styrelse

Totalt

*I budgeten för 2008 finns 1 672 000 kronor reserverade för NySatsa 2009, 1:a halvåret.

Förklaring avvikelser utfall – budget 2008
Tolvan Öppenvård – Resultat 3 802 kr, överdrag av övriga kostnader
Resursrådet – Resultat -842 234 kr, beror på mindre köp av tjänst
Ungdomsteamet - Resultat 410 145 kr, en tjänst har tillkommit efter halva året (275 000) samt
att köp av diverse tjänster drog över med 135 145 kr
Prohab+ – Resultat -71 417 kr, övriga kostnader understeg budget med -59 853 kr.
Roa+ – Resultat -290 074 kr, övriga kostnader understeg budget med -215 158 kr, samt att
Tungelsta VC inte kom igång med insatsen förrän i april -51 920
23

Myrstigen+ – Resultat 75 339 kr, övriga kostnader drog över med 75 339
NySatsa – Resultat 7 048 kr, överdrag av övriga kostnader
KomAn – Resultat – resultat 75 435 kr, kostnader i samband med förstudie
Information & Kunskapsutveckling – Resultat -119 208 kr, beror på att delar av
informationskostnaderna har gått på sina respektive insatser, se även Seminarier
Externa utvärderingar – Resultat -200 000 kr
Kartläggning – Resultat 200 000 kr, extra insats för att gå igenom försäkringskassans ärenden.
Seminarier – Resultat 55 980 kr, skall ingå i Info & kunskapsutv. men har särredovisats för att
hålla reda på våra seminarier
Eventuellt blivande insatser – Resultat 53 823 kr, resor, möten, undersökningar för eventuella
blivande insatser.
Samordningsförbundet överlämnar årsredovisningen och årsbokslutet till
förbundsmedlemmarna.

Förslag till beslut
Samordningsförbundet Haninge överlämnar årsredovisningen och bokslutet, samt revisorernas
granskningsrapport och revisionsberättelsen för 2008, till förbundsmedlemmarna.
Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Haninge den 16 mars 2009

.................................................................................
Marie Litholm (KD)
Ordförande Haninge kommun

.................................................................................
Henrik Isoz (M), 1:e vice ordförande
1:e vice ordförande Stockholms läns landsting

................................................................................
Staffan Holmberg (S)
2:e vice ordförande Stockholms läns landsting

.................................................................................
Per Ryhd (S)
Ledamot Haninge kommun

................................................................................
Stefan Mörk
Ledamot Försäkringskassan

.................................................................................
Ingrid Sundin Bergsman
Ledamot Försäkringskassan

................................................................................
Siri Persson
Ledamot Arbetsförmedlingen

.................................................................................
Gun Göransson
Ledamot Arbetsförmedlingen
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Bilaga till Samordningsförbundets årsredovisning 2008

Redovisning av måluppfyllelsen 2008
Innehållsförteckning
Tolvan Öppenvård
Resursrådet
Ungdomsteamet
Prohab+
Myrstigen+
Roa+
NySatsa
Uppföljning av Samordningsförbundets styrtal
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Tolvan Öppenvård – måluppfyllelse 2008
Resultatmål
Minst 60 procent av påbörjade
primärbehandlingar ska genomföras
Mer än 90 procent av de deltagare
som gått i behandling ska vara nöjda
och uppleva att behandlingen bidragit
till en positiv personlig utveckling
Minst 80 procent av de deltagare som
är sjukskrivna från arbete före
primärbehandlingen ska vara i arbete
eller utbildning efter avslutad
efterbehandling
Samverkansmål
Förbättra metoder för inskrivning och
utskrivning av deltagare i syfte att
underlätta återgång till egen
försörjning.
Bidra till spridning av information om
Tolvans verksamhet hos
samverkanspartners och närliggande
kommuner.
Verksamhetens omfattning
Minst 72 deltagare i
motivationsgrupper per år
Minst 60 i primärbehandling per år
Anhörigprogram erbjuds
Budget
Utfall
Genomsnittlig kostnad/deltagare i
primärbehandling
Uppföljning och utvärdering

Uppfyllt
Uppfyllt

Uppfyllt.

Uppfyllt.
Rutiner finns för möten med samverkanspartners som
fungerar bra.
Delvis uppfyllt
Arbetet med att erbjuda enskilda behandlingsplatser
till närliggande kommuner ska intensifieras.

Ej uppfyllt.
Motivationsgrupperna hade 60 deltagare under året,
vilket är färre än 2007 då målet uppfylldes.
Ej uppfyllt.
53 deltagare, vilket kan jämföras med 50 deltagare året
innan.
Uppfyllt
3 348 000 kronor
3 352 000 kronor
63 245 kronor, vilket kan jämföras med 65 000 kronor
under 2007.
2009 tar styrgruppen ett större ansvar för löpande
avstämning av målen. En rapport kring
måluppfyllelsen inleder varje styrgruppsmöte. En
extern utvärdering genomförs under 2009.

Kommentar: Antalet deltagare i insatsen måste öka, samt antalet myndigheter som är beredda att
köpa platser. En stor informationssatsning har därför planerats och genomförs i början av 2009.
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Resursrådet – måluppfyllelse 2008
Mål enligt verksamhetsplan
Resultatmål
Samtliga ärenden som kommer in
till Resursrådet ska behandlas
Minst 120 deltagare/ärenden ska
behandlas under 2008
Minst 40 konsultationer ska
behandlas under 2008
Mål för verksamheten
Förbättra återkopplingen på
genomförda insatser.
Mål för antalet deltagare – avser
deltagare under 2007
25 % av deltagarna ska vara i arbete
eller studier 12 månader efter
insatsen

Samverkansmål
Följande parter deltar i insatsen FK,
Haninge kommun, AF,
vårdcentralerna och psykiatrins
öppenvård
Budget
Utfall
Genomsnittlig kostnad/deltagare

Uppföljning och utvärdering

Måluppfyllelse* med kommentar
Uppfyllt, alla remisser är behandlade.
Uppfyllt
Alla remisser har behandlats, 79 (87 under 2007).
Ej uppfyllt.
5 deltagare. Behovet av konsultationer har inte varit så
stort som förväntat.
Delvis uppfyllt.
Rådet har kontakt med remittenten före och efter
insatsen. Ansvaret efter insatsen är bättre förankrat innan
insatsen påbörjas, än tidigare.
Nästan uppfyllt.
21 procent (19 deltagare av totalt 89 under 2007) hade
ingen ersättning från kommunen, FK eller AF efter.
– 55 personer hade ersättning från kommunen före
deltagandet och 29 efter.
– 28 personer hade ersättning från FK före deltagandet
och 34 efter.
– 3 personer hade ersättning från AF före deltagande och
5 efter.
Uppfyllt.

2 923 000 kronor
2 300 000 kronor
26 000 kronor, vilket kan jämföras med 32 000 kronor
under 2007.
Kostnaden per deltagare varierade mellan 2 700 kronor
och 63 000 kronor, vilket var det högsta beloppet under
2008.
2009 tar styrgruppen ett större ansvar för löpande
avstämning av mål. En rapport kring måluppfyllelsen
inleder varje styrgruppsmöte. En extern utvärdering
genomförs under 2009.

Kommentar:
Antalet ärenden med gränsdragningsproblem mellan socialtjänsten, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen har inte varit så många som förväntades, vilket är bra. En utvidgning av
målgruppen för Resursrådets verksamhets har påbörjats.
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Ungdomsteamet – måluppfyllelse 2008
Resultatmål
80 procent av deltagarna är i arbete
eller utbildning efter avslutad insats.
40 procent av deltagarna är i arbete
eller utbildning inom 3 månader.
Samverkansmål
Skapa nya arbetssätt med
rekryterande företag.
Skapa nya arbetssätt med
utbildningsanordnare.

Mål för antalet deltagare
Ca 300 ungdomar ska delta i
verksamheten under 2008.

Budget
Utfall
Genomsnittlig kostnad/deltagare
Uppföljning och utvärdering
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Uppfyllt.
381 personer har avslutat insatsen, varav 323 eller 85
procent till arbete eller utbildning
Uppfyllt.
47 procent av ungdomarna har fått arbete inom 3
månader.
Uppfyllt.
Fler företagsbesök för ackvirering, studiebesök,
organiserad kortare introduktionsutbildning inom lager
och handel, mentorer på större företag.
Uppfyllt.
Bl.a. har en ingång till CentrumVux skapats för elever
utan slutbetyg som inte fyllt 20
Ungdomsteamets samverkan med gymnasiets studie- och
yrkesvägledare har utvecklats. Målet är att
Ungdomsteamet kontaktas så fort en elev vill sluta ”utan
giltig orsak”. En brygga mellan gymnasieskolan och
Ungdomsteamet är på väg att utvecklas.
Uppfyllt.
508 ungdomar har tagits emot i projektet under 2008.
Män och kvinnor var i stort sett lika representerade.
Under det första verksamhetsåret (juni-december 2007)
var antalet deltagare 233.
3 250 000 kronor
3 660 000 kronor
7 200 kronor
Styrgruppen har följt måluppfyllelsen löpande under året.
En extern utvärdering av Ungdomsteamets resultat och
arbetssätt färdigställs under våren 2009.

Prohab+ – Måluppfyllelse 2008
Försäkringskassans mål
För alla nysjukskrivna ska
SASSAM- kartläggning och plan
för återgång i arbete ska vara
upprättade inom 90 dagar sedan
första sjukskrivningsdagen.
Avstämningsmöten skall vara
genomförda inom 90 dagar i de
ärenden där det bedöms vara
aktuellt.
Antal patienter som har bokats till
Försäkringskassans koordinatorer
på vårdcentralerna

Arbetsförmedlingens mål
Arbetsförmedlaren har anlitats som
konsult på vårdcentralen
Vårdcentralens mål
Samtliga sjukskrivande läkare bokar
patienter från målgruppen till
försäkringskassens handläggare

Mål för verksamhetens omfattning
Alla nysjukskrivna och personer
som riskerar att bli sjukskrivna.
Fr o m september bokas även
patienter med långa
sjukskrivningar/sjukersättningar

Antalet patienter som bokats till
FK:s handläggare 2008
Budget
Utfall
Genomsnittlig kostnad/deltagare
Uppföljning och utvärdering

Målet har följts upp t.o m 30 juni 2008.
De patienter som bokats till handläggarna inom 90 dagar
har genomgått en SASSAM- kartläggning där man gjort
en planering.
Målet har följts upp t.o.m 30 juni 2008
Avstämningsmöten genomfördes för bokade patienter
med sjukskrivning som är kortare än 90 dagar men även
med långa sjukskrivningar över 90 dagar.
Målet har följts upp fr.o.m september tom 31 december
2008
Ca 150 patienter har bokats till koordinatorerna som
främst informerat om försäkringen, men även beslutat
om förebyggande sjukskrivning. Läkare, psykolog och
kuratorer har också konsulterats.
Ca 80 samtal med patienter och flera läkarkonsultationer
har genomförts
Delvis uppfyllt.
På ett par vårdcentraler har alla läkare bokat, medan på
andra har det varit en stigande tendens med läkarnas
bokningar, men allt fler av läkargruppen bokar. Förutom
samarbetat med handläggarna från FK och AF har det
varit en tillgång att kunna erbjuda annan behandling t ex
samtal med psykolog, stresshanteringskurs,
Familjecentralen etc
Delvis uppfyllt.
En vårdcentral hade önskat mer tid för
Försäkringskassans handläggare på vårdcentralen, medan
andra ansett tiden har varit tillräcklig.
Genom samarbetet i ett tidigt skede har många
sjukskrivningar förhindrats. För personer med längre
sjukskrivningar har man löst frågor vid mötet, vilket
underlättat för återgång i arbete eller att kunna stå till
arbetsmarknadens förfogande.
Ca 500 patienter
3 870 000 kronor
3 798 000 kronor
6 500 kronor
-

Kommentar:
Enligt beslut i styrelsen den 10 december 2008 kommer Samordningsförbundet att avsluta
finansieringen av insatsen den 30 juni 2009. Samtidigt undersöks möjligheter till alternativ
finansiering via 2-partsamverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården.
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Myrstigen+ – måluppfyllelse 2008
Resultatmål
Minst 60 procent av deltagarna ska
komma till annan praktikplats än
Myrorna efter avslutad insats
Minst 30 procent av deltagarna ska
ha fått en anställning efter avslutad
insats
Minst 90% av deltagarna anser att
deras hälsa har förbättrats.
Samverkansmål
Samverkan mellan Haninge
kommun och Arbetsförmedlingen
har utvecklats under 2008.
Mål för antalet deltagare
72 deltagare omfattas av insatsen

Budget
Utfall
Genomsnittlig kostnad/deltagare
Uppföljning och utvärdering

Ej uppfyllt.
25 procent har gått till annan praktik. Svårt att hitta
praktikplatser pga komplexa arbetshinder. Förutom
språkproblem finns även medicinska och psykiska hinder
samt andra sociala problem.
Delvis uppfyllt.
25 % har gått till arbete efter Myrstigen+.
Måluppfyllelsen bör anses som god med tanke på
målgruppen som omfattande problem som påverkar
arbetsförmågan.
Delvis uppfyllt.
EQs skattning visar att 75% av deltagarna anser att
hälsan har förbättrats.
Uppfyllt. En arbetsförmedlare är på Myrorna en dag i
veckan, samt letar praktikplatser. Samarbete sker hela
tiden mellan kommunen och AF.
Ej uppfyllt.
45 personer har påbörjat insatsen under 2008.
Arbetsförmedlingen har haft svårigheter att anvisa
deltagare p g a ändrade förutsättningar.
850 000 kronor
925 000 kronor
20 555 kronor
2009 tar styrgruppen ett större ansvar för löpande
avstämning av målen. En rapport kring måluppfyllelsen
inleder varje styrgruppsmöte. En extern utvärdering
genomförs under 2009.

Kommentar:
Det har varit svårt att hitta praktikplatser som kan leda till varaktiga jobb, p.g.a de komplexa
arbetshinder som deltagarna har (språkliga-, medicinska-, psykiska- och andra sociala problem).
Ett önskemål är fler lönebidragsarbetsplatser, såsom Samhall m. fl, där deltagarna kan få komma
ut i varaktiga arbeten och bli självförsörjande. De vill säga ha jobb och komma vidare, istället för
ha alltför lång praktik på Myrorna. Placeringen på Myrorna ska vara initial, max 6 eller 9 månader
(ej längre än 1 år).
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Roa + – måluppfyllelse 2008
Resultatmål
Minst 50 procent av deltagarna är efter
insatsen åter i arbete, studier, praktik,
arbetsträning efter insats
Minst 80 procent av deltagarna har fått
en plan för praktik eller arbetsträning
Minst 90 procent av deltagarna anser sig
vara nöjda med insatsen efter avslutad
aktivitet.
Minst 80 procent av deltagarna anser att
deras hälsa har förbättrats (självupplevd
hälsa enligt enkät).
Arbetsförmedlingen
Handläggaren har deltagit i alla
avstämningsmöten inför kursen
Försäkringskassan
Handläggaren har deltagit i alla
avstämningsmöten inför kursen
Kurator/psykolog har genomfört
bedömningssamtal med alla inför
remittering till Roa+.
Samverkansmål
Samverkan mellan Roa+, vårdcentralerna
och Arbetsförmedlingen fungerar väl
enligt styrgruppens bedömning.
Mål för verksamhetens omfattning
Genomföra stresshanteringskurser och
sömnskola
Insatsen ska omfatta 72 deltagare per år
Budget
Utfall
Genomsnittlig kostnad/deltagare
Uppföljning och utvärdering

Uppfyllt
Delvis uppfyllt.
Många har förebyggande sjukskrivning och arbetar
parallellt med kursen.
Uppfyllt
Uppfyllt
Ej uppfyllt.
AF har dock konsulterats i mycket stor utsträckning
i bedömningsfasen inför Roa+. De flesta deltagare
har arbetsgivare.
Delvis uppfyllt.
Under hösten har rutinerna förbättrats där de inte
varit optimala och remitteringen föregås nu av
avstämningsmöten.
Uppfyllt.
Kurator/psykolog har haft flera enskilda samtal och
bedömningssamtal med patienter utöver de som
sedan remitterats till Roa+.
Uppfyllt.
Samarbetet fungerar utmärkt och remitteringen av
patienter till Roa+ är enkel.
Uppfyllt.
7 stresshanteringskurser och 3 sömnskolor
Uppfyllt
79 personer varav 63 kvinnor och 16 män
2 440 000 kronor
2 150 000 kronor
27 200 kronor, varav 20 000 avser vårdcentralernas
kostnader för kuratorer/psykologer och 7 000 avser
Roa:s kostnad för kurserna.
Insatsen Roa+ har redovisat resultat och
måluppfyllelse kontinuerligt under året.

Kommentar:
Målgruppen även för Roa+ kommer att behöva förändras och anpassas för personer som har en
längre tids sjukskrivning bakom sig.
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NySatsa – måluppfyllelse 2008
Resultatmål
50 % av deltagarna har inom 5 månader
Följs upp under 2009
en gemensam rehabiliteringsplan med
mål att återgå i arbete eller
arbetsinriktade åtgärder.
20 % av deltagarna ska inom 12 månader Följs upp under 2009
ha fått ett arbete med eller utan stöd av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
alternativt ha påbörjat en reguljär
utbildning eller arbetsmarknadsutbildning
Samverkansmål
Att arbetssättet efter projektets avslut är
implementerat i Försäkringskassans och
Arbetsförmedlingens ordinarie
verksamhet med stöd av
Samordningsförbundets insatser
Mål för verksamhetens omfattning
Insatsen ska omfatta 50 deltagare under
projekttiden 2:a halvåret 2008 och 1:a
halvåret 2009

Budget
Utfall
Genomsnittlig kostnad/deltagare
Uppföljning och utvärdering

Följs upp under 2009
Kommentar:
Samverkan mellan NySatsa , Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen har utvecklats. Projektledarna
upplever att samverkan med både AF och FK
fungerar ”bara bättre och bättre”.
Uppfyllt
29 deltagare, varav 23 kvinnor och 6 män.
3 grupper med 10 deltagare har börjat hittills.

1 672 000 kronor
1 679 000 kronor
67 000 kronor
En utvärdering av insatsen görs av Institution för
Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet.
En uppföljning av arbetssätt, metod samt
preliminärt resultat görs av Ceos. Delrapport lämnas
september oktober 2009 och en slutrapport
mars/april 2010.

Kommentar:
De första 9 deltagarna i projektet avslutade i slutet av december 2008 interventionsprogrammet
och en handlingsplan lämnades för 8 av deltagarna. Prognosen för dessa 8 personer visade att 5
personer var redo att påbörja en arbetsträning med eller utan stöd av andra
rehabiliteringsåtgärder.
Projektet ser ut att följa den plan som gjordes upp i avtalet.
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Uppföljning av styrtal
Samordningsförbundet har följande styrtal:
1. Ohälsotalet för Haninge sjunker mer än för länet i genomsnitt.
2. Nettodagar med sjukpenning sjunker för Haninge mer än för länet i genomsnitt.
3. Ungdomsarbetslösheten sjunker mer än för länet i genomsnitt.
4. Arbetslösheten totalt sett ligger på samma nivå som i länet.
5. Försörjningsmåttet för Haninge sjunker mer än för länet i genomsnitt – statistik saknas
Styrtalen följs kvartalsvis och används i huvudsak som underlag för arbetet med prioriterade
behovsgrupper och för planering av nya insatser.
Resultat:
* Styrtal 3 har uppfyllts.
Styrtal 1 – ohälsotalet för Haninge sjunker mer än för länet i genomsnitt
Ohälsotalet speglar socialförsäkringens utbetalningar (ersatta dagar per år) till följd av
ohälsa/arbetsoförmåga i åldersgruppen 16-64 år. Ohälsotalet består lite förenklat av två
komponenter: sjukpenningdagar och dagar med sjuk- och aktivitetsersättning. Ohälsotalet
innehåller inte dagar med sjuklön från arbetsgivaren.
Ohälsotalet har sjunkit lika mycket i Haninge som i länet igenomsnitt sedan 2006 och uppgår nu
till 38 dagar, jämfört med 30,5 dagar i länet. Jämfört med grannkommunerna har ohälsotalet
sjunkit mer i Tyresö och mindre i Nynäshamn. Ett av Försäkringskassans interna mål är att
ohälsotalet för hela landet under 2008 inte får överstiga 37,0 dagar. Målet för riket kunde uppnås.
Minskning jan 2006-dec 2008
Riket

Länet

Tyresö

Nynäshamn Haninge

Jan 2006

41,2

34,9

36,5

45

43,5

dec2006

39,9

33,6

33,9

43,9

41,8

Förändring 2006

-1,3

-1,3

-2,6

-1,1

-1,7

% 2006

-3,2%

-3,7%

-7,1%

-2,4%

-3,9%

dec2007

38,3

32,4

32,3

42,4

40,3

Förändring 2007

-1,6

-1,2

-1,6

-1,5

-1,5

% 2007

-4,0%

-3,6%

-4,7%

-3,4%

-3,6%

dec 2008

35,8

30,5

30,3

40,6
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Förändring 2008

-2,5

-1,9

-2

-1,8

-2,3

% 2008

-6,5%

-5,9%

-6,2%

-4,2%

-5,7%

Förändring 2006-08

-5,4

-4,4

-6,2

-4,4

-5,5

% 2006-2008

-13,1%

-12,6%

-17,0%

-9,8%

-12,6%

Styrtal 1 har inte uppfyllts.
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Styrtal 2 – Nettodagar med sjukpenning sjunker för Haninge mer än för länet i
genomsnitt
Antalet sjukpenningdagar i Haninge uppgick i juni till 443 273, vilket är en minskning med 31
600 dagar sedan december 2007 och motsvarar ca 6 procent. Minskningen under 2008 i
Stockholms län var och 0,9 procent genomsnitt och 0,6 procent i Haninge.
Månadsregistering
Månad

Riket

Länet

Tyresö

Nynäsh. Haninge

Jan 08

52769243

10120312

209916 149970

472672

Feb 08

52061361

10032268

209010 149858

470381

Mar 08

51303605

9919214

207026 149415

469591

Apr 08

50794491

9882592

207635 150510

469281

Maj 08

50046609

9790027

207985 151216

467862

Jun 08

49290020

9676901

206332 151570

463119

Juli 08

48484594

9569714

204114 149759

456494

Aug 08

47458978

9420240

204172 147874

451000

Sep 08

46755748

9362381

205692 148186

449548

Okt 08

46107818

9287295

206323 148585

449646

Nov 08

45343760

9189607

205874 148219

445876

Dec 08

44812703

9146396

204764 147912

443275

Förändring i % sen föreg period
Månad

Riket

Länet

Tyresö

Nynäs

Haninge

Jan 08

-1,4%

-0,9%

-0,2%

0,0%

-0,5%

Feb 08

-1,3%

-0,9%

-0,4%

-0,1%

-0,5%

Mar 08

-1,5%

-1,1%

-0,9%

-0,3%

-0,2%

Apr 08

-1,0%

-0,4%

0,3%

0,7%

-0,1%

Maj 08

-1,5%

-0,9%

0,2%

0,5%

-0,3%

Jun 08

-1,5%

-1,2%

-0,8%

0,2%

-1,0%

Juli 08

-1,6%

-1,1%

-1,1%

-1,2%

-1,4%

Aug 08

-2,1%

-1,6%

0,0%

-1,3%

-1,2%

Sep 08

-1,5%

-0,6%

0,7%

0,2%

-0,3%

Okt 08

-1,4%

-0,8%

0,3%

0,3%

0,0%

Nov 08

-1,7%

-1,1%

-0,2%

-0,2%

-0,8%

Dec 08

-1,2%

-0,5%

-0,5%

-0,2%

-0,6%

* Styrtal 2 har inte uppnåtts.
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Styrtal 3 – Ungdomsarbetslösheten i Haninge sjunker mer än för länet i
genomsnitt
Ungdomsarbetslösheten i Haninge har minskat från 4,3 procent till 3,0 procent sedan 2006.
Ungdomsarbetslösheten har minskat något mer i Haninge än i länet i genomsnitt.
Arbetslösa 18-24 år i % av befolkningen
Förändring
Riket

%

Förändring
Länet

%

3,1

Förändring
Haninge

%

2006

5,1

4,3

2007

4,4

-0,7

2,9

-0,2

3,3

-1

2008

3,7

-0,7

2,1

-0,2

3

-0,3

* Styrtal 3: har uppnåtts.
Styrtal 4 – Arbetslösheten totalt sett ligger på samma nivå som i länet
Arbetslösheten i Haninge var under 2008 2,3 procent i genomsnitt, 2,1 procent i länet och 2,5
procent i riket.
Arbetslösa 16-64 år i % av befolkningen
Förändring
Riket

%

Förändring
Länet

%

3,1

Förändring
Haninge

%

2006

3,6

3,3

2007

2,9

-0,7

2,4

-0,7

2,6

-0,7

2008

2,5

-0,4

2,1

-0,3

2,3

-0,3

* Styrtal 4: har inte uppfyllts.
Styrtal 5 – försörjningsmåttet för Haninge sjunker mer än för länet i
genomsnitt
Försäkringskassan har inte sammanställt statistik för andra halvåret 2008.
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