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ÄRENDET
Hälso- och sjukvårdsnämnden har redovisat årsredovisningar och revisionsberättelser
för 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och Värmdö.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningar och revisionsberättelser för 2009 från Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och Värmdö
att bevilja styrelserna för Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och
Värmdö ansvarsfrihet för 2009.

Samordningsförbundens insatser under 2009 var viktiga för att återställa eller öka
den enskildes funktions- och arbetsförmåga.
Samordningsförbundens samlade grepp kring människors sjukdomsbild och orsaken
till deras arbetslöshet är betydelsefulla. Dess förebyggande arbete för att hjälpa män-
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niskor redan innan de riskerar långtidssjukskrivning utgör en viktig grund för att
hjälpa människor i ett tidigt skede från utanförskap, tillbaka till hälsan och arbete.

Torbjörn Rosdahl
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Hans-Erik Malmros
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 19 oktober 2010, enligt förvaltningens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna
årsredovisningar och revisionsberättelser för 2009 från Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och Värmdö, att bevilja styrelserna för
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och Värmdö ansvarsfrihet för 2009.
”Hälso- och sjukvårdsnämnden uttryckte att det är viktigt att nämnden får ta ställning
till årsredovisningarna tidigare under året för att få bättre underlag till samordningsförbundens årsplanering.”
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande den 29 juni 2010 bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 9 mars 2011.

Årsredovisning 2009
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Omslagsbilden: Ett samordnat spår. Foto: okänd.
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Marie Litholm

FÖRORD
2009 var Samordningsförbundet Haninges tredje och sista hela verksamhetsår. Från och med den
1 april 2010 kommer förbundet att ingå i Samordningsförbundet Östra Södertörn. Det är ett nytt
och större förbund, som även omfattar Nynäshamn och Tyresö. Bildandet har förberetts under
året, med Samordningsförbundet Haninge som sammanbindande länk. Att på ett avgörande sätt
ha fått medverka till ett ökat Finsam-samarbete på Södertörn är naturligtvis väldigt roligt.
Samordningsförbundet Östra Södertörn markerar samtidigt ytterligare en milstolpe i utvecklingen
av Södertörnssamarbetet.
Även i landet som helhet ökar samverkan inom Finsam-området. I november 2009 bildades
Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS. Även här har Samordningsförbundet
Haninge varit engagerat. Nätverket ska fungera som ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte och
gemensamt lärande, i syfte att föra utvecklingen av metoder och verksamhet framåt. NNS
möjliggör också för samordningsförbunden att driva frågor av gemensamt intresse och kunna ge
en samlad bild av resultaten.
Den ordinarie verksamheten under 2009 har präglats av den förestående förändringen på så sätt
att flera insatser avslutats och inga nya har påbörjats. Tolvan öppenvård får en nystart inom
Haninge kommuns ordinarie beroende- och missbruksvård, vilket är mycket positivt. När det
gäller Prohab+ fortsätter samverkan på Jordbro vårdcentral, med medel från Finsam 93. Överlag
har Samordningsförbundets insatser uppnått sina verksamhetsmål. En av dessa, Myrstigen+, blev
utvald att ta emot ett studiebesök från EU:s 8:e rundabordskonferens om fattigdom och social
utestängning, som hölls i Stockholm i oktober. Intresset bland delegaterna var mycket stort för
vårt sätt att arbeta över myndighetsgränserna.
Under 2008 och 2009 har Samordningsförbundet Haninge deltagit i förprojekteringen av två
stora EU-projekt med finansiering från Europeiska socialfonden, ESF. Bägge har glädjande nog
beviljats medel och är nu igång. Grenverket Södertörn har en totalbudget på 42 Mkr, varav ESF
står för hälften. Grenverket avser att hitta vägar till arbete/studier för unga 16–24 år med
komplex problematik och administreras av Samordningsförbundet Haninge. KomAn-projektet,
som Värmdö kommun ansvarar för och Haninge kommun deltar i, syftar till att finna vägar till
arbete för personer med psykiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar.
Under året har Samordningsförbundet Haninge också involverats i ytterligare projekt med annan
finansiering. Jämt sjukskriven, med fokus på jämställdhet i sjukskrivningsprocessen, har givit
mycket intressanta resultat. Samordningsförbundet Haninge har som ett av fyra förbund beviljats
medel till projekt Signe, som bekostas av Försäkringskassan centralt. Här ligger fokus på
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sjukskrivna kvinnor, och projektet omfattar såväl Haninge som Nynäshamn och Tyresö. I och
med det blir Signe det första projekt som engagerar samtliga kommuner som kommer att ingå i
Samordningsförbundet Östra Södertörn när detta bildas.
År 2009 har varit framgångsrikt och roligt, och nu ser vi med förväntan fram emot ett nytt år
med ett nytt och större samordningsförbund. Jag vill gärna tacka för det stora engagemang som
styrelse, arbetsgrupper och personal visat, både när det gällt att driva den ordinarie verksamheten,
ro i land stora projekt och förbereda bildandet av det nya förbundet.
En ”morot” för oss alla har varit den positiva publicitet som Samordningsförbundet fått i olika
sammanhang, inte minst i dagspressen. Haninge har beskrivits som en ”framgångssaga” vad gäller
insatserna Ungdomsteamet och Roa+, och de goda resultaten överlag av Finsam-samverkan har
bidragit till att landstinget ökat sitt anslag med fem miljoner till länets samordningsförbund 2010.
Det finns alltså all anledning att se positivt på framtiden för samordningsförbunden!
Marie Litholm
Ordförande
Samordningsförbundet Haninge
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1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Inledning
Samordningsförbundet Haninge är en fristående organisation för samverkan mellan
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Haninge kommun. Dessa
fyra myndigheter äger, styr och finansierar förbundet tillsammans. Denna form av finansiell
samverkan mellan myndigheter (Finsam) blev möjlig 2004, då en lag om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) trädde i kraft. Samordningsförbundet Haninge bildades 1
januari 2007.
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 samverkan är att utveckla och pröva nya former av arbetssätt, metoder och
organisation – alltid med individen i centrum. Syftet är också att uppnå en effektiv
resursanvändning och främja kunskapsöverföring och utbildning av handläggare. Samarbetet ska
leda till ett samlat ansvar för insatser och ekonomiska resurser.
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.
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.
Styrelse
Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av 8 ledamöter och 8 ersättare, vilka är
utsedda av respektive huvudman. Styrelsen har följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter:
Marie Litholm (KD), ordförande, Haninge kommun
Per Ryhd (S), Haninge kommun
Henrik Isoz (M), 1:e vice ordförande, Stockholms läns landsting
Staffan Holmberg (S), 2:e vice ordförande, Stockholms läns landsting
Stefan Mörk, Lokalt Försäkringscenter Södertörn
Ingrid Sundin Bergsman, Lokalt Försäkringscenter Södertörn
Gun Göransson, Arbetsförmedlingen, t.o.m. 17 mars 2009
Elisabeth Olsson, Arbetsförmedlingen, fr.o.m. 18 mars 2009
Siri Persson, Arbetsförmedlingen
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Ersättare:
Raymond Svensson (C), Haninge kommun
Ann-Christine Erlandson (S), Haninge kommun
Lars B Strand (FP), Stockholms läns landsting
Barbro Nordgren (S), Stockholms läns landsting
Irene Bergqvist, Lokalt Försäkringscenter Södertörn
Peter Westerholm, Lokalt Försäkringscenter Södertörn
Juan Avila, Arbetsförmedlingen
Soili Mårtensson, Arbetsförmedlingen, t.o.m. 7 mars 2009
Anita Wannerberg, Arbetsförmedlingen, fr.o.m. 8 mars 2009 t o m 18 oktober 2009
Jeanette Azinovic, Arbetsförmedlingen, fr. o. m 19 oktober 2009
Revision
Samordningsförbundets verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen.
Försäkringskassan utser revisorer för förbundsmedlemmarna Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan har efter upphandling träffat avtal med revisionsfirman
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB om revisionen av 2009 års verksamhet för samtliga
samordningsförbund i landet. Revisionen har följande sammansättning:
Ella Carlsson (M), revisor, Haninge kommun
Lena Huss (FP), revisor, Stockholms läns landsting
Peter Söderman, revisor för medlemmarna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB)
Anders Rabb, ersättare för medlemmarna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB)
Bo Malmsten (S), ersättare, Haninge kommun
Förbundskansli
Kansliet har följande sammansättning:
Ritva Widgren, förbundsansvarig
Åsa Halvarsson, processtödjare
Tomas Heghammar, ekonom
Ritva Nordin, informationsassistent (50 procent), t.o.m. 31 augusti 2009
Cecilia Vitblom, ekonomiassistent (75 procent), fr.o.m. 1 augusti 2009
Pernilla Unell, projektsamordnare ESF-projekt Grenverket Södertörn, fr.o.m. 1 december 2009
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, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, avtalshandläggare/hälso- och
sjukvårdssamordnare
Även Kerstin Palomäki, socialchef i Nynäshamn och Anita Brynje, socialchef i Tyresö, deltar i
ledningsgruppsmötena från och med januari 2009.
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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.

Resultatredovisning
Samordningsförbundets resultatredovisning omfattar dels förbundets insatser och ESF-projekt
och dels arbetet med myndighetsövergripande metodutveckling och erfarenhetsutbyte.
Noter redovisas:
• mål, budget och prioriterade målgrupper
• genomförda uppföljningar och utvärderingar, totalt 7 stycken
• insatserna mot målgrupper och i vilken utsträckning målen har uppfyllts
• förbundets arbete med ESF-projekt
• sammanfattning av styrelsens och revisorernas arbete samt viktiga händelser
• förbundets arbete med information och utbildningar
• ombildning av Samordningsförbundet till Samordningsförbundet Östra Södertörn
• resultat och sammanfattning

Mål, budget och verksamhetsplan för 2009
Förbundets budget är 17,6 miljoner kronor. Försäkringskassan bidrar med statens samlade andel
(d.v.s. hälften), som omfattar även Arbetsförmedlingens del. Landstinget och kommunen bidrar
med var sin fjärdedel.
Mål, budget och verksamhetsplan för 2009 fastställdes av styrelsen den 19 november 2008 och
justerades den 4 februari på basis av tilldelade medel 2009. Även målstruktur och styrtal har
fastställts av styrelsen. Strukturen innebär att insatsspecifika mål fastställs i
avtal/överenskommelser och att måluppfyllelsen för insatserna redovisas i samband med delårsrespektive 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 budget för
prioriterade behovsgrupper samt för nya insatser. En analys av styrtalen görs i samband med
höstens budgetarbete.
En fortsatt strävan är att insatserna kommer in i ett så tidigt skede som möjligt, liksom att de
stödjer arbetslinjen och bekämpar utanförskap vad gäller arbetsmarknaden. Under 2009
prioriteras tydligare insatser för målgrupper som behöver stöd för att gå ifrån sjuk- och
aktivitetsersättning till egen försörjning.
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De prioriterade behovsgrupperna för 2009 är följande:
1. Unga i åldern 16-20 år som har svårt att få arbete, fullfölja studier och/eller riskerar att hamna
i utanförskap.
a. Unga med komplexa problem.
2. Personer som riskerar att bli eller är sjukskrivna, eller som har tidsbegränsad sjuk- eller
aktivitetsersättning.
b. Personer med stressrelaterade symptom och psykisk ohälsa.
c. Personer med tidsbegränsad S/A – ca 1 000.
d. Arbetslösa sjukskrivna – ca 250–300.
3. Personer som varit aktuella länge hos en eller flera parter, och som har en svårbedömd eller komplex
problematik – ”gråzonsgruppen”.
4. Personer med funktionshinder.
e. Personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder.
5. Personer med bristande kunskaper i svenska, som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Uppföljning och utvärdering
Fem av förbundets insatser har under 2009 följts upp av extern utvärderare. Fokus på
uppföljningarna har varit att redovisa förändringar i försörjningsstatus och upplevd hälsa.
För insatserna Ungdomsteamet och NySatsa, som båda är metodutvecklingsprojekt, har under
året en regelrätt utvärdering genomförts.
Följande sju uppföljningar har genomförts under 2009:
1. Utvärdering av Ungdomsteamets verksamhet 2007 och 2008 (Capire Consulting AB,
maj 2009).
2. Omfattning och resultat av Ungdomsteamets verksamhet juni 2007-december 2008
(Sjöstrand, februari 2009).
3. Omfattning och resultat av Ungdomsteamets verksamhet januari-maj 2009 (Sjöstrand,
juni 2009).
4. ResursRådet – förändring i försörjningsstatus efter 12 och 18 månader (Sjöstrand,
juni 2009).
5. Tolvan Öppenvård – förändring i försörjning och andra faktorer efter behandling,
2007-april 2009 (Sjöstrand, juni 2009).
6. Myrstigen+ – förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm (Sjöstrand, juni 2009)
7. Delrapport NySatsa, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala
Universitet, och Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress, CEOS, ( Anderzén och
Hansson, oktober 2009).
8. Uppföljning av Ungdomsteamets verksamhet 2009 (Sjöstrand, januari 2010).
Respektive utvärderingsrapport finns på hemsidan:
www.samordningsforbundethaninge.se/Dokumentbank/Utvärderingar
9 (38)

Samtliga samverkansinsatser registreras löpande i ett nationellt uppföljningssystem, SUS, som
Försäkringskassans administrerar och utvecklar. Syftet med SUS är bl.a. att ta fram aggregerade
uppgifter från landets samtliga samordningsförbund. Resultat från SUS används för
återrapportering till regeringen.

Insatser
Tolvan Öppenvård
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. Verksamheten har funnits
sedan 2003, först i Socsams regi och sedan 2007 inom Samordningsförbundet Haninge. Avtalet
mellan Samordningsförbundet och Stockholms läns landsting om Tolvans verksamhet gick ut
den 31december 2009. Denna omständighet har inneburit att verksamhetsåret 2009 har präglats
av diskussioner om alternativa lösningar för fortsatt drift, utan finansiering från förbundet.
Representanter från både Haninge kommun och Stockholms läns landsting anser att Tolvans
verksamhet (Tolvstegsmetoden, inklusive medicinsk behandling och i samverkan med
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan), behövs långsiktigt och att metoden är en viktig och
kompletterande del i myndigheternas vårdkedjetänk. Vidare anser man att verksamheten är i linje
med den gemensamma policyn för missbruks- och beroendevården i länet.
Diskussionerna om den fortsatta driften har tydligt visat att ansvarsfördelningen i
beroendevården mellan landsting och kommun är uppdelad, så att den medicinska vården är
landstingets ansvar och Tolvstegbehandlingen kommunens ansvar, vilket försvårat
ansvarstagandet avseende en verksamhet som innehåller båda delarna.
Verksamheten har visat goda resultat, vilket gör att socialnämnden i Haninge vill nystarta Tolvan
inom befintlig öppenvård på HANS-mottagningen. Socialnämnden fattade beslut om detta den
10 december. Kommunen ser Tolvans behandlingsform som ett mycket bra komplement till den
befintliga vård som erbjuds kommuninvånare med beroendeproblem. Kommunfullmäktige fattar
det slutgiltiga beslutet om finansiering av den nystartade verksamheten i februari 2010.
Resultat:
Framgår av en extern uppföljning (Sjöstrand, juni 2009) som redovisades i delårsrapporten för
2009. Av utvärderingen framgick bl.a. att 56 av de 63 personer som gick i behandling under
mätperioden genomgick hela programmet. 66 procent av deltagarna var drogfria efter
behandlingsprogrammets slut och hela 83 procent var drogfria sex månader senare.
Kommentar:
Tolvan Öppenvård uppvisar ett gott behandlingsresultat och positiva förändringar i
försörjningssituationen, enligt den utvärdering som genomförts. Dock har verksamheten under
en längre tid haft svårigheter att uppfylla målet för antalet deltagare. Under 2009 deltog 36
personer i primärbehandling, vilket kan jämföras med 56 året innan. Mot bakgrund av detta
kommer verksamheten, som alltså i fortsättningen sker i Haninge kommuns regi, bedrivas i
mindre skala än hittills.
• Verksamhetsmålet har uppnåtts, i och med att metoden, liksom behandlingskompetensen,
kommer att integreras i Haninge kommuns ordinarie beroende- och missbruksvård.
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ResursRådet – med rehabiliteringspott för köp av rehabiliteringsinsatser
ResursRådet är en beslutsberedning som funnits sedan 2003, och som kan fatta beslut om
eventuella köp av insatser. Insatser kan endast köpas då myndigheternas egna möjligheter är
uttömda. Rådet består av representanter från respektive myndighet och hålls ihop av en
samordnare från Försäkringskassan. Handläggare från varje berörd myndighet gör en ansökan till
beslutberedningen om behov av köp. Storleken på rehabiliteringspotten för köp av tjänster
fastställs årligen.
Resultat:
Resultatet framgår av den externa uppföljning (Sjöstrand, juni 2009) som redovisades i
delårsrapporten.
Ett mål för ResursRådet är att samtliga remisser ska behandlas. Detta mål har uppnåtts.
Sammanlagt har 103 personer fått en myndighetsövergripande bedömning av Resursrådet och
tillgång till kompletterande utredningar och rehabiliteringsinsatser som ingen av myndigheterna
själv skulle ha kunnat ordna.
Kommentar
Noteras bör att 25 procent av de personer som fick stöd genom ResursRådet inte längre hade
någon ersättning från samhället efter 18 månader, vilket också var målet för insatsen. Samtidigt
kan konstateras att antalet ärenden till ResursRådet har ökat under de senaste åren.
• Verksamhetsmålet har uppnåtts.
Ungdomsteamet (ingår fr.o.m. 1 november i ESF-insatsen Grenverket Södertörn)
Ungdomsteamet är till för ungdomar som varken arbetar eller studerar. Ungdomarna får stöd att
komma vidare med hjälp av studievägledning, coachning, matchning till arbete, individuella
stödsamtal, praktikplatser, utbildningar m.m. Målet är att de antingen ska arbeta eller studera.
Arbetsförmedlingen, gymnasieskolans yrkes- och studievägledare och kommunens
Arbetscentrum samarbetar.
Till följd av den vikande arbetsmarknaden och den stora inströmningen av ungdomar till
Ungdomsteamet har målgruppen för insatsen förändrats under året. Enligt beslut i styrelsen den
14 oktober 2009 upphörde teamet att ta emot 21-åringar, som därefter istället skrivits in hos
Arbetsförmedlingen. Syftet med förändringen var att ge handledarteamet mer utrymme att kunna
fokusera på tidiga och aktiva insatser för den ursprungliga målgruppen, 16-20 åringar, där
ansvarsfördelningen mellan kommunen och Arbetsfördelningen är otydlig.
Ungdomsteamet är en förebyggande insats. Syftet är att fånga upp ungdomar tidigt, för att kunna
göra tidiga och samordnade bedömningar så att ungdomar med mer komplexa behov hamnar i
rätt åtgärd. En viktig grund för insatsen har varit att hålla kontakt med varje deltagare till dess att
en tillfredställande lösning finns, och inte skriva av personen enligt AF:s ordinarie regler. I
november/december 2009 avaktualiserade dock 56 av dessa ungdomar, eftersom handledarna
inte lyckats få kontakt med dessa under sex månader (styrelsebeslut den 9 september 2009).
Grundläggande är också att bygga direktkanaler mellan skolan och Arbetsförmedlingen, öppna
direktkontakter till psykiatrin, Ungdomsmottagningen, Manscentrum etc. samt undvika att
myndigheterna dubbelarbetar.
Från och med 1 november 2009 ingår Ungdomsteamet i ESF-projektet Grenverket Södertörn.
Övergången innebär att större fokus kommer att läggas på metodutveckling, samt att de
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ungdomar som står längst bort från arbetsmarknaden prioriteras mer än hittills. Övergången till
ett ESF-projekt innebär även att insatsen får en finansiering t.o.m. juni 2012.
Resultat:
Sedan starten har tre uppföljningar genomförts av verksamhetens omfattning och resultat, i form
av en bearbetning av Arbetsförmedlingens statistik. Av den senaste externa uppföljningen
(Sjöstrand, februari 2010) framgår bl.a. att t.o.m. utgången av 2009 hade 1 390 ungdomar kommit
till Ungdomsteamet (232 under 2007, 492 under 2008 och 666 under 2009). Av dessa 1 390
ungdomar har totalt 768 eller 70 procent kommit till arbete eller utbildning efter deltagandet i
teamet.
Målet om 80 procent i arbete eller utbildning efter avslutat deltagande i Ungdomsteamet
uppnåddes fram till andra halvåret 2008, men i och med den vikande arbetsmarknaden har
resultaten därefter sjunkit till 64 procent under 2009. Under 2009 gick sammanlagt 426 ungdomar
till arbete eller utbildning efter tiden i ungdomsteamet, varav 212 fick arbete eller utbildning inom
90 dagar.
Ett av målen är att 40 procent av deltagarna ska vara i arbete eller utbildning inom 90 dagar efter
inskrivningen d.v.s. dag 90 efter inskrivningen. Mellan första halvåret 2008 och 2009 sjönk
andelen i arbete eller utbildning från 49 procent till 41 procent.
Kommentar:
Antalet ungdomar i Ungdomsteamet fortsätter att öka. Under 2009 har 666 ungdomar deltagit i
insatsen, vilket kan jämföras med 492 under 2008. Ungdomsteamet uppvisar en försämring av
resultatet avseende måluppfyllelsen. Tendensen är att ungdomarna stannar längre tid i
Ungdomsteamet, och att fler ungdomar återkommer till teamet efter praktik eller en kortare
anställning. Nya åtgärder genomförs inom ramen för ESF-projektet för ungdomar som står
längre från arbetsmarknaden för att förbättra resultatet under 2010.
• Verksamhetsmålet har inte till fullo uppnåtts avseende andelen ungdomar i arbete eller
utbildning efter avslutad insats.
Prohab+
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. Insatsen består av att en
handläggare från Försäkringskassan och en arbetsförmedlare finns på samtliga vårdcentraler på
bestämda tider varje vecka, för att informera och diskutera alternativ med de personer det gäller.
Vårdcentralerna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samarbetar.
Prohab+ avslutades den 30 juni 2009, enligt beslut i styrelsen den 10 december 2008.
Verksamheten avvecklades successivt under första halvåret, och Samordningsförbundet har inte
följt upp antalet deltagare i insatsen under avvecklingsperioden. Resurserna har istället använts till
att hitta en fortsatt verksamhetslösning för någon av vårdcentralerna, men med annan
finansiering.
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Kommentar:
En fortsatt lösning finns för Jordbro vårdcentral, som därmed fortsätter samverkan med medel
från Finsam 93. Den ”nya tvåpartssamverkan” syftar till att från början säkerställa god kvalitet på
de medicinska underlagen. Även den psykiatriska öppenvården inom hela LFC Södertörns
geografiska upptagningsområde (Haninge, Nynäshamn och Tyresö) har beviljats medel från
Finsam 93 för en fördjupad tvåpartssamverkan. Försäkringskassans kartläggning av ärenden, som
genomfördes i början av året, visade att psykiatrin är ett viktigt område för att nå personer som
behöver samordnad planering för att förhindra långa sjukskrivningar och att de blir utförsäkrade.
• Verksamhetsmålet har uppnåtts i och med att metoden implementerats med andra
samverkansmedel.
Roa+
Insatsen består av köpta gruppbehandlingskurser från Haninge kommuns verksamhet ROA
(Rehabilitering och Aktivering), kopplade till en utökad samverkan på vårdcentralerna.
Målgruppen är personer med psykisk ohälsa, som står relativt nära arbetsmarknaden och är i
behov av individuella stödsamtal på vårdcentraler, gruppbehandling inriktad på stresshantering
och sömn samt på arbetspraktik. Vårdcentralernas kuratorer/psykologer genomför
bedömningssamtal och skriver remiss till Roa+, som genomför stresshanteringskurserna och
anordnar stödet för arbetspraktik.
Resultat:
Under 2009 fick sammanlagt 92 deltagare (70 kvinnor och 22 män) del av Roa:s
stresshanteringskurser eller sömnskola, vilket kan jämföras med 79 under 2008. Till det kommer
de personer som trots samtalsstöd från vårdcentralernas kuratorer bedöms inte kunna delta i
gruppbehandling på Roa.
Kommentar:
Verksamheten har inte utvärderats externt, eftersom den följs upp löpande enligt Roa:s egen
utvärderingsmodell. Tendensen är att behovet av platser på Roa ökar.
• Verksamhetsmålet har uppnåtts.
Myrstigen+
Målgruppen är invandrare med komplex problematik som gått SFI, men behöver lära sig mer
svenska för att kunna söka arbete. Deltagarna läser svenska på arbetsplatsen, Myrorna, samtidigt
som de praktiserar 20 timmar i veckan. Kommunens Arbetscentrum, Arbetsförmedlingen och
Myrorna samarbetar. Verksamheten omfattar även coachning och vägledning till arbete och
praktik, samt även arbetslivsinriktad rehabilitering. Antalet deltagare i Myrstigen+ var 73, vilket
kan jämföras med 45 året innan. Verksamheten har utvecklats under året och de olika
yrkeskompetenser som samverkar (arbetsförmedlare, socialkonsulent och svensklärare) bildar nu
ett gediget nätverk kring varje deltagare.
Resultat:
Måluppfyllelsen för resultatmålen avseende andelen deltagare som kommer till annan praktik än
Myrorna har förbättrats under andra halvåret 2009, jämfört med den uppföljning som
genomförts av KM Sjöstrand och som redovisades i delårsrapporten 2009.
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Kommentar:
Antalet deltagare i insatsen har ökat betydligt under 2009, jämfört med året innan. Under 2009
skrevs 73 deltagare in. Målet för året var 72. Att antalet inskrivna kunnat öka beror delvis på att
Arbetsförmedlingen har fått ökade medel för praktik. Information om projektet och upparbetade
kontaktvägar har också bidragit.
38 procent av deltagarna kunde komma till en annan praktikplats än Myrorna efter placering på
Myrstigen+, vilket är en betydande ökning jämfört med 2008. Målet var 60 procent.
12 procent av deltagarna kom i arbete efter Myrstigen+, vilket kan jämföras med målet som var
30 procent, vilket visat sig vara ett för högt uppställt mål då många av deltagarna har omfattande
problem som påverkar arbetsförmågan. Med tanke på målgruppens speciella förutsättningar får
resultatet anses som gott. Insatsen har utvecklats innehållsmässigt inom området
arbetslivsinriktad rehabilitering.
• Verksamhetsmålet har 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 från 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:
Antalet genomförda behandlingar med minst 5 samtal blev 41 stycken, vilket kan jämföras med
målet som var 26. Antalet personer som fått stöd av Manscentrum under 2009 var totalt 151,
varav 104 kommer från Haninge, 18 från Tyresö, 21 från Nynäshamn och 8 från en annan
kommun.
Kommentar:
Inför 2009 har Samordningsförbundet och Manscentrum tecknat en överenskommelse som
innebär att Manscentrum får ersättning utifrån genomförda samtalsbehandlingar, i stället för som
tidigare bidrag.
• Verksamhetsmålet har uppnåtts.
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 har totalt 50 personer ha deltagit i projektet. Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress, CEOS, vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala samarbetar.
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Resultat:
Av delrapporten framgår att ca 50 procent av deltagarna är på väg tillbaka till arbetslivet på ett
eller annat sätt; minst 6-7 personer utan stödåtgärder. 18 personer arbetstränar i kombination
med någon åtgärd, vanligtvis KBT. Slutrapport kommer att lämnas den 30 juni 2010, d.v.s. ett år
efter avslutad insats. Resultatet hittills tyder på att målet avseende arbetsåtergång kommer att
uppnås med god marginal (närmare 50 procent). Målet var att 20 procent av deltagarna inom 12
månader ska ha fått ett arbete med eller utan stöd av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Kommentar:
En viktig slutsats är att det går att stödja och hjälpa personer tillbaka till arbetslivet även om de
varit sjukskrivna och haft sjukersättning under en mycket lång tid (mer än 5 år). En annan slutsats
är att urvalsprocessen bör ”förfinas” utifrån behovet. Förslagsvis bör ett team av samordnade
och samverkande kompetenser införas i urvalsprocessen.
En viktig erfarenhet är också att många av deltagarna har varit för ”dåliga” för NySatsas
vägledningsinsats, och att de flesta har varit i behov av behandlingsinsatser som anordnats genom
ResursRådet. Särskilda behandlingsinsatser borde ha budgeterats för insatsen redan från början.
Det har visat sig att nästan samtliga deltagare i NySatsa var i behov av någon form av
behandlingsinsatser. ResursRådet, som har haft möjligheten att finansiera och köpa
behandlingsinsatser (KBT–terapi och insatser genom Roa) till deltagarna, har varit ett stort stöd i
projektet. Kostnaden för dessa behandlingar uppgår till ca 300 000 kronor.
Även om syftet med projektet är arbetsåtergång, så ska man inte glömma bort att de deltagare
som inte kommer tillbaka till arbetslivet ändå fått hjälp och stöd att öka sin livskvalitet och en
möjlighet att må bättre, samt fått möjlighet att komma till rätt vård utifrån de behov de har.
Erfarenheter från NySatsa kommer att vara till stor nytta i planeringen av framtida insatser som
omfattar målgruppen ifråga. Erfarenheter, liksom delar av metoden, kommer bl.a. att tas tillvara i
ett kommande projekt i syfte att minska kvinnors sjukfrånvaro, Signe.
• Verksamhetsmålet har uppnåtts.
Försäkringskassans kartläggning av ärenden - tidsbegränsade sjukersättningar och
sjukfall
Försäkringskassan, (LFC Södertörn) genomförde under första halvåret en omfattande
kartläggning i syfte att få kunskap om behovet av insatser för personer som har tidsbegränsades
sjuk- och aktivitetsersättningar, eller som är arbetslösa och sjukskrivna. Samordningsförbundet
delfinansierade kartläggningen för Haninges del, medan motsvarande kartläggningar för
Nynäshamn och Tyresö genomfördes på Försäkringskassans bekostnad. Ett team på sju personer
genomförde kartläggningen. Mycket av arbetet fick göras manuellt.
Kartläggningen visade bl.a. att under 2009 omprövades 513 ärenden avseende personer i Haninge
som har aktivitets- eller sjukersättning eller är sjukskrivna. Av dessa riskerar 300 eller fler att bli
utförsäkrade, varav 120 personer under året 2010 uppnår maxtiden för sjukpenning.
Kartläggningen visar också att ca 130 personer skulle kunna delta i någon av förbundets insatser,
som NySatsa; Myrstigen+, Roa+ eller Tolvan Öppenvård (drivs numera av Haninge kommun).
En viktig poäng med kartläggningen är att insatserna nu kan sättas in innan personerna blir
utförsäkrade. Den strukturerade dokumentation som kartläggningen gett innebär framför allt att
15 (38)

Försäkringskassan nu kan hitta, prioritera och aktualisera personer till olika insatser tidigare under
sjukskrivningen, bl.a. till Faros-samverkan.
Resultat:
Kartläggningen har inneburit att Försäkringskassan kunnat ändra sitt arbetssätt och förbereda
övergången av personer till Arbetsförmedlingens introduktionsprogram.
Ansökan om medel för att minska kvinnors sjukfrånvaro
På uppdrag av regeringen har Försäkringskassan delat ut projektmedel för arbete med kvinnors
ohälsa. Samordningsförbundets Haninges projekt Signe är ett av de fyra som Försäkringskassan
valde att bevilja medel till, inom ramen för ett uppdrag från regeringen. Uppdraget har som syfte
att minska sjukfrånvaron och öka återgången i arbete bland kvinnor som helt eller delvis saknar
arbetsförmåga på grund av sjukdom. Projektmedlen utgör en del i regeringens satsning på
jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet.
Målgruppen är kvinnor i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. 120 kvinnor deltar i en försöksgrupp,
och resultatet jämförs med lika många deltagare i en kontrollgrupp. I februari 2010 ska arbetet
med den första försöksgruppen starta.
Signe syftar till att pröva om en utredning genomförd av ett multidisciplinärt team, som
undersöker arbetsförmåga tillsammans med en psykolog från Arbetsförmedlingen och en
handläggare från Försäkringskassan, kan ge bättre förutsättningar för att patienten ska komma
tillbaka till arbete. I projektet finns även medel för att köpa rehabiliteringsinsatser som teamet
planerar tillsammans med patienten.
Projektet Signe ställer frågan om det finns behov av parallella, icke-medicinska, insatser samtidigt
som den medicinska behandlingen/rehabiliteringen pågår. Eftersom många faktorer samspelar
vid ohälsa, försöker man nu hitta lösningar så att kvinnorna får rehabiliteringsinsatser för bättre
hälsa samtidigt med stöttning för att komma tillbaka till arbetet. Teamet, som består av läkare
(medicinsk konsult), kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog från Arbetsförmedlingen
samt handläggare från Försäkringskassan, finns på Rehabenheten på Handens vårdcentral. Målet
är att det ska vara en sammanhållen process fram till arbete.
Projektet pågår fr.o.m. 1 januari 2010 t.o.m. 30 juni 2011 och bygger på ett utökat samarbete
mellan Stockholms läns landsting (vårdcentralerna), Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och
kommunerna. Åsa Halvarsson, processtödjare på Samordningsförbundet Haninge, är
projektledare. Projektet utvärderas och bekostas av Försäkringskassan centralt.
I projektet finns medel för att köpa behandlings- och rehabiliteringsinsatser i syfte att stötta
deltagande kvinnor tillbaka till arbete
• Verksamhetsmålet har uppnåtts i och med att medel till projektet beviljats.

Projekt med medel från ESF-rådet och andra projekt
Under 2008 beviljades Samordningsförbundet, tillsammans med samverkanspartners, medel från
Svenska ESF-rådet för förprojektering av två insatser: KomAn och Grenverket Södertörn.
Målgrupperna är personer med funktionsnedsättning (KomAn) och ungdomar som varken
studerar eller arbetar (Grenverket). KomAn är ett samverkansprojekt mellan Värmdö, Tyresö,
Haninge och Nynäshamns kommuner samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
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I Grenverket Södertörn samverkar samordningsförbunden i Botkyrka, Huddinge, Haninge och
Södertälje samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och utbildningsanordnare.
Båda ansökningarna om genomförandeprojekt lämnades in den 31 mars 2009.
Samordningsförbundet Haninge samordnade Haninges del av KomAn-ansökan, men det är
Haninge kommun som deltar som medfinansiär i projektet, enligt beslut i kommunstyrelsen den
16 mars. Värmdö kommun är projektägare/administratör för KomAn. För Grenverket Södertörn
är däremot Samordningsförbundet Haninge den förvaltande organisationen.
KomAn
KomAn beviljades den 16 juni 2009 40 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden, ESF,
vilket gör att KomAn är ett av fondens största projekt. KomAn startade successivt med
aktiviteter i oktober 2009 och avslutas under våren 2012. Projektet är av stor strategisk betydelse
och är nytänkande när det gäller att anpassa arbetsmarknadsinsatserna för att passa målgruppen.
Speciellt utvecklingsarbete kommer att genomföras när det gäller kartläggning, mobilisering,
Supported Employment, skräddarsydda yrkesutbildningar och sociala arbetskooperativ.
Samordningsförbundet kommer att medverka i arbetet i Haninges lokala styrgrupp, vilket gör att
förbundet fortsätter sitt engagemang i, och stöd till, projektet. Några deltagare i insatsen NySatsa
och Myrstigen+ har redan i slutet av 2009 fått en fortsättning på någon av KomAn:s insatser.
Grenverket i Södertörn
Den 20 oktober beslöt Europeiska Socialfonden, ESF, att bevilja 22,1 miljoner kr till Grenverket
Södertörn. Egeninsatsen är 20,5 miljoner kr, vilket innebär en total projektbudget på 42,6
miljoner. Projektet, som bygger på ett samarbete mellan samordningsförbunden i Botkyrka,
Haninge, Huddinge och Södertälje, är avsett att pågå t.o.m. den 30 juni 2012.
Samordningsförbundet Haninge är projektägare. Övriga myndigheter som samverkar i projektet
är kommunerna och samtliga fyra arbetsförmedlingar. I Huddinges delprojekt medverkar även
Försäkringskassan (LFC Huddinge/Botkyrka).
Projektet riktar in sig på unga i åldern 16-24 år, som står utanför arbetsmarknaden på grund av
avbrutna studier eller andra, ibland mycket komplexa, problem. Sammanlagt 2 000 unga omfattas
av insatserna, som består av fem kommunvisa delprojekt: Paraplyprojekt i Botkyrka,
Ungdomsteamet i Haninge, Slussen och Lyra i Huddinge samt Spången i Södertälje.
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 verksamhet 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.
Projektet har redan fått en del uppmärksamhet, bl.a. i Ungdomsstyrelsens rapport ”Vägarna in”
(november 2009), som beskriver hur kommuner stöttar ungdomar mellan 16 och 25 år som
varken jobbar eller studerar.
Projektet Jämt sjukskriven – ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen
Samordningsförbundets processtödjare Åsa Halvarsson har under året arbetat 20 procent för
rubricerat projekt. Projektet pågår under ett och ett halvt år på Handens vårdcentral och
finansieras av landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning med projektmedel från ”Ögat på
sjukskrivning”. Uppdraget avser att medverka i ett antal lärandeseminarier, bilda ett
17 (38)

multidisciplinärt team på Handens vårdcentral samt medverka i spridning av erfarenheter och
kunskaper inom Stockholms läns landsting. Projektet avslutas 1 februari 2010.
Förhoppningen är nu att arbetsmodellen kan fasas in i de ordinarie rutinerna på Handens
vårdcentral. Innan projektet kom igång fanns det inget samarbete kring sjukskrivningsprocessen.
Besök hos sjukgymnasten eller arbetsterapeuten, liksom återbesök hos läkaren, planerades in
oberoende av varandra. Patienterna får alltid träffa tre olika kompetenser samtidigt och resonera
kring sin rehabilitering. Att teamet förser läkaren med en gemensam bedömning, som kan vägas
in i sjukintyget, leder förhoppningsvis också till att färre intyg kommer tillbaka från
Försäkringskassan för komplettering.
Kommentar:
Projektet Jämt sjukskriven blev möjligt tack vare Samordningsförbundets upparbetade
samverkansstrukturer och samverkansklimat. Jämt sjukskriven bidrog till att
Samordningsförbundet Haninges projekt Signe fick 7 miljoner från Försäkringskassan, inom
ramen för ett uppdrag från regeringen med målet att minska sjukfrånvaron bland kvinnor. Ett
välfungerande team som tar emot patienter finns på Handens vårdcentral.
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Styrelsens och revisorernas arbete samt viktiga händelser
Styrelsen har under 2009 sammanträtt sex gånger, samt deltagit i en konferens med övriga
samordningsförbund på Södertörn, dvs. Botkyrka, Huddinge och Södertälje. De viktigaste
besluten och andra viktiga punkter per sammanträde redovisas nedan.
Styrelsens och revisorernas arbete
4 februari:
– Kartläggning av tidsbegränsade sjukersättningar och sjukfall.
– Genomgång av insatsen Prohab+.
– Revidering av Mål, budget och verksamhetsplan för 2009.
– ESF-ansökan KomAn – ärendet överlämnas till kommunstyrelsen i Haninge för beslut.
– ESF-ansökan Grenverket Södertörn.
– Tecknande av förnyad överenskommelse avseende ResursRådet.
– Tecknande av förnyad överenskommelse avseende Roa+.
– Tecknande av överenskommelse avseende Manscentrum.
– Utvidgning av Samordningsförbundet Haninge – diskussion.
18 mars:
– Årsredovisning för Samordningsförbundet Haninge 2008.
– Granskningsrapport och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Haninge 2008.
– Tecknande av förnyad överenskommelse avseende Ungdomsteamet 2009.
– Utvidgning av Samordningsförbundet Haninge – remiss till förbundsmedlemmarna och
kommunerna Nynäshamn och Tyresö.
– ESF-ansökan Grenverket Södertörn – en gemensam ansökan med samordningsförbunden i
Botkyrka, Huddinge och Södertälje lämnas till ESF-rådet den 31 mars 2009.
– Lägesrapporter: KomAn, NySatsa och Tolvan Öppenvård.
27 maj:
– Anmälan till medverkan i nationellt nätverk för samordningsförbund.
– Utvidgning av Samordningsförbundet Haninge – lägesrapport.
– Tolvan Öppenvård – verksamhetens framtid.
– Ansökan om projektmedel till projekt som minskar kvinnors sjukfrånvaro.
– Utvärdering av Ungdomsteamets verksamhet, Capire Consulting AB.
– Statskontorets slutrapport – Effekter av Finsam?
9 september:
– Delårsrapport för Samordningsförbundet Haninge 2009.
– Granskningsrapport och revisorernas utlåtande.
– Ansökan om projektmedel till projekt som minskar kvinnors sjukfrånvaro.
– Remissvar angående utvidgning av förbundet med kommunerna Nynäshamn och Tyresö.
– ESF-projekt KomAn och Grenverket Södertörn.
– Tolvan Öppenvård – verksamhetens framtid.
– Behov av ytterligare platser på insatsen Roa+.
– Ungdomsteamets arbetssituation – behov av prioritering.
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14 oktober:
– Tolvan Öppenvård – verksamhetens framtid.
– Ansökan om projektmedel till projekt som minskar kvinnors sjukfrånvaro.
– Utvidgning av förbundet med kommunerna Nynäshamn och Tyresö.
– Uppföljning av Resursrådet – analys uppföljningsrapport (Sjöstrand, juni 2009).
– Förutsättningar för förbundets Mål och Budget 2010 samt styrelsens äskande.
– Nationella nätverket för samordningsförbund – Marie Litholm anmäls som kandidat till
styrelsen.
18 november:
– NySatsa – delrapport redovisas.
– Utvidgning av förbundet med kommunerna Nynäshamn och Tyresö.
– Tolvan Öppenvård – verksamhetens framtid.
– Utfasningsbudget och verksamhetsplan för Samordningsförbundet Haninge januari-mars 2010.
Revisorernas arbete
27 mars:
– Genomgång av årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse.
31 augusti:
– Genomgång av delårsredovisning och granskningsrapport samt diskussion om
ekonomihantering i samband med ESF-projekt och utvidgning av förbundet.
Viktiga händelser
25 mars:
– Samordningsförbundens ägarmöte
– Ordförandena för samordningsförbunden Haninge, Botkyrka, Huddinge och Södertälje bjöd in
förbundens ägare till ett gemensamt ägarmöte. Ordföranden i Socialförsäkringsutskottet, Gunnar
Axén, inledde mötet. Slutsatsen från mötet var att ägarmöten bör ske en gång per år och att en
väl fungerande och kontinuerlig dialog parterna emellan är nödvändig. Speciellt lyftes frågan om
en långsiktig och hållbar budgetprocess.
5 april:
– Samordningsförbundens konferens.
Konferensen samlade ett 30-tal deltagare från Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje.
Styrelserna och lednings/beredningsgrupperna var inbjudna, samt representanter för nya
samordningsförbund i Värmdö och Nacka. Jean-Pierre Zune, Samordningsförbundet Botkyrka,
hälsade deltagarna välkomna. Petter Odmark, huvudsekreterare i Socialdepartementets
arbetsförmågebedömning (SOU 2008:66), presenterade denna.
I gruppdiskussionerna lyftes budgetfrågan fram som ett prioriterat område, där långsiktighet och
fungerande kommunikation mellan ägarna är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet.
Samtliga grupper lyfte fram vinsterna av ett utökat samarbete mellan samordningsförbunden på
Södertörn. Bl.a. föreslogs en gemensam hemsida, samt ett utökat samarbete på projektnivå med
ESF-projektet Grenverket Södertörn som exempel.
– Viktigaste frågan är en långsiktig budget.
– Ägarna och ägarmöten bör skapa klarhet kring budgetförutsättningar.
– Samordning mellan förbunden, bl.a. genom en gemensam hemsida.
– Alla medlemmar inom förbunden måste sprida kunskap om verksamheten och Finsam.
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16 oktober:
– EU-konferens besökte Myrstigen+
Socialdepartementet valde ut Samordningsförbundet Haninges insats Myrstigen+ bland de sju
studiebesök som ingick i EU:s 8:e rundabordskonferens om fattigdom och social utestängning
som genomfördes 15-16 oktober. Temat för 2009 års EU-konferens var hur Sverige arbetar med
samverkande insatser för sådana som står långt från arbetsmarknaden och hur EU-staterna kan
samarbeta inom detta område. Konferensen är återkommande för varje höstordförandeskap, och
anordnas i anslutning till den internationella fattigdomsdagen den 17 oktober.
Representanter för en rad medlemsstater deltog i studiebesöket. Samordningsförbundets
ordförande Marie Litholm informerade om finansiell samverkan inom rehabiliteringsområdet och
hur denna regleras via en särskild lag. Ritva Widgren, förbundsansvarig, berättade om
Myrstigen+. Sedan följde en rundvandring på Myrornas klädsortering, där deltagare i insatsen
medverkade. Det var viktigt att gästerna fick se flera myndigheter under samma tak och Finsamlagen, som möjliggjort samverkan, betonades starkt. Att deltagarna i Myrstigen+ ingår i
arbetsgemenskapen på Myrorna var också betydelsefullt att visa.
4 november:
– Ett rikstäckande nätverk för landets samordningsförbund, Nationella nätverket för
samordningsförbund, NNS, bildades i Stockholm den 4 november. Marie Litholm, ordförande
för Samordningsförbundet Haninge, valdes till 1:e vice ordförande i NNS. Nätverkets främsta
uppgift är att ge en samlad bild som visar på fördelarna och vinsterna med myndighetssamverkan
för personer som behöver stöd för att ta sig tillbaka i arbete. Det ska också vara ett forum för
erfarenhetsutbyte och metodutveckling i syfte att utveckla samordningsförbundens verksamheter.
3 december:
– Den 3 december hölls en välbesökt kick-off för ESF-projektet Grenverket Södertörn hos
Samordningsförbundet Haninge, som leder och administrerar projektet. Förutom projektets
styrgrupp och ledning deltog många projektmedarbetare. Projektet drog igång den 1 november
och en månad senare, den 1 december, var projektsamordnaren Pernilla Unell på plats. Hon
administrerar projektet som helhet. Tomas Heghammar är projektets ekonom.
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Ombildning av Samordningsförbundet Haninge till Samordningsförbundet
Östra Södertörn
Försäkringskassan tog initiativ till att tillsammans med Samordningsförbundet Haninge och
kommunerna Nynäshamn och Tyresö diskutera en ombildning av förbundet. Efter inledande
diskussioner mellan parterna beslutade styrelsen den 18 mars 2009 att överlämna förslag till
förbundsordning samt ett antal preciserade frågeställningar till nuvarande förbundsmedlemmar
och till Nynäshamns kommun och Tyresö kommun för yttrande.
Under våren 2009 bildades en särskild arbetsgrupp med representanter för samtliga parter för att,
utifrån remissvaren, ta fram avsiktsförklaring och förbundsordning. Förslaget till ny
förbundsordning samt avsiktsförklaring lämnades den 30 november till nuvarande och blivande
medlemmar för beslut.
Enligt direktiv från ägarmötet ska det nya förbundet startas från i princip ”ett blankt papper”.
Samordningen har förberetts genom att flera insatser avslutats under 2009 och inga nya insatser
påbörjats. Vidare har ansökan om projektmedel från Försäkringskassan (Signe) förberetts så att
insatsen kan komma samtliga tre kommuner tillgodo.
Det nya ombildade förbundet startar den 1 april 2010 med namnet Samordningsförbundet Östra
Södertörn. Samordningsförbundet Östra Södertörn behåller samordningsförbundet Haninges
organisationsnummer och har sitt säte i Haninge, i nuvarande Samordningsförbundet Haninges
lokaler. Det nya förbundet får en styrelse med representanter från Haninge, Tyresö och
Nynäshamn, Stockholms läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Information och utbildning
Informationsinsatser samt utbildning för olika personalgrupper är en central uppgift för
Samordningsförbundet Haninge.
Intern och extern information
Förbundet har under 2009 arbetat med att utveckla den interna och externa informationen och
kommunikationen i enlighet med den kommunikationsstrategi som styrelsen antog i slutet av
2007. Hemsidan har under året haft 3 344 externa besök och nyhetsbrevet sprids kontinuerligt till
flera hundra anställda och politiker på medlemsmyndigheterna.
Vidare har förbundet tagit fasta på ägarnas behov av samordnad information från befintliga
samordningsförbund i länet. I linje med detta har Samordningsförbundet Haninge bistått
Samordningsförbundet Botkyrka i arbetet med att öppna en egen hemsida,
www.samordningsforbundetbotkyrka.se. Strukturen är ungefär densamma som på
Samordningsförbundet Haninges hemsida, vilket underlättar för användarna att hitta information.
Förhoppningen är att samordningsförbunden i länet i framtiden ska kunna samla sina hemsidor
under en gemensam portal.
Under året har följande nyhetsbrev publicerats, som förutom korta nyhetsnotiser innehållit
artiklar om Samordningsförbundet insatser, konferenser m.m. Nyhetsbrevet går ut via en intern
sändlista, men finns också på hemsidan.
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Nytt från Samordningsförbundet Haninge
Nr 1 ”Lokal kartläggning visar hur många som riskerar att bli utförsäkrade”.
Nr 2 ”Gemensamt samordningsförbund för Haninge, Nynäshamn och Tyresö diskuteras”.
Nr 3 ”Ansökningar lämnas in till ESF-rådet” och ”ResursRådet ser till att ingen ramlar mellan
stolarna”.
Nr 4 ”Många i arbete tack vare Prohab+”.
Nr 5 ”Fyra uppföljningar klara” och ”Senaste nytt om ESF-projekten”.
Nr 6 ”Jämt sjukskriven – ett projekt som ska bana väg för framtida samarbeten”.
Nr 7 ”ESF-projektet Grenverket Södertörn startar den 1 november”.
Nr 8 ”Delrapport för NySatsa visar på god måluppfyllelse”.
Nr 9 ”Färre utförsäkrade än väntat till Arbetsförmedlingens introduktionsprogram”.
Nytt om aktuella ESF-projekt
Jan/2009 ”Många uppgifter behövs i ESF-ansökan”.
Artiklar i media
En av Samordningsförbundets insatser, Ungdomsteamet, har också uppmärksammats i media:
Metro, april 2009: ”Ungdomsteamet gör jobbsuccé i Haninge”.
DN Nyhetsdygnet, oktober 2009: Landstinget ökar sitt bidrag till länets samordningsförbund
med 5 miljoner och satsar därmed 19,5 miljoner kronor på olika samordningsförbundsprojekt.
Samordningsförbundet Haninge pekas som en framgångssaga av landstingsrådet Gustav
Andersson (C).
Informationsfoldrar
Två informationsfoldrar om Tolvan Öppenvård har producerats, ”Tolvsteg till drogfrihet” (riktad
till målgruppen) och ”Tolvan Öppenvård – en resurs att ta tillvara” (riktad till bl.a. läkare och
andra yrkesgrupper som möter potentiella deltagare).
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. Förbundet har under 2009 anordnat följande seminarier, konferenser och
utbildningar:
Konferens: Ledning och styrning av samordningsförbund, den 19 januari 2009. Målgruppen för
konferensen var förbundens ledningsgrupper. Ola Andersson, Samordningsförbundet Göteborg
Hisingen (Delta), ledde diskussionen.
Seminarium: Om den nya sjukförsäkringen den 4 juni april 2009. Seminariet samlade drygt 30
deltagare från vårdcentralerna, Haninge kommun och Arbetsförmedlingen. Ulla Culldén,
försäkringsspecialist, berättade om vad förändringarna kan innebära.
Samverkansmässa: Nya och gamla samverkansinsatser presenterades den 9 oktober 2009.
Information gavs även om andra aktuella projekt, bl.a. ESF-projektet KomAn och Matchning
Södertörn, som Södertörnskommunerna gemensamt arbetar med. Mässan lockade inte bara
många deltagare (105 stycken), utan önskemål fanns också om att motsvarande arrangemang
anordnas varje år.
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Resultat - Sammanfattning
Sammanfattningsvis har Samordningsförbundet Haninge under 2009 uppnått följande resultat:
• Samtliga förbundets åtta insatser redovisar en god måluppfyllelse.
• Metoder från två avslutade insatser har implementerats i medlemsmyndigheternas verksamhet
med annan finansiering – Prohab+ och Tolvan Öppenvård.
• En process rörande utvidgning av förbundet med kommunerna Nynäshamn och Tyresö har
genomförts och som leder till en ombildning av förbundet fr.o.m. 1 april 2010.
• Samordningsförbundets insatser bidrog till att projektet KomAn beviljades 40 Mkr. av
Europeiska Socialfonden, ESF.
• Grenverket Södertörn beviljades 22,1 Mkr av Europeiska Socialfonden, ESF.
• Projektet Signe beviljades 7,0 Mkr från Försäkringskassan centralt.
• Samverkan med övriga samordningsförbund på Södertörn har förstärkts ytterligare, i och med
projektet Grenverket Södertörn och samarbetet med Samordningsförbundet Botkyrka kring
uppbyggnaden av deras hemsida.
• Genusperspektivet har lyfts som ett viktigt område i projektet Jämt sjukskriven. Detta mot
bakgrund av att kvinnor har en betydligt högre sjukfrånvaro och ohälsotal än män.
Ekonomiskt utfall
Årets resultat för Samordningsförbundet Haninge blev minus 3 034 837 kronor. Detta innebär att
det ackumulerade överskottet som förbundet byggt upp under 2007 och 2008 i stort sett har
förbrukats. Förbundets överskott för 2009 är 702 238 kronor.
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2. RESULTATRÄKNING
Resultaträkning, kr
Verksamhetens medlemsavgifter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Not 2
Not 3

Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära intäkter
Årets resultat

2009-01-01
2009-12-31

2008-01-01
2008-12-31

17 600 000
-20 829 765
-3 229 765

20 000 000
-21 395 054
-1 395 054

179 110
17 854
-2 036
-3 213 947
-3 034 837

224 316
339 329
-3 250
-1 058 975
-834 659

2009-12-31

2008-12-31

1 203 012
7 980 479
9 183 491

1 099 693
12 231 987
13 331 680

9 183 491

13 331 680

702 238
8 481 253
9 183 491

3 737 075
9 594 605
13 331 680

-

-

3. BALANSRÄKNING
Balansräkning, kr
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och banktillgodohavande
Summa omsättningstillgångar

Not 4

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Not 5
Not 6

Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
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4. KASSAFLÖDESANALYS
Den löpande verksamheten

2009

2008

Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

-3 034 837
0

-834 659
0

-3 034 837

-834 659

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde för den löpande verksamheten

-103 319
-1 113 352
-4 251 508

-908 552
2 142 748
399 537

0
0

0
0

-4 251 508
12 231 987
7 980 479

399 537
11 832 450
12 231 987

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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5. NOTER
Not 1. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i
tillämpliga delar.
Not 2. Verksamhetens medlemsavgifter
Driftbidrag från staten
Driftbidrag från kommunen
Driftbidrag från landstinget
Summa

2009-12-31
8 800 000
4 400 000
4 400 000
17 600 000

2008-12-31
10 000 000
5 000 000
5 000 000
20 000 000

Not 3. Verksamhetens kostnader
Insatser
Personalkostnader, styrelse & kansli
Lokalkostnader
Konsultkostnader
Övriga kostnader
Summa

2009-12-31
17 888 418
2 421 173
252 719
109 100
158 355
20 829 765

2008-12-31
18 856 735
2 082 356
175 461
83 834
196 668
21 395 054

Not 4. Fordringar
Kundfordringar
Andra kortfristiga fordringar
Moms för perioden okt-dec
Upplupna intäkter
Summa

2009-12-31
0
477 492
390 516
335 004
1 203 012

2008-12-31
13 895
169 391
916 407
0
1 099 693

Not 5. Eget kapital
Ingående balans eget kapital
Årets resultat
Utgående balans eget kapital

2009-12-31
3 737 075
-3 034 837
702 238

2008-12-31
4 571 734
-834 659
3 737 075

Not 6 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna arbetsgivaravgifter
Skuld löneskatt
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter
Summa

2009-12-31
5 227 205
42 786
147 171
3 064 091
8 481 253

2008-12-31
5 755 382
39 103
56 401
3 743 721
9 594 605
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Tilläggsupplysningar
Sammanställning Utfall - Budget 2009
Utfall

Budget

2009-12-31

2009

Avvikelse

ResursRådet

2 559 833

2 423 000

136 833

Ungdomsteamet

4 032 147

4 033 333

-1 186

Prohab+

1 795 538

1 800 000

-4 462

NySatsa

1 737 766

1 672 000

65 766

891 750

850 000

41 750

Roa+

2 540 048

2 515 500

24 548

Tolvan

3 420 292

3 432 000

-11 708

1 890

0

1 890

Informationsinsatser

102 408

200 000

-97 592

Externa utvärderingar

163 689

300 000

-136 311

Manscentrum

285 236

285 000

236

0

851 575

-851 575

Insatser

Myrstigen+

Seminarier

Ram nya insatser
Förstudier
KomAn+Grenverket
Grenverket Södertörn - ESFprojekt

-9 049

0

-9 049

345 479

641 667

-296 188

Grenverket Södertörn - ej ESF

21 391

0

21 391

17 888 418

19 004 075

-1 115 657

212 715

250 000

-37 285

Kansli

2 533 704

2 083 000

450 704

Summa styrelse och kansli

2 746 419

2 333 000

413 419

Totalt

20 634 837

21 337 075

-702 238

Intäkter

17 600 000

17 600 000

0

Resultat

3 034 837

3 737 075

-702 238

Summa insatser

Styrelse
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Förklaring avvikelser utfall – budget 2009

ResursRådet Resultat 136 833 kr, beror på köp av insatser för personer som genomgått
NySatsa.

NySatsa Resultat 65 766 kr, beror på hyra av lokal 44 100 kr samt andra inköp för
genomförandet av programmet som inte budgeterats från början.

Myrstigen+ Resultat 41 750 kr, beror på köp av externa tjänster vid behov enligt avtal, t.ex.
friskvård som inte budgeterats.

Informationsinsatser Resultat -97 592 kr, beror på färre inköp av konsulttjänster och mer eget
arbete.

Utvärderingar Resultat -136 311 kr, beror på att inköpta utvärderingar har skett med hjälp av
automatiska körningar ur dataregister till en mycket lägre kostnad än budgeterat.

Grenverket Södertörn ESF-projekt Resultat -296 188 kr, beror på att Ungdomsteamet har
kunnat gå över i ett EU-projekt, vilket har medfört att förbundet får en del av finansieringen
(40 %) från ESF.
Ram nya insatser Resultat -851 575 kr, beror på att inga nya insatser har startats under året,
detta pga. omstrukturering av förbundet.

Kansli och styrelse Resultat 413 419 kr, beror framförallt på en extra engångspremie till KPA
avseende förmånsbestämd ålderspension enligt avtal (294 142 kr) samt att lokalkostnaden
budgeterades för lågt (57 000 kr).
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6. STYRELSENS BESLUT
Samordningsförbundet Haninge överlämnar årsredovisning samt revisorernas granskningsrapport
och revisionsberättelse för 2009 till förbundsmedlemmarna.
Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Jag/vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.
Den

2010

……………………………………….........
Marie Litholm (KD), ordförande
Haninge kommun

.……….….……………………………………
Henrik Isoz (M), 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

.……….….……………………………………
Elisabeth Olsson, ledamot
Arbetsförmedlingen
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BILAGA
Redovisning av måluppfyllelsen 2009
Innehållsförteckning

Sida

Tolvan Öppenvård
ResursRådet
Ungdomsteamet
Myrstigen+
Roa+
NySatsa
Manscentrum

32
33
34
35
36
37
38
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Tolvan Öppenvård – måluppfyllelse för 2009
Mål enl verksamhetsplan och avtal
Resultatmål
Minst 60 procent av påbörjade
primärbehandlingar ska genomföras

Måluppfyllelse med kommentar

Uppfyllt.
Av de 32 personer som påbörjade primärbehandlingen fullföljde
20 personer.
Mer än 90 procent av deltagare som gått Uppfyllt
i behandling ska vara nöjda och uppleva Varje patient som avslutar Tolvan har fått en enkät med frågor om
att behandlingen bidragit till en positiv bl.a. nöjdhet med bemötandet och behandlingen.100 % har varit
personlig utveckling
mycket nöjda.
Minst 80 procent av deltagare som är
Uppfyllt
sjukskrivna från arbete före
Vid start hade 17 personer sjukpenning, av dessa hade 13
primärbehandling ska vara i arbete eller arbetsgivare, 3 var arbetslösa och 1 hade sjukersättning. Efter
utbildning efter avslutad efterbehandling avslutad behandling var alla 17 i arbete.
Samverkansmål
Förbättra metoder för inskrivning och Uppfyllt
utskrivning av deltagare i syfte att
Samarbetet som förbättrats väsentligt med arbetsförmedlingen
underlätta återgång till egen försörjning. vilket bidrog till det goda resultatet. Det var avgörande för att även
de som var arbetslösa kom ut i arbete efter en lyckad behandling.
Bidra till spridning av information om Uppfyllt
Tolvans verksamhet hos
Vi har informerat på några av vårdcentralerna och medverkat i
samverkanspartner och närliggande
samordningsförbundets informationsdag.
kommuner.
Påbörja försäljning av enskilda platser till Ej varit aktuellt. Beslut om förändring av huvudmannaskapet kom
samverkande kommuner
tidigt på året. Diskussioner om övertagande har löpt under hela
verksamhetsåret.
Verksamhetens omfattning
Minst 72 deltar i motivationsgrupper per Delvis uppfyllt
år
Ca 50 personer har deltagit i motivationsgrupper.
Minst 60 i primär behandling per år
Ej uppfyllt
Enbart 36 deltagare pg a omstrukturering av verksamheten inför
2010
Anhörigprogram har erbjudits
Uppfyllt. Program har hållits vid 3 tillfällen á 3 dagar åt gången
Budget
3 432 000 kronor
Utfall
3 429 000 kronor
Genomsnittlig kostnad/deltagare
95 000 kronor, vilket kan jämföras med 63 000 kr 2008 då
antalet deltagare var fler.
En rapport, där måluppfyllelse redovisas, Uppfyllt
lämnas in till Samordningsförbundet,
januari 2010.
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ResursRådet - Måluppfyllelse för 2009
Mål enligt verksamhetsplan
Resultatmål
Samtliga ärenden som kommer in till
Resursrådet ska behandlas
Minst 100 deltagare/ärenden ska
behandlas under 2009
Minst 40 konsultationer ska
behandlas under 2009
Mål för verksamheten
Förbättra återkopplingen på
genomförda insatser.
Mål för antalet deltagare
25 % av deltagarna ska vara i arbete
eller studier 12 månader efter
mötesdatum

Måluppfyllelse med kommentar
Uppfyllt
Alla remisser är behandlade.
Uppfyllt
103 ärenden har tagits upp.
Inga konsultationer har behövts genomföra.
Målet är inte relevant och har tagits bort för 2010

Ej uppfyllt
Ett utvecklingsområde under 2010
Delvis uppfyllt
Av de totalt 173 deltagare som följdes upp 12 månader efter
mötesdatum var 27 av 173 deltagare, dvs. ca 16 %, som inte hade
någon ersättning från någon myndighet.
Av de totalt 87 deltagare som följdes upp 18 månader efter
mötesdatum hade 19 deltagare av 134, dvs. 25 %, ingen ersättning
från någon myndighet.

Samverkansmål
Följande parter deltar i insatsen
Försäkringskassan, Haninge
kommun, Arbetsförmedlingen,
vårdcentralerna och psykiatrins
öppenvård
Budget
Utfall
Genomsnittlig kostnad/deltagare
En rapport, där måluppfyllelse
redovisas, lämnas in till
Samordningsförbundet under januari
2010.

Uppfyllt

2 423 000 kronor
2 559 833 kronor
24 800 kronor
Kostnaden per deltagare varierar mellan 6 250 kr och 63 000 kr,
vilket var det högsta beloppet under 2009.
Uppfyllt

Kommentar:
Under hösten hade ResursRådet uppe flera ärenden som gällde köp av rehabiliteringstjänster.
Dessa ärenden såg vi kunde tillhöra målgruppen för KomAn. Därför gick dessa ärenden tillbaka
till remittenten för att utreda detta.
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Ungdomsteamet – Måluppfyllelse för 2009
Mål enligt verksamhetsplan
Resultatmål
80 procent av deltagarna är i arbete
eller utbildning efter avslutat insats

40 procent av deltagarna är i arbete
eller utbildning 3 månader efter
inskrivningen (90:e dagen)
Samverkansmål
Skapa nya arbetssätt med
rekryterande företag
Skapat nya arbetssätt med
utbildningsanordnare
Utveckla utbudet av aktiviteter för
att matcha ungdomars behov för att
komma vidare ut i arbete och
studier
Utveckla nya arbetssätt med
Manscentrum
Mål för antalet deltagare
Erbjuda insatser åt alla ungdomar
som söker sig till Ungdomsteamet
700 ungdomar ska delta i
verksamheten under 2009
Budget (Ungdomsteamet + ESF)
Utfall (Ungdomsteamet + ESF)
Kostnad per deltagare
En rapport, där måluppfyllelse
redovisas, lämnas in till
Samordningsförbundet under
januari 2010.

Måluppfyllelse med kommentar
Ej uppfyllt
64 procent (426 ungdomar)
Nya åtgärder genomförs för ungdomar som står längre från
arbetsmarknaden för att förbättra resultatet under 2010 – t ex
köpta utbildningar (orienteringsutbildningar, säljutbildning) och
Supported Employment kopplat till lönebidrag.
Uppfyllt
41 procent (47 procent under 2008)

Uppfyllt
Flera rekryteringsträffar med arbetsgivare har anordnats
Uppfyllt
Utbildningsmässor har anordnats och en skräddarskydd
handelsutbildning har köpts från CentrumVux.
Uppfyllt
Supported Employment, orienteringskurser, korta
yrkesutbildningar etc. utvecklas inom ramen för Grenverket
Södertörn
Delvis uppfyllt
Delvis uppfyllt
Målgruppen för Ungdomsteamet begränsades till 16-20 år enligt
beslut i styrelsen den 14 oktober.
666 deltagare (492 under 2008)
4 675 000 kronor
4 300 017 kronor
6 500 kronor
Uppfyllt
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Myrstigen+ - måluppfyllelse för 2009
Mål enligt verksamhetsplan
Resultatmål
Minst 60 % av deltagarna ska
komma till annan praktikplats än
Myrorna efter avslutad insats

Minst 30 % av deltagarna har en
anställning efter avslutad insats
Minst 90 % av deltagarna anser att
deras hälsa har förbättrats.
Samverkansmål
Samverkan mellan Haninge
kommun och Arbetsförmedlingen
har utvecklats. Beskriv utvecklingen
under 2009

Mål för antalet deltagare
72 deltagare omfattas av insatsen
Budget
Utfall
Genomsnittlig kostnad/deltagare
En rapport, där måluppfyllelse
redovisas, lämnas in till
Samordningsförbundet under
januari 2010.

Måluppfyllelse med kommentar
Delvis uppfyllt
38 %
De personer som har remitterats till Myrstigen+ under 2009 har i
mångt och mycket haft en tung problematik och det har varit svårt
att matcha ut deltagarna mot andra praktikplatser/utbildningar eller
mot anställningar. Som tidigare svårt att hitta praktikplatser som
kan leda till varaktiga jobb.
Delvis uppfyllt
12 %
Uppfyllt
90 % har fått en oförändrad eller förbättrad hälsa under tiden på
Myrorna.(58 % förbättrad, 32 % oförändrad).
Uppfyllt
Samverkan mellan Haninge kommun och Arbetsförmedlingen har
utvecklats i en mycket god riktning under 2009. Det handlar om 2
helt olika arbetskulturer med olika uppdrag och skillnader i
lagstiftning. Det har varit en inkörningsperiod med att lära känna
varandra och hitta gemensamma bra arbetsformer som gagnar
deltagarna vi möter på Myrstigen+. Efter att ha prövat oss fram
under 2 år har vissa mönster utkristalliserat sig där vi kan
samarbeta men ändå behålla våra inbördes professionella
yrkesroller med dessa kompetenser. En arbetsförmedlare, en
socialkonsulent och en svensklärare på samma arbetsplats har
bildat ett gediget och unikt nätverk kring varje deltagare.
Tillsammans har vi kunnat hitta skräddarsydda lösningar som har
passat individerna.

Uppfyllt
73 deltagare
850 000 kronor
891 750 kronor
12 200 kronor
Uppfyllt
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Roa+ - måluppfyllelse för 2009
Mål enligt verksamhetsplan
Resultatmål
Minst 60 procent av deltagarna är 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.

Måluppfyllelse med kommentar
Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Många har förebyggande sjukskrivning och/eller arbetar
parallellt med kursen.
Uppfyllt

Minst 80 procent av deltagarna anser att Uppfyllt
deras hälsa har förbättrats (självupplevd
hälsa enligt enkät).
Kurator/psykolog
Uppfyllt
Har genomfört bedömningssamtal på alla
inför remittering till Roa.
Samverkansmål
Insatsen ska omfatta 72 deltagare per år

Uppfyllt
92, varav 70 kvinnor och 22 män.
Samverkan mellan Roa+, vårdcentralerna Delvis uppfyllt
och arbetsförmedlingen fungerar väl
Samverkan mellan Roa + och vårdcentralerna fungerar väl.
enligt styrgruppens bedömning.
Däremot så deltar inte AF i den omfattning som skedde
tidigare. Vid behov kontaktar terapeuterna på Roa
handläggare på AF för t ex avstämningsmöte.
Mål för verksamhetens omfattning
Genomföra stresshanteringskurser och
Uppfyllt.
sömnskola.
Roa + har genomfört 9 stresshanteringskurser och 4
sömnskolor.
Budget
Utfall
Genomsnittlig kostnad per deltagare
En rapport, där måluppfyllelse redovisas,
lämnas in till Samordningsförbundet
under januari 2010.

2 515 500 kronor
2 540 048 kronor
27 600 kronor
Uppfyllt
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NySatsa – måluppfyllelse 2009
Mål enligt verksamhetsplan
Resultatmål
50 procent av deltagarna har inom 5
månader en gemensam rehabiliteringsplan
med mål att återgå i arbete eller
arbetsinriktade åtgärder.
20 procent av deltagarna ska inom 12
månader 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.

Måluppfyllelse med kommentar
Uppfyllt
Samtliga deltagare (100 %) har en egen handlingsplan
med förslag till åtgärder både för privat- och
arbetsliv.
Uppfyllt
Minst 7 personer är redan i arbete utan stödåtgärder.
18 personer är ute arbetsträning med parallella
åtgärder. Det betyder i nuläget att ca 50 % av
deltagarna är på väg tillbaka till arbetslivet.
Slutrapporten får visa på resultat efter att samtliga 50
deltagare haft en total projekttid om 1 år.
Delvis uppfyllt
Projektet är ännu inte avslutat vilket gör att det inte
går att redovisa detta mål, men utifrån de
erfarenheter projektet hittills gett har diskussioner
inletts och projektledningen har genomfört en
fokusgrupp med handläggare både från FK och AF
för att få en förståelse för de problem som finns i
samband med att ta fram deltagare till olika
rehabiliteringsinsatser.
Målsättningen är att samverkansmålet ska uppnås.
Ett förslag på intervjuguide har tagits fram och ska
eventuellt prövas i kommande projekt.

Mål för verksamhetens omfattning
Insatsen ska omfatta 50 deltagare under
projekttiden 2:a halvåret 2008 och 1:a
halvåret 2009.

Budget 2009
Utfall halvår 2009
Genomsnittlig kostnad/deltagare
Uppföljning och utvärdering.

Uppfyllt
Projektet har omfattat 50 deltagare och alla är
inskrivna i projektet under 2:a halvåret 2008 och 1:a
halvåret 2009. Projekttiden har dock förlängts t o m
augusti 2009.
1 672 000 kronor
1 737 766 kronor
35 000 kronor (Totalt 67 000 kr/deltagare)
Uppfyllt
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 har lämnats 2009.
Slutrapport lämnas mars/april 2010.
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Manscentrum - måluppfyllelse för 2009
Mål enligt verksamhetsplan
Resultatmål
Minst 90 procent av dem som har arbete
och genomgår en samtalsbehandling
stannar kvar i arbete utan sjukskrivning

Måluppfyllelse med kommentarer
Uppfyllt
76 behandlingar uppfyller kriterierna ”har jobb” och
”genomgår behandling”. 5 av dessa har under
behandlingstiden blivit arbetslösa/ sjukskrivna.
Kvarstår 71 stycken = 93 %.

Samverkansmål
Skapa nya arbetssätt och metoder med
Ungdomsteamet
Anordna (besöka) informationsträffar
för vården och andra aktörer i
Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Delvis uppfyllt
Uppfyllt
Informations-/samverkanstillfällen:
Haninge socialförvaltning = 5 info
Tyresö kvinnofridsgrupp = 3 samverkan/info
Tyresö kommun = 1 info/uppföljning
Familjerättsenheter i Tyresö och Haninge = 2 info
Nynäshamns kommun = 1 info
Brandbergens vårdcentral = 1 info
Haninge familjecentraler = 6 samverkan/info
Polisen Södertörn = 2 info, Rotary Haninge = 1 info
Fredrika Bremer = 1 info, ABF Södertörn = 1 info
Samordningsförbundet = 2 info
26 informationstillfällen.

Mål för antalet deltagare
26 behandlingar där behandlingens längd Uppfyllt
är minst 5 samtal
41 behandlingar enligt kriterierna genomförda.
30 konsulttimmar för Ungdomsteamet
och Tolvan

5 timmar information på uppdrag av
Samordningsförbundet
Budget
Utfall
Genomsnittlig kostnad/deltagare
Uppföljning och utvärdering

Sammanlagt 2 konsulttillfällen med Tolvan av
samverkanskaraktär = 4 tim
Sammanlagt 3 konsulttillfällen med UT av
samverkanskaraktär = 6 tim
2 gruppsamtal + 1 info på Kompassen på initiativ från
UT = 5 tim
Sammanlagt cirka 15 timmar
Se informationsträffar ovan
285 000 kronor
285 236 kronor
6 300 kronor.
Statistik per ärende fortlöpande. Ständigt pågående
metodikdiskussioner och lägesrapporter till egen
styrelse.
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DIARIENR

SIDA

23 mars 20010
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HANDLÄGGARE

Anders Allard
08-53537813
0708-790550

Årsredovisning för Huddinges Finansiella
samordningsförbund 2009
Förslag till beslut
1. Styrelsen beslutar att godkänna Årsredovisning 2009 för HUSAM
med finansiella delar och överlämnar den tillsammans med
revisorernas skrivelse till huvudmännen
2. Överskottet för 2009 överförs till 2010
Sammanfattning
Året kan sammanfattas i att nu 14 individinsatser stöds av förbundet. Alla
förbundets prioriterade grupper har projekt knutna till sig. Likaså har många
aktiviteter genomförts för att stödja kunskaps- och strukturutveckling.
Förbundet gör ett ekonomiskt överskott, som kommer att användas i planerad
verksamhet under 2010. Sammantaget klarar förbundet stora merparten av
alla uppsatta projektmål och beslutade aktiviteter. Åtgärder är vidtagna för att
projekten framgent i ännu högre grad ska kunna lyckas och implementeras.
Den samlade bedömningen är att mål och ambitioner i verksamhetsplan 2009
är uppfyllda.
Beslutet delges
- Ledningsgruppen för samverkan kring rehabilitering i Huddinge.
- Samordningsförbundets revisorer
- Huvudmännen för samordningsförbundet

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

Huddinge kommun
Socialförvaltningen

Gymnasietorget 1, 5 trappor

E-POST

TELEFON OCH TELEFAX

HANDLÄGGARE

Anders Allard

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM

DIARIENR

1 mars 2010

HUSAM 2010/7

Årsredovisning för Huddinges
Finansiella samordningsförbund 2009
Innehållsförteckning
1. Förvaltningsberättelse
1.1 Inledning
1.2 Projektverksamhet i HUSAM
1.3 Avstämning planerade aktiviteter
1.4 Organisation och styrning
2. Ekonomisk berättelse
2.1 Resultaträkning
2.2 Balansräkning
3. Samlad bedömning
4. Förslag till beslut

s. 1
s. 1
s. 1
s. 7
s. 11
s. 11
s. 12
s. 13
s. 14
s. 14

Året kan sammanfattas i att nu 14 individinsatser stöds av förbundet. Alla förbundets
prioriterade grupper har projekt knutna till sig. Likaså har många aktiviteter genomförts för
att stödja kunskaps och strukturutveckling. Förbundet gör ett ekonomiskt överskott, som
kommer att användas i planerad verksamhet under 2010. Sammantaget klarar förbundet
stora merparten av alla uppsatta projektmål och beslutade aktiviteter. Åtgärder är vidtagna
för att projekten framgent i ännu högre grad ska kunna lyckas och implementeras. Den
samlade bedömningen är att mål och ambitioner i verksamhetsplan 2009 är uppfyllda.

1. Förvaltningsberättelse
1.1 Inledning
1.1.1 Bakgrund
HUSAM:s uppdrag är att stödja samverkan mellan parterna: Försäkringskassan, Huddinge kommun,
Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting. Detta för att individer i bidragssituation i högre
grad ska nå arbete, alternativt utbildning. Insatser sker i huvudsak genom stöd till enskilda individer,
men även i form av kartläggningar och kompetensutveckling för medarbetare. HUSAM är dessutom en
arena för att lösa löpande samverkansfrågor på chefs och handläggarnivå. Budgeten var 7,2 mkr för
förbundet 2009.
Följande grupper är prioriterade i HUSAM:
•
•
•
•

Individer som nyligen blivit aktuella hos någon av parterna och har en svårbedömd problematik
Individer som varit aktuella länge hos flera parter och har en svårbedömd eller komplex problematik
Individer mellan 18‐29 år i behov av stödinsatser, framför allt p.g.a. psykisk ohälsa
Individer i behov av stödinsatser och som har bristande kunskaper i svenska språket

Genom denna prioritering täcks såväl de stora flödena som vissa specifika och avgränsade
behovsgrupper. Grupperna ligger i linje med intentionerna för Finsam.

1.2 Projektverksamhet i HUSAM
Sammanlagt stödjer HUSAM 14 projekt. Det stora flertalet av dessa har kommit igång under 2008
och 2009. Alla fyra parter i förbundet är numera ansvariga för minst ett projekt, vilket visar på
engagemang och bredd i förbundets verksamhet.

1.2.1 Husamrådet

För att möta individer som har en långvarig och komplex problematik har Husamrådet bildats.
Beviljad projekttid 2008‐02—2010‐12. Husamrådet består av ett samlokaliserat handläggarteam,
med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten, som lotsar
individerna till arbete. Samarbete är upparbetat med landstinget.
Behovsbilden hos deltagarna i projektet präglas av blandad ohälsa, arbetslöshet och sociala behov.
En mätning av 10 nya deltagare som tagits in i projektet 2009 visar att de i genomsnitt varit borta
från arbete/ studier i cirka 7 år, d.v.s. en väldigt lång tid. Upp mot 50 % av alla deltagare har
pågående kontakt med öppenvårdspsykiatrin. Över hälften av individerna har grundskola som
högsta avslutade utbildning. Majoriteten av deltagarna är födda utomlands. Deltagarna består till 65
% av kvinnor och medianen för deltagarnas födelsedecenium är 1960.
Några av de metodfrågor projektet fokuserat på under året är:
‐ förmågan att se möjligheter trots komplex problematik hos individen
‐ lotsteam runt individen utifrån var individen befinner sig i processen. Allas kompetens tas tillvara
när den behövs som mest.
‐ flerpartsamtal med ansvarig behandlare/läkare har visat sig nödvändigt för att uppnå ett hållbart
resultat i rehabiliteringen.
‐ gemensam handledning och kompetensutveckling för lotsarna
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‐ införliva HUSAM:s värdegrund i verksamheten och hur detta ska följas
Projektmål
25% av deltagarna ska nå
lönearbete/ studier, på hel‐
eller deltid, med eller utan stöd
Förväntad ärendetid: 12 mån.
75% av deltagarna ska bedöma
att samarbetet kring dem
fungerat bra mellan
myndigheterna i verksamheten
Volymförväntningar
* Husamrådet ska stödja 90
deltagare per år.
* Genomsnittstid per deltagare
ska vara 1 år.
* Som en konsekvens ska 90
deltagare avslutas årligen

Utfall
4 av 34 avslutade deltagare under 2009 har nått arbete, d.v.s. 12 %. Därtill
har utbetalningarna från de offentliga systemen minskat för ytterligare ett
antal personer. Sammanlagt har upp emot 30 % ökat sin egen
försörjningsgrad. Fullt ut har dock inte målet nåtts eftersom siktet är ställt
på arbete/studier.
7 av 34 deltagare som avslutats i Husamrådet har besvarat
deltagarenkäten. Av de svarande uppger 43 % att samarbetet kring dem
fungerat bra mellan myndigheterna i verksamheten . Målet har inte
uppfyllts.
Utfall
Husamrådets volym under året är 98 deltagare, vilket är utöver
förväntningarna. Däremot är genomströmningen alldeles för låg, istället
för ca 90 har 34 deltagare avslutats under året.

Svarsfrekvensen i deltagarenkäten är ringa (7 av 34). Av de svarande anger 48 % att kvaliteten i
insatsen är god. Delaktigheten ligger på 50 % och andelen som upplever god effekt av insatsen är 29
%. Här finns ett stort förbättringsutrymme både i att samla in fler enkäter och att få mer nöjda
deltagare.
För att förbättra projektets resultat 2010 har en åtgärdsplan tagits fram. Åtgärdsplanens tema är att
”Aktivitet föder Aktivitet” och innehåller bl.a. förstärkning av: * gruppaktivitet i lokalen med stöd i
att söka arbete/praktik, * tillgång till anpassad praktik i samarbete med kommunens
praktiksamordnare, * individuell matchning mot arbetsgivare, * kortare utredningstider och mer
parallella insatser, * mer kontinuerlig uppföljning av ärendeflöde, resultat och kvalitet.
Husamrådet har under senhösten förstärkts med två lotsar och mer projektledartid. Rekryteringen
blev utdragen innan alla medarbetare var på plats.

1.2.2 Kugghjulen

Det andra huvudflödet för HUSAM är individer som nyligen blivit aktuella hos en eller flera
myndigheter och har en svårbedömd problematik. För denna behovsgrupp finns Kugghjul på
kommunens alla sju vårdcentraler. Beviljad projekttid 2008‐01—2010‐12. Kugghjulen är en metod
för att snabbt utreda diffus ohälsa/ problematik. Förutom landstinget deltar Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Kugghjulen är dessutom en arena för medicinska
frågeställningar för andra projekt inom HUSAM.
Sedan tidigare har Kugghjulet utvärderats av Allmänmedicin Stockholm (2003) och CeFam (2007),
där det framkommit att metoden bidrar till kortare sjukskrivningstider.
En processuppföljning av Kugghjulet 2009 har gjorts av Försäkringskassan. Huvudsakligt underlag
för uppföljningen är respektive Kugghjuls föredragningslista. Felkällor kan förekomma, då inte allt
registreras på listorna. Det som granskats är hur många fall som lyfts, vem som anmält ett ärende
till diskussion, om det är ett gammalt eller nytt (högst 3 månader) sjukfall och om ärendet sedan
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återkopplats på ett nytt Kugghjul.
Det samlade deltagarflödet för Kugghjulen 2009 kan beskrivas med följande bild:
Antal
% åter
ärenden kopplade
Flemingsberg
64
3%
Huddinge
37
16%
Segeltorp
32
25%
Skogås
78
28%
Stuvsta
78
9%
Trångsund
49
22%
Vårby
112
4%
Total
450
13%

Initiator
25 AF, 23 VC, 8 SOC, 7 FK, 1 H‐rådet
26 VC, 5 FK, 3 AF, 3 SOC
31 VC, 1 FK
59 FK, 9 SOC, 7 VC, 3 AF
70 VC, 8 FK
40 VC, 9 FK
89 VC, 12 SOC, 5 FK, 5 AF, 1 H‐rådet

Ärendetyp
10 nya, 14 gamla, 40 okända
19 nya, 18 gamla
14 nya, 13 gamla, 5 okända
37 nya, 41 gamla
36 nya, 40 gamla, 2 okända
7 nya, 34 gamla, 8 okända
18 nya, 38 gamla, 56 okända

286 VC, 94 FK, 36 AF, 32 SOC, 2 Hrådet

141 nya, 198 gamla, 111 okända

De flesta vårdcentraler använder en för ändamålet särskilt skapad föredragningslista/faxmall.
Uppföljningen visar att det på mallen ofta inte framkommer vem som anmält ärendet till diskussion.
Detta bör åtgärdas under 2010 inför eventuell kommande uppföljning. Likaså måste
återkopplingsrutinen förbättras. Väldigt få ärenden återkommer på ett nytt Kugghjul, i snitt 13 %.
För att säkerställa en återkoppling, där så behövs, bör ärendet direkt föras upp på en
föredragningslista för ett kommande Kugghjul.
I uppföljningen framkommer att Kugghjulen arbetar på lite olika sätt. Vårdcentralerna står för
huvudinflödet. På tre Kugghjul har Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen inte lyft något ärende. En
delförklaring är patientunderlaget på respektive Kugghjul, som påverkar vilka parter som är
involverade. Sannolikt har inte heller rutiner för remittering satt sig fullt ut på dessa myndigheter.
Det har varit svårt att få fram fullständig information om ärenden är nya eller gamla. Kugghjulets
intention är att merparten ska vara nya, där störst möjlighet finns att stödja individen till
arbete/studier. På vissa Kugghjul finns anledning att se över hur inflödet av nya ärenden kan öka.
Tabellen visar att antalet deltagare varierar kraftigt mellan Kugghjulen. Flera Kugghjul har en riklig
mängd ärenden under året, vilket visar på behov och engagemang i arbetssättet.
Sammantaget uppfyller Kugghjulet förbundets förväntningar i att vara ett aktivt
myndighetsgemensamt utredningsforum. Samtidigt ska erfarenheterna från uppföljningen under
2010 användas, dels av processledaren i det löpande Kugghjulsarbetet, dels i dialoger med alla
inblandade parter på respektive Kugghjul. Syftet med dialogerna är att lokalt komma fram till hur
Kugghjulet gör mest nytta.

1.2.3 Coachinsats

Detta är en tvådelad insats för individer med viss arbetsförmåga, men som själva upplever att de är
för sjuka för att arbeta. Den första delen består av gruppcoachning enligt en strukturerad metod
som ska stärka individens egen drivkraft till arbete. Den andra delen är arbetslivsinriktad och
består konkret av varvad coachning och praktik. Beviljad projekttid 2008‐08 —2010‐12.
Behovsbilden hos deltagarna i projektet präglas av upplevd och faktisk ohälsa kombinerat med
arbetslöshet. Över hälften av deltagarna har grundskola som högsta avslutade utbildning. En stor
majoritet av deltagarna är födda utomlands. Deltagarna består till ca 65 % av kvinnor och medianen
för deltagarnas födelsedecennium är 1960.
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Metodutveckling under året har bl.a. handlat om att förbättra samarbetet med Husamrådet, vilket
förenklat uttagningen av deltagare och stabiliserat övergången till nästa insats. En annan lärdom är
vikten av god planering före start, övergång till nästa insats och avslut i gruppcoachningen. I varje
grupp som startar är det ett antal som avbryter sitt deltagande p.g.a. ohälsa, akut kris m.m. Hög
frånvaro har haft inverkan på såväl gruppdynamik som de frånvarande deltagarnas förmåga att följa
med i coachprogrammet. Här har det varit nödvändigt att ge enskilda individer förstärkt coachning.
Erfarenheten visar att det är timing som avgör om övningar/samtal fungerar, vilket kräver både
lyhördhet och flexibilitet av coacherna.
Projektmål
70% av deltagarna ska efter
gruppcoachningen fortsätta
med arbetsträning/ praktik
Förväntad ärendetid: 6 mån.
35% av deltagarna ska nå
lönearbete på hel‐ eller deltid,
med eller utan stöd
Förväntad ärendetid: 15 mån.

Utfall
10 av 12 deltagare har gått vidare till arbetsträning/ praktik, vilket
motsvarar 83 %. Målet är uppnått.

Volymförväntningar
* Coachinsatsen ska stödja 20
deltagare per år.
* Genomsnittstid per deltagare
ska vara 6 mån.
* Som en konsekvens ska 20
deltagare avslutas årligen

Utfall
Coachinsatsens volym under året är 12 deltagare, vilket är väsentligt lägre
än förväntat (20 stycken).

Den första gruppen har nu nått denna mätstation. Av deltagarna har 2 av
6 gått vidare ut i arbete, d.v.s. 33 %. Målet är således i stort sätt uppfyllt.

Svarsfrekvensen i deltagarenkäten är hög. Av de 11 som svarat anger 62 % att kvaliteten i insatsen
är god. Delaktigheten ligger på 55 % och andelen som upplever god effekt av insatsen är 41 %. I
projektets egna uppföljningar (fokusgrupp och deltagarvärderingar) är deltagarna mer positiva. Det
som lyfts fram är den anpassade coachmetodiken kompletterad med friskvård. Just friskvårdsdelen
av projektet har förstärkts med 25 % under hösten 2009.
Inför 2010 ska nu Coachinsatsen uppnå sitt volymkrav genom fler kandidater och träffsäkrare
rekrytering för att undvika frånfall i samband med uppstart (hittills ca 25 %). Vid behov ska flera
grupper pågå parallellt. Ett särskilt intag kan komma att göras från Arbetsförmedlingen till en av
vårens grupper. En tidsplan för gruppstart, genomförande och avslut har utarbetats för 2010 och 3‐
partssamtal kommer att användas på ett effektivare sätt. Tillgång till praktik‐ och
arbetsträningsplatser ska upparbetas via Husamrådet.

1.2.4 Lyra

Insatsen riktar sig till arbetslösa unga vuxna (1829 år) som befinner sig i en svår livssituation. Genom
samtal, arbetspraktik och friskvårdsaktiviteter byggs självförtroende, rutiner och riktning för
individerna med målet arbete/ studier. Beviljad projekttid 2008‐07—2012‐06.
Behovsbilden hos deltagarna i projektet präglas av psykisk ohälsa, arbetslöshet och sociala
svårigheter. Över hälften av deltagarna har grundskola som högsta avslutade utbildning.
Könsfördelningen är jämn. De nya deltagare som tagits in i projektet 2009 har i genomsnitt varit
borta från arbete/ studier i cirka 2,5 år, en lång tid särskilt som ung.
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Metoder att följa deltagarnas utveckling har arbetats med under året, där följande införts:
* rutiner vid uppstart, uppföljning var 3:e månad och avslut.
* hälsoformulär SF 36, en mätare av upplevd hälsa vid start och avslut.
* Check‐in och Check‐ut, genomgång med deltagaren när denne kommer och går under en dag.
* målplaner och intyg över vad varje deltagare har fått med sig från Lyra.
Alla deltagare har haft samtal med en praktiksamordnare som är knuten till projektet. Ett studierum
är skapat där deltagarna kan läsa/studera i lugn och ro. De flesta deltagarna har studerat på distans
i någon form under året och behöver stöd i detta. Nya samarbeten har inletts med kommunens
boendestödjare och skuldrådgivare. Projektet har arbetat med att införliva HUSAM:s värdegrund i
verksamheten och hur detta ska följas. Lyra har under året omtalats i positiva ordalag i en EU skrift
kring ungdomars utanförskap.
Projektmål
50 % av deltagarna ska efter
projekttiden fortsätta med
arbetsträning/ praktik/ AF/FK
samverkan/studier
Förväntad ärendetid: 12 mån.
50 % av deltagarna ska nå
lönearbete eller
självfinansierade studier på hel‐
eller deltid, med eller utan stöd
Förväntad ärendetid: 24 mån.

Utfall
30 % av deltagarna som avslutats (10 stycken) har fortsatt till praktik.
Ytterligare 50 % kompletterar sina gymnasiebetyg på distans.
Målet är uppfyllt då 80 % av deltagarna är aktiva i insatser som har
riktning mot arbete/studier.

Volymförväntningar
* Lyra ska stödja 20 deltagare
per år.
* Genomsnittstid per deltagare
ska vara 1 år.
* Som en konsekvens ska 20
deltagare avslutas årligen

Utfall
Lyras volym under året är 16 deltagare, varav 10 avslutats. Detta betyder
att både in‐ och utflödet är lägre än förväntat.

Mätpunkten för detta mål ligger under andra halvan av 2010 varför
måluppfyllelse inte kan bedömas.

Svarsfrekvensen i deltagarenkäten är 100% och alla anger att kvaliteten i insatsen är god. Likaså är
delaktigheten hög (94%) och många (70%) upplever god effekt av insatsen.
Under 2010 ska volymkravet nås, vilket följs månadsvis. Under året har Lyra blivit en del i en större
ungdomssatsning, Grenverket, som stöds av Europeiska socialfonden (ESF). Detta har medfört att
projekttiden förlängts tom. juni 2012. Projektet har också beviljats resursförstärkning genom en
projektassistent som underlättar det löpande arbetet.

1.2.5 Slussen
Slussen (se dnr 2009/8 & 16) syftar till att finna vägar till arbete/ studier för unga vuxna, 1624 år
där reguljära insatser visat sig otillräckliga. Ofta uteblir behovsgruppen från möten med
myndigheterna. Beviljad projekttid 2009‐12—2012‐06. Slussen har särskilda insatser i form av
handledare i Supported Employment och orienteringskurser med särskild pedagogik. De unga
vuxna som saknar ett eget nätverk ska erbjudas stöd av en mentor. Det finns tre vägar in i Slussen.
De unga vuxna kan själva ta kontakt med Slussen eller bli inremitterade av sin handläggare/ läkare.
En tredje väg är att Slussen arbetar uppsökande mot de unga vuxna som hoppar av skolan. Målet för
Slussen är att 50 procent av de 210 deltagarna har fått ett arbete eller går i egenfinansierad
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utbildning vid avslutad insats. Slussen är en del av Grenverket Södertörn och delfinansieras av ESF.
Under 2009 hann Slussen sätta igång med ett tiotal deltagare.

1.2.6 InRe

Insatsen (se dnr 2009/16) är en grupprehabilitering för unga vuxna att kunna hantera sin psykiska
ohälsa. Insatsen är ett korttidsprogram på 6 veckor med tonvikt på lösningsfokus, psykopedagogik
och ett KBT‐orienterat förhållningssätt. HUSAM har beställt 18 platser som genomförs under
perioden december 2009‐mars 2010. En första grupp om 6 deltagare är slutförd, och den andra
pågår.

1.2.7 Språnget
Insatsen (se dnr 2009/20) vänder sig till individer som inte längre ha rätt till ersättning från
Försäkringskassan, med påföljden att flertalet blir aktuella hos Arbetsförmedlingen alternativt
Socialtjänsten. Beviljad projekttid 2009‐12—2010‐04. I samarbete med Försäkringskassan erbjuder
företaget Right Management 10 deltagare arbetsförberedande insatser och tillgång till en särskild
databas med lediga tjänster. Projektet ska bryta individens sjukidentitet, som istället ska ersättas
med en jobbidentitet. Målet är att 30 % av alla deltagare når hel‐ eller deltidsarbete. Ett vidare mål
är att lära av andra aktörers metoder. Vid en telefonavstämning uppger flertalet deltagare att de är
nöjda med insatsen. En deltagare har dock hoppat av p.g.a. hälsoskäl.

1.2.8 Spraka

Projektet (se dnr 2009/17) vänder sig till individer med bristande svenskakunskaper som ännu inte
fått samordnat stöd, d.v.s. för dem där arbete/studier bedöms möjligt att nå. Beviljad projekttid
2009‐12—2010‐12. Gruppcoachning, svenskaundervisning och arbetslivsinriktad rehabilitering
ska löpa parallellt. Insatsen kommer att vara en resurs för alla myndigheter. Under året kommer 30
deltagare ingå, där 50% ska nå arbete.

1.2.9 Förtydligade mål för och starkare styrning av projekten
HUSAM ska möta särskilda behovsgrupper med nya metoder och organisationsformer. Som
utvecklingsorganisation ligger framtiden i blickpunkten. Handlandet baseras därför på experiment,
alternativtänkande, risktagande och reflektion. Se exempelvis i ”Utvecklingskraften i nätverk”, 2007
av Svensson, Jakobsson och Åberg.
Efter en uppstartsfas börjar nu flera projekt i HUSAM stegvis förväntas leverera resultat. Det är
tydligt att deltagarna i projekt som Lyra, Husamrådet och Coachinsatsen har omfattande behov,
vilket synliggörs av bl.a. väldigt lång frånvaro från arbetsmarknaden. Som framgår av
projektbeskrivningarna ovan finns genomgående en stark ambition till metodförbättringar.
Samtidigt finns utmaningar i att hålla volymer, genomströmning och minskat försörjningsberoende
för deltagarna. Styrgrupp, ledningsgrupp och styrelse har uppmärksammat situationen och under
andra halvan av 2009 lagt allt mer kraft på styrning av projekten. Åtgärderna kan summeras i:
• goda förutsättningar för kommande projekt (se dnr 2009/19). Lärdomar från projekt som
redan satts igång har tagits till vara i de rutiner som gäller för projekt som nu startar. Det
handlar om allt från lokalfrågor, rekryteringsprocess, till inledande genomgång mellan
projektmedarbetare och styrgrupp.
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•
•
•

att vissa befintliga projektmål förtydligats (se dnr 2009/18), bl.a. för Husamrådet. Det i sin
tur kan påverka redovisade resultat något negativt i år men skapar ökad klarhet och är
långsiktigt till gagn för de individer HUSAM är till för.
roller och ansvar (se dnr 2010/2) för alla involverade i projekten har klargjorts och
förankrats.
förstärkt uppföljning. Sedan september redovisas nyckeltal månadsvis på projektnivå för
projekten, styrgruppen, ledningsgruppen och styrelsen. Kvartalsvis från 2010 ska projekten
sammanställa hur arbetet med deltagarna fortskrider utifrån sex olika indikatorer. Därtill är
en myndighetsfinansiell kalkyl, för att mäta ekonomiska effekter av insatserna, framtagen
(se mer i kapitel 1.3.5.2). Genom dessa olika underlag synliggörs resultat och dialog om
möjliga förbättringar vidtar. Styrgruppen har renodlats till att enbart verka gentemot
projekten, från att tidigare även haft en beredande roll, och har avsatt väsentligt mer tid än
tidigare för att klara av sitt uppdrag.

Projekten själva agerar på olika sätt, se exempelvis Husamrådets åtgärdsplan, för att nå sina mål och
volymer. För 2010 finns två huvuduppgifter för förbundet som helhet fastställda i
verksamhetsplanen, dels tillse att igångsatta projekt når sina målnivåer, dels att förbereda
implementering av projekt som når sitt slut.

1.3 Avstämning planerade aktiviteter
I verksamhetsplanen för 2009 angavs ett antal aktiviteter som skulle genomföras under året. Syftet
med dessa aktiviteter var att stödja förbundets måluppfyllelse, samt bidra till kunskapsutveckling
och hållbara samverkansstrukturer.

1.3.1 Kartläggningar

1.3.1.1 Kartläggning av individer mellan 1829 år i behov av stödinsatser, p.g.a. lättare
psykisk ohälsa
Kartläggningen (se dnr 2009/11) visar att många unga vuxna har psykisk ohälsa och att inga
särskilda insatser finns tillgängliga i Huddinge. Förslag som lyfts fram är bl.a. att inrätta ett öppet
forum för behovsgruppen, med insatser som relaterar till nätverk och mentorskap.
Bedömning av aktivitet:

x Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

1.3.1.2 Följ konsekvenserna av rehabkedjan
Vid två tillfällen under året har information om rehabkedjan och dess effekter tagits upp i
ledningsgrupp och styrelse. Kvartalsvis har det samlade försörjningsmåttet följts. En särskild insats,
Språnget, har initierats som ska underlätta övergången från Försäkringskassan till
Arbetsförmedlingen. Kugghjulen är en viktig länk i att hantera de medicinska frågeställningar som
uppkommer vid bedömning av arbetsförmåga, och uppdatera kunskapsläget mellan myndigheter.
Bedömning av aktivitet:

x Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

1.3.1.3 Utred behoven av arbetsinriktade insatser för individer med neuropsykiatrisk
sjukdom
Kartläggningen (se dnr 2009/24) beskriver att ett otillgodosett behov föreligger och föreslår att en
individuell stödprocess i tre delar utvecklas. Den första fasen består av inventering, den andra av
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arbetsinriktade aktiviteter eller vägledning mot studier och den tredje fasen är matchning för att nå
och behålla arbete/studier. Under våren 2010 hålls en workshop mellan berörda myndigheter för
att arbeta fram ett slutförslag till förbättrade insatser för behovsgruppen.
Bedömning av aktivitet:

x Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

1.3.1.4 Utred behovet av samordnade insatser för individer som hoppat av grund
/gymnasieskolan
I ärende 2009/16 fastslås att insatser behövs för att alla unga vuxna i Huddinge ska fullfölja sina
studier/ nå arbete. Detta genom intensifierade uppsökande åtgärder, samordning och flera aktiva
insatser. Som en effekt har förbundet inrättat en tjänst som ska fånga upp skolavhoppare och
erbjuda dem en myndighetsövergripande planering. Även en kartläggning med fokus på
förebyggande insatser, så att elever inte hoppar av skolan, är genomförd (se dnr 2010/6).
Bedömning av aktivitet:

x Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

1.3.1.5 Undersöka behovet av ytterligare insatser för nyanlända att komma vidare till arbete
Aktiviteten har utgått ur HUSAM:s åtagande då kommunen och landstinget i särskilt projekt (ReSa)
finansierat av flyktingfonden arbetar med frågan.

1.3.2 Åtgärder individ och grupp

1.3.2.1 Skapa insatser kring a) individer mellan 1829 år i behov av stödinsatser p.g.a. lättare
psykisk ohälsa, b) individer i behov av stödinsatser och som har bristande kunskaper i
svenska
Under 2009 har verksamheter för båda behovsgrupperna skapats, se beskrivningar ovan av InRe
och Spaka.
Bedömning av aktivitet:

x Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

1.3.2.2 Utöka Husamrådets kapacitet
Utifrån ett äskande från projektledaren har Husamrådet beviljats (se dnr 2009/10) två nya
halvtidslotsar, samt förstärkt projektledning. Projekttiden har förlängts till att löpa över hela 2010.
Bedömning av aktivitet:

x Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

1.3.2.3 Förstärk och utveckla Kugghjulen
Kugghjulets struktur har förstärkts genom att en mötesledare inrättats och mötesrutiner
tydliggjorts (se dnr 2009/1). Fler individer med diffus problematik ska snabbt stödjas till arbete
genom förbättrade initieringsrutiner.
Bedömning av aktivitet:

x Uppfyllt

Delvis uppfyllt
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Ej uppfyllt

1.3.3 Kompetensutveckling
1.3.3.1 Gemensam utbildningsinsats för medarbetarna
Årets samverkanshalvdag för medarbetare från arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunen
och landstinget lockade över 70 deltagare. Externa föredragare var dels Claes Trollestad, docent i
tros‐ och livsåskådningsvetenskap dels Stockholms Improteater. Temat var förbundets
gemensamma värdegrund i teori och praktik. Även information om HUSAM olika insatser delgavs.
Bedömning av aktivitet:

x Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

1.3.3.2 Erbjudande om utbildning i ett förhållningssätt som utgår från gemensamma
värdegrunden för fyra medarbetare från varje organisation
15 medarbetare från Arbetsförmedlingen, Psykiatrin, Försäkringskassan, Vårdcentraler och
Huddinge kommun gick en gemensam fyradagarsutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt (se dnr
2009/3). I en enkätutvärdering gav deltagarna kursen betyget 8 på skalan 1‐10. Kursen tycks kunna
bidra med; ett lösningsinriktat förhållningssätt, verktyg i arbetet med individer och ett utbyte
mellan handläggare från olika myndigheter. Planering finns för fortsättning 2010 (se dnr 2009/22).
Bedömning av aktivitet:

x Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

1.3.4 Strukturer
1.3.4.1 Utredning av sammangående med Botkyrkas samordningsförbund
Ett förslag till samgående mellan förbunden togs fram och presenterades för styrelserna i
Huddinges respektive Botkyrkas samordningsförbund. Huddinge samordningsförbund ställde sig
bakom förslaget, medan Botkyrkas samordningsförbund ansåg att ytterligare utredning behövdes.
Botkyrka samordningsförbund har nu tillskrivit ägarna med ett antal frågeställningar. En alternativ
möjlighet är att teckna samarbetsavtal mellan förbunden. På så sätt får invånarna i de båda
kommunerna tillgång till fler insatser och administrationen för de statliga myndigheterna samt
landstinget förenklas.
Bedömning av aktivitet:

x Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

1.3.4.2 Bevaka genomförandet av en tillfredsställande uppföljning på projektnivå
En uppföljnings‐ och utvärderingsstrategi är framtagen (se dnr 2009/18). Det nationella
uppföljningssystemet SUS är i drift, men på en låg utvecklingsnivå. Samordnaren för HUSAM ingår i
referensgrupp för nytt uppföljningssystem. En webbaserad deltagarenkät används för projekt med
längre löptid. Till såväl SUS som deltagarenkäten finns instruktion framtagen.
Bedömning av aktivitet:

x Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

1.3.4.3 Fastställ genomförandeansökan till ESF gällande projekt Grenverket för Unga vuxna
En genomförandeansökan lämnades in och beviljades av ESF. HUSAM driver två delprojekt (Slussen
och Lyra) inom ramen för Grenverket tillsammans med samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge
och Södertälje. Processen har tagit mycket tid i anspråk, men HUSAM står nu väl rustad att bidra i
arbetet att möta den höga ungdomsarbetslösheten med flera innovativa lösningar, bl.a. ett
mentorsskapsprogram.
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Bedömning av aktivitet:

x Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

1.3.4.4 Implementera den gemensamma värdegrunden i pågående projekt
Projekten har inkommit med beskrivningar av hur värdegrunden används i det löpande arbetet och
specifika tidpunkter då avstämningar ska göras.
Bedömning av aktivitet:

x Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

1.3.4.5 Ökad samsyn på begreppet arbetsförmåga över myndighetsgränserna utifrån
nationell utredning
HUSAM:s arbete med frågan har uteblivit p.g.a. tidsbrist. Istället genomförs aktiviteten under 2010
där den ingår i verksamhetsplanen.
Bedömning av aktivitet:

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

x Ej uppfyllt

1.3.4.6 Strukturerad återkoppling mellan parterna i förbundet på hur samverkan fungerar
Styrgrupp, ledningsgrupp och styrelse har uttalat att de är nöjda med samarbetsklimatet. Samma
sak lyftes fram i Luleå tekniska universitets jämförande utvärderingen av Botkyrka, Huddinge och
Södertälje samordningsförbund (se dnr 2009/6). Därför har aktiviteten utgått ur åtagandena för
2009.
1.3.4.6 Resursinventering av vad som finns att tillgå för insatser och aktiviteter i respektive
organisation
En sammanställning är framtagen (se 2010/4) som ska underlätta för handläggarna att överblicka
olika myndigheters resurser och att välja ut lämplig samverkansinsats till individer med komplexa
behov.
Bedömning av aktivitet:

x Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

1.3.5 Övrigt

1.3.5.1 Informationsspridning
Under året har tre nyhetsbrev till personalen i alla organisationer tagits fram och spridits.
Samordnaren har gjort föredragningar om HUSAM för en mängd olika konstellationer hos
huvudmännen. Ett informationsmaterial har tagits fram till styrelsen för vidare spridning i
respektive organisation. Förbundets hemsida uppdateras regelbundet och innehåller bl.a.
information om hur projektmedel kan sökas och vad samverkan riktas till.
1.3.5.2 Myndighetsfinansiell kalkyl
Ett arbete (se dnr 2009/13) har genomförts för att beräkna de ekonomiska konsekvenserna av de
projekt som beviljas av HUSAM. Bakgrunden är att uppföljning av resultat inom offentliga
verksamheter blir allt vanligare. Mer sällsynt är det att beräkna vad resultatet innebär i ekonomiska
termer. Med en myndighetsfinansiell kalkyl fångas kostnader och intäkter kring ett utanförskap
respektive innanförskap in, där sedan de samlade ekonomiska konsekvenserna beskrivs.
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1.4 Organisation och styrning
Samordningsförbundet leds av en styrelse med fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare.
Representanten för landstinget är ordförande för styrelsen.
Styrelsen har under året haft 10 möten, varav två stycken tillsammans med ledningsgruppen. Vid
flera tillfällen har mötena förlagts till de beviljade projektens lokaler för att få ökad insyn i
verksamheterna. Förutom de aktiviteter som beskrivs i kapitel 1.3 har styrelsen under året:
• beslutat om en implementeringsstrategi (se dnr 2009/5) för att säkerställa en god
planering inför projektens start‐ och slutpunkt.
• beslutat att ingå i ett nationellt nätverk för samordningsförbund (se dnr 2009/9) som kan
bli ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte.
• anordnat ett erfarenhets‐ och resultatseminarium som samlat alla pågående projekt, styr‐
och ledningsgrupp samt styrelse för samtal kring verksamhetsutveckling.
• varit med i planeringen och genomförandet av ett första ägarmöte mellan
samordningsförbunden i Stockholm och representanter för ägarna. Målsättningen är att
skapa en arena för återkommande dialog och bättre framförhållning i budgetprocessen.
• deltagit i en nätverkskonferens mellan samordningsförbunden i Stockholms län. Fokus låg
på framtida utmaningar.
Avsikten med ovanstående insatser har varit att förstärka strukturen i och ett skapa ett långsiktigt
hållbart samordningsförbund.
Förbundets kansli består av en samordnare samt tjänster för ekonomi och administration som köps
på timbasis. På tjänstemannanivå finns, dels en ledningsgrupp som har en beredande funktion till
styrelsen och är ett väsentligt organ för genomförandet av HUSAM:s insatser, dels en styrgrupp som
styr och stödjer beviljade projekt. Samordningsförbundets verksamhet granskas av revisorer som är
utsedda av huvudmännen.

2. Ekonomisk berättelse
Förbundet tilldelades 7 200 tkr för 2009. I förhållande till budget 2009 blev överskottet 1 248 tkr.
Svårigheter att i rätt tid rekrytera kompetent personal är en huvudförklaring till varför flera
nystartade projekt inte kommit igång i tid. HUSAM har hittills genomgående försökt hitta personal
inom myndigheternas egna verksamheter. Tanken har varit att dessa är kunniga i hantverket och
kan vara kunskapsbärare till moderorganisationerna. Erfarenheterna från 2009 är att direkt även
göra en extern annonsering.
Likaså påverkar de sent angivna och kortsiktiga budgetförutsättningarna förbundets möjligheter att
i tid komma igång med verksamhet. För att minska effekterna av detta har HUSAM under 2009 tagit
fram ett förenklat sätt att göra förstudier och projektansökningar (se dnr 2009/19).
Men likväl, budgeten för följande år har både 2008 och 2009 varit oklar in i december. Som exempel
var signalerna inför 2010 oförändrad eller minskad budget, men slutade med en ökning till 8 600
tkr. Samtidigt har HUSAM, som framgår i projektbeskrivningarna ovan, många insatser igångsatta
och flera under uppstart.
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För att, i en ekonomiskt oklar situation, garantera dessa verksamheter medel under 2010 behövdes
en buffert. Uppbokade projektmedel tillsammans med förbundets administration och
utbildningssatsningar överstiger för 2010 redan 9 000 tkr. Förbundet har därtill en ambition att
bl.a. starta Kugghjul i psykiatrin och en arbetsinriktad verksamhet för individer med
neuropsykiatriskt funktionshinder 2010. Väsentliga delar av förbundets samlade överskott kommer
således att användas under 2010.
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning.

2.1 Resultaträkning
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Intäkter från förbundets medlemmar

2009

2008

7 200,0

4 000,0

S:a Verksamhetens intäkter

7 200,0

4 000,0

Verksamhetens kostnader
Administrativa kostnader
Styrelsearvoden
Administrativa kostnader
Redovisning
Revision
Kompetensutveckling, utvärdering möten mm
Summa administration

-20,3
-653,1
-72,0
-36,0
-114,4
-895,8

-11,7
-703,7
-70,0
-35,0
-107,8
-928,2

-200,0
-177,9
-2 160,0
-66,7
-125,0
-1 422,0
-272,2
-658,0
0,0

-250,0

Projektbidrag:
Kugghjul
Processtöd Kugghjulet
Husamrådet
InRe (Innernet)
Språnget
Lyra/ Grenverket
Slussen/ Grenverket
Coachinsats
Spraka
Myrstigen
Utredningsinsatser för Husamrådet
ESF-förstudie Unga vuxna
Ännu ej beviljade projektmedel
Summa projektbidrag

-1 296,1

-1 205,1
-198,0
-60,0
-69,0
-50,0

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Ränteintäkter
S:a Finansiella intäkter
Periodens resultat
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-5 081,8

-3 128,2

-5 977,6

-4 056,4

25,6
25,6

108,8
108,8

1 248,0

52,4

2.2 Balansräkning
2009-12-31

Belopp i tkr
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2008-12-31

227,7
517,3

269,9

Kassa o bank

9 780,6

4 459,3

S:a Omsättningstillgångar

10 525,6

4 729,2

S:a Tillgångar

10 525,6

4 729,2

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat

-3 570,1

-3 517,7

Årets resultat

-1 248,0

-52,4

S:a Eget kapital

-4 818,1

-3 570,1

Skulder
Leverantörsskulder

-4 309,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 1)

-1 398,3

-1 159,1

S:a Skulder

-5 707,5

-1 159,1

S:a Eget kapital, avsättningar och skulder

-10 525,6

-4 729,2

30

60

31,9

11,7

Förutbetalda projektkostnader

1336,3

1087,4

S:a

1398,2

1 159,10

Not 1. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Revisionsarvoden
Styrelsearvoden
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3. Samlad bedömning
HUSAM:s verksamhet kan delas in i två delar, dels projekten, dels aktiviteter som ska underlätta och
utveckla samverkan i Huddinge:
Projekten 2009
Sammanlagt är 14 projekt stödda av HUSAM. Inriktningen varierar och alla förbundets medlemmar är nu
ansvariga för minst ett projekt. Genom förbundets insatser kan tidig och diffus ohälsa fångas upp och
samordnad planering ske kring individer med långvarig och komplex problematik. Därtill görs satsningar på
särskilda grupper som unga vuxna och individer med bristande svenskakunskaper och stödbehov.
Myndighetsövergripande individuella handlingsplaner, självstärkande och vägledande insatser parallellt med
jobbfokus är återkommande ingredienser i projektmetoderna. Alla projekt söker successivt bli bättre på att
stödja individer med, i de flesta fall, ett väldigt långvarigt utanförskap till arbete/studier. I två till tre fall av
fem klaras satta projektmål för de insatser som nu nått fastställda mätpunkter. Volymer och genomströmning
behöver öka i flera projekt. Åtgärder har vidtagits på alla nivåer i förbundet för att alla projektmål och
volymer ska nås under 2010. Redan nu har dock många individer nått arbete och ännu fler har tagit steg på
väg mot att klara egen försörjning. Därtill innebär HUSAM:s insatser en avlastning för handläggarna på
myndigheterna, både i att kunna erbjuda sina klienter/försäkrade/patienter/sökande fler och mer
individanpassade insatser, men även att själva få bättre beslutsunderlag.
Aktiviteterna 2009
Av 17 planerade aktiviteter har 14 genomförts fullt ut, två utgått och en skjutits fram. Det får totalt sett
betraktas som ett gott resultat. Aktiviteterna har bidragit till:
* ökad kunskap om behovsgrupper aktuella för HUSAM, exvis individer med neuropsykiatriskt
funktionshinder
* kompetensutveckling hos personalen inom HUSAM och i moderorganisationerna
* nya insatser för flera behovsgrupper, exvis unga vuxna med komplex problematik, där också ESF gick in
som medfinansiär
* styrning av projekten, bl.a. genom antagandet av en uppföljnings‐ och utvärderingsstrategi
Utöver aktiviteterna har ytterligare initiativ tagits för att stärka strukturen i förbundet. Detta i form av bl.a.
en implementeringsstrategi och en myndighetsfinansiell kalkyl.

En indikation på om myndigheterna i Huddinge gör ett bra arbete och om HUSAM bidrar till detta är
utvecklingen av det samlade försörjningsmåttet. Här vägs kostnaderna för försörjningsstöd,
sjukpenning och sjukersättning samt a‐kassa samman. Utvecklingen 2009 jämfört 2008 anger att
kostnaden per invånare i arbetsför ålder i Huddinge sjunkit med 2 %. Ett förvånansvärt starkt
resultat med tanke på den ekonomiska krisen och att kostnaderna 2007 och 2008 redan gått ner
med 18 %. Som jämförelse har kostnaden per invånare i arbetsför ålder i länet gått ner med 1 %
2009 jämfört 2008 och Huddinges siffror överträffar i stort sätt alla socio‐ekonomiskt likvärdiga
kommuner i länet.
Sammantaget och i linje med intentionerna för förbundet bidrar HUSAM direkt och indirekt att
stödja individer med omfattande och långvarigt utanförskap att nå arbete/studier. Likaså synliggör
HUSAM behov och möjligheter att hjälpa ytterligare grupper där enskilda myndigheter inte räcker
till själva. HUSAM underlättar att frågor löpande kan lösas i vardagssamverkan. Utmaningar under
det kommande året är att ta fortsatta steg för att skapa verkningsfulla insatser och implementera de
som fungerar väl i ordinarie verksamheter.

4. Förslag till beslut
Samordningsförbundet i Huddinge föreslås besluta:
• att Årsredovisning 2009 för HUSAM med finansiella delar godkänns och överlämnas med
revisorernas skrivelse till huvudmännen
• att överskottet för 2009 överförs till 2010

14

Granskning Årsboksslut

Huddinge samordningsförbund
Räkenskapsår

2009

Datum

16 mars 2010

Från

Ernst & Young

1

Inledning
Vårt uppdrag har varit att granska årsredovisningen per 2009-12-31. Vår översiktliga
granskning har utförts i enlighet med god revisionssed.
Förbundets årsredovisning består i huvudsak av förvaltningsberättelse,
resultaträkning, balansräkning samt noter. Rapporten är upprättad i enlighet med
kommunal redovisningslag.
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Granskning av förvaltningsberättelsen
Utgångspunkten för granskningen är 7§ lag om finansiell samordning (2003:1210).
Mål och riktlinjer
Mål för den finansiella samordningen framgår av lag om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (2003:1210), förbundsordning, verksamhetsplan och budget
för år 2009.
Budget och verksamhetsplan för 2009 fastställdes av styrelsen i november 2008. I
verksamhetsplanen framgår utöver förbundets övergripande mål även centrala mål
för varje projekt.
För varje projekt finns en projektansökan, ett tjänsteutlåtande samt ett avtal.
Dokumenten ger en helhetsbild av projektets syfte, mål och målgrupp.
Kommentar/Bedömning
De mål som är formulerade för förbundet och för de enskilt finansierade projekten
ligger i linje med de krav som framgår av lagstiftningen.
De förbundsövergripande målen kan utvecklas. Det är väsentligt att målen är
realistiska och styrande för förbundet. Det bör också finnas en koppling mellan de
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övergripande målen och de projektspecifika målen. Idag innehåller de
förbundsövergripande målen och vissa projektmål olika procentsatser.
Målen, som beslutats av förbundets styrelse, är i huvudsak mätbara och tidsbundna.
Vi bedömer att förbundet har beslutat om mål och riktlinjer för den finansiella
samordningen, men att framförallt de förbundsövergripande målen kan utvecklas.
Samverkan
Huddinge samordningsförbund leds av en styrelse bestående av 4 ledamöter och
lika många ersättare. Under 2009 genomfördes 10 styrelsemöten, varav 2
tillsammans med ledningsgruppen.
På tjänstemannanivå finns en ledningsgrupp och en styrgrupp som styr och stödjer
beviljade projekt. Förbundets kansli består av en samordnare samt tjänster för
ekonomi och administration som köps på timbasis från Huddinge kommun.
Förbundet har tagit fram en policy för ”Ansvar och roller i HUSAM:s projekt”. Policyn
är vägledande för arbetet. Förbundet har under året arbetat med värdegrunder och
gemensam kompetensutveckling för att stärka samverka. I den utvärdering som
gjordes av Luleå tekniska universitet 2009 framkommer att förbundet har ett gott
samarbetsklimat med tydliga roller och ansvarsområden.
Samordningsförbundet samverkar med andra förbund och projekt i länet och har
under året varit med och anordnat ett s.k. ägarmöte.
Kommentar/Bedömning
Granskningen tyder på att samverkan fungerar väl och att ansvar och roller inom
förbundet är tydligt.
Vi bedömer att förbundet arbetar för att stödja samverkan mellan parterna.
Finansierade projekt
Förbundet har under året finansierat totalt 14 projekt. För varje projekt finns
formulerade projektmål samt volymförväntningar. Nedan görs en kortare redovisning
av måluppfyllelsen avseende projektmålen.
Husamrådet – för individer som har en lång och komplex problematik. Beviljad
projekttid är 2008-02 – 2010-12.
Projektet har totalt 2 projektmål:
•

1 mål är uppfyllt

•

1 mål är delvis uppfyllt

För att förbättra projektets resultat 2010 har en åtgärdsplan tagits fram.
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Kugghjulet – för individer som nyligen blivit aktuella hos minst två myndigheter och
har en svårbedömd problematik. Kugghjulet finns på kommunens 7 vårdcentraler.
Beviljad projekttid är 2008-01 – 2010-12.
Projektet saknar förbundsspecifika mål. Det övergripande målet är att starta en
metod för att snabbt kunna utreda diffus problematik, vilket mäts genom
processuppföljning. Förbundets bedömning är att Kugghjulen sammantaget fungerar
tillfredsställande.
Coachinsats – riktar sig till individer med viss arbetsförmåga, men som själva
upplever att de är för sjuka för att arbeta. Beviljad projekttid är 2008-08 – 2010-12.
Projektet har totalt 2 projektmål:
•

1 mål är uppfyllt

•

1 mål är delvis uppfyllt

Lyra – riktar sig till arbetslösa vuxna som befinner sig i en svår livssituation. Beviljad
projekttid är 2008-07 – 2012-06. Projekttiden förlängdes under 2009 då projektet
blev en del av Grenverket, som stöds av Europeiska socialfonden (ESF).
Projektet har totalt 2 projektmål:
•

1 mål är uppfyllt

•

1 mål har inte följts upp

Målet har inte följts upp p.g.a. att mätpunkten inte nåtts. Uppföljning kommer att ske
under 2010.
Slussen – syftar till att finna vägar till arbete/studier för unga vuxna (16-24 år) där
reguljära insatser visat sig vara otillräckliga. Beviljad projekttid är 2009-12 – 201206.
Målet för Slussen är att 50 % av deltagarna har fått ett arbete eller går i
egenfinansierad utbildning vid avslutad insats. Under december 2009 hann Slussen
sätta igång med ett tiotal deltagare. Ingen uppföljning har således skett.
Förbundet har i slutet av år 2009 startat upp de tre projekten InRe, Språnget och
Spraka vilka kommer att följas upp under 2010.
Övriga insatser
Förbundet har under året arbetat med olika typer av aktiviteter i syfte att stödja
förbundets måluppfyllelse, bidra till kunskaps- och kompetensutveckling samt verka
för hållbara samhällsstrukturer. Förbundet har också arbetat med
informationsspridning och myndighetsfinansiella kalkyler.
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Kommentar/Bedömning
Förbundet finansierar samma projekt som under föregående år, men har under
slutet av 2009 initierat fyra (Slussen, Språnget, Spraka, InRe) nya projekt.
Granskningen visar att måluppfyllelsen för de projekt som pågått sedan 2008 nått en
ökad måluppfyllelse under 2009.
Redovisningen av måluppfyllelsen för respektive projekt är tydlig och informativ. För
de projekt som visar en lägre måluppfyllelse beskrivs orsaker och åtgärder.
Det är positivt att förbundet arbetat fram en implementeringsstrategi för att
tydliggöra att lyckosamma projekt ska implementeras i parternas ordinarie
verksamheter. Med tanke på den rådande lågkonjunkturen kan det vara svårt för
förbundet att den närmaste tiden få gehör för implementering i parternas ordinarie
verksamheter. Projekt som uppvisar goda resultat för målgruppen bör förbundet
fortsätta att till viss del finansiera under förutsättning att målgruppens behov
kvarstår.
Vi bedömer att förbundet finansierar projekt som ligger inom de samverkande
parternas samlade ansvarsområde.
Medel för finansiell samordning
Styrelsen har i sitt budgetbeslut beslutat om hur förbundets medel ska användas.
Medlen används till största delen till att finansiera projekt som syftar till att individer
uppnår eller förbättrar sin förmåga att förvärvsarbeta. En liten del av budgeten går
till administrativa kostnader.
Kommentar/Bedömning
Vi noterar att förbundet har beslutat om hur de medel som står till förbundets
förfogande ska användas. Merparten av medlen används till att finansiera
rehabiliteringsinsatser.
Uppföljning och utvärdering
Det nationella uppföljningsverktyget SUS fungerar inte som det är tänkt och utgör
därmed inget ändamålsenligt stöd för förbundet.
Vid sidan av SUS använder sig förbundet av deltagarenkäter. Enkäterna mäter dels
individens upplevda hälsotillstånd, dels individens synpunkt på projektet. Enkäten är
webbaserad och används i alla projekt utom Kugghjulet. Samordnaren tar ut
månadsvisa rapporter ur systemet och följer projekten via ett antal nyckeltal.
Rapportering sker till styrelsen regelbundet.

4

Styrgruppen träffar projektledarna varje månad i uppföljningssyfte. Styrelsen är ute
och besöker de olika projekten under året.
Förbundet upprättar årligen en årsredovisning och en delårsrapport.
Delårsrapporten har i enlighet med förbundsordningen inte granskas av revisorerna.
Kommentar/Bedömning
Förbundet följer upp finansierade projekt vid delårs- och årsbokslut samt löpande
under året. Uppföljningen av projekten utgår från de formulerade projektmålen.
De förbundsövergripande målen är formulerade på ett sätt som gör det svårt för
styrelsen att följa upp dessa fullt ut.
Vår bedömning är att förbundet på ett tillfredsställande sätt svarar för uppföljning
och utvärdering av finansierade rehabiliteringsinsatser.
Budget samt årsredovisningen för den finansiella samordningen
Förbundet har upprättat rutiner för när och hur budget och årsredovisning ska
upprättas. Styrelsen har antagit budget för 2009 i enlighet med lagstiftning och
förbundsordning.
Vi noterar att förbundet upprättat budget och årsredovisning för 2009.
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Resultaträkning
I detta avsnitt kommenteras översiktligt Huddinge samordningsförbunds årsbokslut
per den 31 december 2009. Vi har granskat resultaträkningen med avseende på de
intäkter och kostnader som är bokade. Vi har bedömt posterna i fråga om samband
med rörelsen samt huruvida bokningarna ger en rättvisande bild av förbundets
resultat.
Intäkter
Förbundet har fått förbundsintäkter om 7 200 tkr (4 000 tkr) från sina huvudmän.
Huddinge kommun bidrar med 1 800 tkr, staten (Försäkringskassan) med 3 600 tkr
och Landstinget med 1 800 tkr. Intäkterna är reglerade i förbundsstadgarna och
granskade mot inbetalningsunderlag.
Kostnader
Förbundets kostnader består av lämnade bidrag om 5 081 tkr (3 128 tkr). Ökningen
jämfört med föregående år är hänförlig till en högre projektaktivitet. Utfallet ligger
dock 1 124 tkr lägre än budget. Administrativa kostnader uppgår till 895 tkr (928 tkr)
och avser likt tidigare år inköp av administrativa tjänster från Huddinge kommun.
Förbundet har under 2009 administrerat 14 projekt till en kostnad om 5 081 tkr.
Utfallet avser följande projekt: Husamrådet 2 160 (1 296 tkr), Lyra (Grenverket)
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1 422 tkr (1 205 tkr), Slussen (Grenverket) 272 tkr (0 tkr), Coachinsatser 658 tkr(198
tkr), Kugghjulet 377 tkr (150 tkr), InRe 67 tkr (0 tkr) samt Språnget 125 tkr (0 tkr).
Tidigare år har brister i förbundets hantering av leverantörsfakturor noterats då
ekonomiassistenter kunde kontera, godkänna och göra utbetalningar av
leverantörsfakturor. I år noterar vi att leverantörsfakturor först attesteras och
godkänns av samordnaren för att sedan konteras och betalas av ekonomiassisten.
Betalning av leverantörsfakturor ska alltid göras i två i förening med avseende på de
tillgångar och skulder som är bokade. Vi har bedömt posterna i fråga om
rörelsegillhet samt huruvida bokningarna ger en rättvisande bild av förbundet.
Revisionen noterade att projektkostnader blir bokade på två konton, dels övriga
externa kostnader och dels på utbetalda bidrag. För att underlätta kontrollen av
projektkostnader rekommenderar vi förbundet att införa underkonton till respektive
projekt alternativt att de upprättar en sidoordnad redovisning med koppling till
huvudboken. Projektredovisning bedöms bli mer väsentligt under nästkommande då
intäkterna och projekten bedöms öka i omfång.
Vi bedömer bokslutsbilagorna som tillfredsställande. Samtliga poster på
balansräkningen är avstämda mot externa underlag och bedöms rättvisande.
Rekommendation:
Vi rekommenderar förbundet att upprätta en sidoordnad redovisning av projekten
alternativt tilldelar projekten särskilda kontonummer i kontoplanen.
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Balansräkning
Övriga fordringar
Övriga fordringar om 745 tkr (269 tkr) avser mervärdesskatt på betalda fakturor och
förutbetalda kostnader om 517 tkr. Vi har substansgranskat momsfordran genom
stickprov mot leverantörsfakturor och kontrollerat om förbundet har redovisat korrekt
ingående moms. Granskningen föranleder inte någon anmärkning. Förutbetalda
kostnader om 517 tkr är kopplade till utbetalda medel till ESF projektet, Grenverket.
Posten är motpartsbestämd mot Haninge samordningsförbund.
Kassa och bank
Kassa och bank uppgår till 9 780 tkr (4 459 tkr) och är avstämda mot underlag från
Swedbank. Granskningen föranleder inte någon anmärkning.
Eget kapital
Eget Kapital uppgår till 4 818 tkr (3570 tkr). Ökningen avser årets resultat om 1 248
tkr.
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Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder avser leverantörsskulder på 4 309 tkr (977 tkr) och
interimsskulder om 1 398 tkr (181 tkr). Leverantörsskulder avser främst
projektkostnader för Husamrådet. Granskning har skett mot fakturor utan
anmärkning. Interimsskulder avser köp av revisionstjänster 30 tkr, styrelsearvode 21
tkr samt upplupna kostnader för projektet om 1 348 tkr. Interimsskulder är avstämda
mot specifikation samt mot projektavtal.
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Sammanfattning
Samordningsförbundet Huddinge redovisar för räkenskapsåret 2009 ett positivt
resultat om 1 248 tkr. Förbundets egna kapital uppgår per 2009-12-31 till 4 818 tkr.
Samordningsförbundet har under 2009 finansierat totalt 14 projekt. Målen, som
beslutats av förbundets styrelse, är i huvudsak mätbara och tidsbundna. De
förbundsövergripande målen kan dock utvecklas.
Förbundet finansierar samma projekt som under föregående år, men har under
slutet av 2009 initierat fyra nya projekt. Vi bedömer att förbundet finansierar projekt
som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Merparten av
förbundets medel används till att finansiera rehabiliteringsinsatser.
Vår bedömning är att styrelsen på ett tillfredsställande sätt svarar för uppföljning och
utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.
Vi bedömer sammantaget att den av förbundet redovisade årsredovisningen 2009
ger en rättvisande bild av resultat och ställning per 2009-12-31.

Ernst & Young den 16 mars 2010

Helena Bengtsson

Daniel Cadei

Förvaltningsrevisor

Revisor
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1. Inledning
Redan i slutet av år 2003 fattade riksdagen beslut om finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet. Beslutet uttrycktes i Lag 2003:1210 och handlar om samverkan mellan
Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden, kommuner och landsting. Från och med början av år 2004 har
det därför varit möjligt för dessa fyra organisationer att tillsammans bilda förbund för att bedriva
gemensam rehabilitering. Med utgångspunkt i detta, och det faktum att olika försöksverksamheter har
visat att finansiell samordning ger större möjligheter att på ett verkningsfullt sätt använda samhällets
resurser, skapa flexibla lösningar och få människor tillbaka till arbete, bildades Samordningsförbundet
i Södertälje i november år 2005.
Södertälje samordningsförbund lämnar här sin årsredovisning för verksamhetsåret 2009. Förbundet
har utvecklat verksamheter och arbetsformer och därmed växt betydligt. Utvecklingsprocessen vad det
gäller att finna samverkansformer och arenor för huvudmännen måste ses som positiv. Det betyder att
fler individer som stått utanför arbetsmarknaden och utan möjligheter till egen försörjning kommit i
arbete eller egenfinansierade studier genom Samordningsförbundets insatser. Förbundet har under
verksamhetsåret 2009 utvecklat ett antal projekt som innebär nytta för den enskilda individen, metodoch processutveckling.
I årsredovisningen för 2008 skrev förbundet att ”Det gångna året har varit turbulent för de flesta av
huvudmännen”. Givetvis har detta märkts och satt prägel på verksamheten även under år 2009. En ny
ordförande har tillträtt, tjänsten som processtödjare har varit vakant och en rekryteringsprocess har
pågått samtidigt som förbundet bytt lokaler och sagt upp avtalet med Södertälje kommun vad det
gäller IT, service, möbler, kopiering samt infört en projektstyrningsmodell, Pejl, som arbetsmetod.
Detta har medfört utbildningsdagar för både styrelse och beredningsgrupp.
Ett arbete har också pågått vad det gäller att få tillstånd former för ekonomisk redovisning så att
styrelsen har god kontroll och insikt i projekten.
Besluten för årets samtliga projekt har följts av ”att satser” som innebär att projektledarna är ansvariga
för att följa det policydokument styrelsen fastställt. Här regleras bland annat ekonomisk redovisning,
rapportering i SUS samt i förbundets uppföljningsverktyg E-valuator. De resultat som redovisas i
denna årsredovisning har hämtats från E-valuator och från projektens årsredovisningar.

1.1

Organisation

Samordningsförbundet i Södertälje är en organisation för utveckling av nya metoder och arbetssätt vad
gäller huvudmännens samverkan för arbetslivsinriktad rehabilitering. I detta har förbundet ett
helhetsperspektiv och är sektorsövergripande. Samordningsförbundet har flexibilitet för att kunna
möta de nya behov som finns och som skapas utifrån de förändrade situationer som omvärlden bjuder.
Givetvis är en aktiv omvärldsbevakning här ett väsentligt arbete för förbundet.

1.2

Styrelse

Samordningsförbundet leds av en förbundsstyrelse som består av representanter från huvudmännen.
Styrelsen har åtta ordinarie ledamöter samt ersättare, en ordförande och två vice ordföranden.
Styrelsens uppgift innefattar i första hand att, så som Samordningsförbundets högsta beslutande
organ, slå fast mål och riktlinjer, utforma budget och årsredovisning samt uppföljning och utvärdering
för den finansiella samordningen.
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Södertälje samordningsförbunds styrelse har under året bestått av följande ledamöter:
Ordinarie:
Johan Andersson (s) ordf. tom. 09-03-01
Susanne Bergström (s) ordf. from. 09-03-03
Anne-Marie Larsson (m) 1:e vice ordf.
Stefan Stenberg (Fk) 2:e vice ordf.
Lillemor Siira (Fk)
Lisbeth Wiklund (m)
Adnan Can (s)
Ewa Serander (Af)
Ingela Andersson (Af)
Ersättare:
Rose-Marie Jacobsson (s)
Märta Dahlberg (s)
Nils-Gunnar Lindh (fp)
Inger Stignell (fp)
Susanne Landin (Fk)
Ann-Kristin Höök (Fk)
Roland Gustafsson (Af)
Vakant (Af)

1.3

Revision

Samordningsförbundets verksamhet kontrolleras av revisorer. Revisorerna är utsedda av
huvudmännen. Försäkringskassan utser revisorer för förbundsmedlemmarna och har efter upphandling
ingått avtal med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vad gäller revisionen för verksamhetsåret
2009. Revisionens sammansättning år 2009 är;
Sören Lekberg, revisor, Södertälje kommun
Curt Linderoth, revisor, Stockholms läns landsting
Peter Söderman, revisor för medlemmarna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB
Anders Rabb, ersättare för medlemmarna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB

1.4

Förbundskansli

Kansliet har verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning:
Yvonne Sawert Petersén, samordningschef
Erik Hedvall, projektutvecklare
Tuula Fröderos, verksamhetscontroller (köpt tjänst av Södertälje kommun)
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1.5

Beredningsgrupp

På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp med syftet att vara förbundskansliets stöd vad gäller
ärendeberedning. Huvudmännen representerar med två tjänstemän vardera. Beredningsgruppen är
tillika styrgrupp för förbundets projekt. Följande tjänstemän har under verksamhetsåret 2009
representerat i beredningsgruppen;
Hans Carlsson, Södertälje kommun
Dag Tingsgård, Södertälje kommun
Roland Gustafsson, Arbetsförmedlingen
Vakant, Arbetsförmedlingen
Susanne Landin, Försäkringskassan
Maximillian Schönhausen, Försäkringskassan
Gunnar Sennvik, Stockholms läns landsting
Vakant, Stockholms läns landsting

2. Övergripande mål
Syftet med samordningsförbund är effektivare resursanvändning för att individer skall uppnå eller
förbättra sin förmåga till förvärvsarbetet. De övergripande målen som genereras ur detta syfte avser
därför förbundets sammanlagda insatser, dvs. den samlade effekten av alla genomförda insatser som
visar på den totala nyttan. Målen för Södertälje samordningsförbund verksamhetsåret 2009 är att;
•
•
•
•

Insatserna skall sammantaget leda till att minst 30 % av de individer som deltar i någon av
Samordningsförbundets verksamheter skall ha gått till egen försörjning efter avslutad insats
Insatserna skall ha en strävan mot jämn könsfördelning mellan de deltagande individerna i de
insatser förbundet finansierar och också i personalens sammansättning
Insatserna skall leda till att nya metoder och arbetssätt för samverkan mellan huvudmännen
utvecklas
Insatserna skall skapa sektorsövergripande informationsstrukturer

Under det gångna året har förbundets insatser haft 346 deltagare. Det är färre individer än tidigare år
och kan förklaras av flera faktorer. Den ena är att de individer som år 2009 deltog i insatserna står
mycket längre från arbetsmarknaden är tidigare. Språksvårigheter, att inte ha kunskaper i svenska
språket, har varit ett ständigt återkommande problem i verksamheten. Detta har bland annat inneburit
att det tagit länge tid för deltagarna att tillgodogöra sig verksamhetens metod och således har flödet ur
projektet varit mer långsamt än förväntat.
Av de 346 deltagare som förbundets projekt har arbetat med har 11, 27 %, dvs. 39 individer, fått
anställning. Ytterligare åtta deltagare har kommit i praktik och två i arbetsträning. Summeras dessa
och tolkas som att i någon grad ha kommit i egen försörjning har 49 individer, motsvarande 14, 16 %
nått dit. Verksamhetsåret 2009 är således långt ifrån att uppfylla målet om 30 % i egen försörjning.
Samhällets tillstånd, med fokus på lågkonjunktur, är en starkt bidragande orsak till den bristande
måluppfyllelsen.
Insatserna som genomförts skall sträva mot en jämn könsfördelning framförallt vad det gäller
deltagare i projekten. Här kan konstateras att 32,66 %, 113 individer, varit män och 67,34 %, 233
individer, varit kvinnor.
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De insatser som förbundet finansierat under verksamhetsåret 2009 har genererat nya metoder och
arbetssätt för samverkan mellan huvudmännen. Två av projekten, Arbete och Mening samt
Caféprojektet har efter utgången av år 2009 övertagits av huvudmännen och implementerats till
ordinarie verksamheter. Båda projekten vänder sig till unga individer med pyskos relaterade
sjukdomar eller psykisk ohälsa. De metoder som här utvecklats har haft fokus på att täppa igen det gap
mellan, å ena sidan kommunens befintliga verksamheter samt psykiatrins vård- och
behandlingsinsatser och å andra sidan statens arbetsmarknadsåtgärder. Även projektet SpårEtt har
utvecklat samverkans metoder som implementerats hos huvudmännen. Huvudman för SpårEtt har
varit Södertälje kommun som i direkt samverkan med Arbetsförmedlingen, och i viss mån
Försäkringskassan, utvecklat arbetsmetoder för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna.
Projekten Din Rehabilitering och Avanti har under det gångna verksamhetsåret haft en omfattande
metodutveckling för samverkan. Båda projekten arbetar inom behovsområden som tidigare inte funnits
varför utvecklingen av arbetssätt är påtaglig. Utgångspunkten för projekten, om än i olika form, är den
nya s.k. rehabiliteringskedjan.
Projekten och deras metodutveckling och resultat finns beskriven under redovisningen av respektive
projekt.

2.1

Sammanfattning av deltagande målgrupp verksamhetsåret 2009

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av den deltagande målgrupp som
Samordningsförbundets insatser arbetat med under verksamhetsåret 2009. Att nå rätt individer är en
väsentlig och avgörande faktor för måluppfyllelsen. Målgruppen beskrivs i form av ålder, tid i
offentlig försörjning, remitterande huvudman, etnicitet och utbildningsnivå.
Förbundets verksamhet har en kostnad på 26 065 kr per individ som deltagit under år 2009.

2.2

Tid i offentlig försörjning

Målgruppen för Samordningsförbundets insatser är, utöver att individerna skall vara i arbetsför ålder,
att de är beroende av offentlig försörjning för sitt uppehälle och har behov av kontakt med minst två av
huvudmännen för sin livsföring.
Den kan konstateras att insatserna under året har arbetat med människor som är i arbetsför ålder och
beroende av offentlig försörjning för sitt leverne. Tabellen nedan visar att 80,34 % av deltagarna varit i
behov av offentlig försörjning två år eller mer när de erbjöds att delta i någon av
Samordningsförbundets verksamheter. Den allra största andelen individer hade haft behov av offentlig
försörjning mer än fem år.
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2.3

Remitterande huvudman – huvudman för utkomst

Fördelningen av vilken huvudman som remitterar individer till Samordningsförbundens projekt
varierar stort. För uppföljning har projekten redovisat var individerna har sin huvudsakliga utkomst
vilket ger en indikation på detta. Mycket vanligt är att individerna har mer än en offentlig
försörjningskälla. Ett flertal är arbetslösa och/eller sjukskrivna men har inte uppfyllt villkoren för akassa eller har ingen sjukpenninggrundande inkomst. Det betyder att trots att sjukskrivning föreligger
är individens utkomstkälla försörjningsstöd och då också att kommunen remitterar individen till
projektet. Tabellen nedan visar hur fördelningen mellan huvudmännen avseende detta ser ut för
verksamhetsåret 2009 och då också vilken av huvudmännen som står för målgruppens huvudsakliga
utkomst.

2.4

Åldersfördelning

Samordningsförbundet skall fokusera sitt arbete enligt arbetslinjen där målguppen generellt är
individer i arbetsför ålder mellan 16 och 64 år.
Spridningen på ålder för de deltagande individerna visar att åldrarna omfattat alla i arbetsför ålder
vilket är Samordningsförbundets övergripande målgrupp. Tabellen nedan visar också att den största
gruppen, 29,77 %, befinner sig i åldersspannet 36-45 år. Räknas de yngsta respektive äldsta
åldergrupperna bort är bilden att 82,66 % av deltagarna återfinns i ålderintervallet 25-55 år.
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2.5

Etnicitet

Som tidigare nämnts är bristande språkkunskaper i svenska språket ett relativt omfattande problem i
Södertälje vad det gäller utanförskap från arbetsmarknaden. Projekten har därför redovisat hur
fördelningen ser ut vad gäller etnicitet. Frågan har varit etnicitet till och med andra generationen. Vad
som redovisas är att den största andelen är av utomnordisk härkomst, 51,45 %. Läggs detta samman
med gruppen som har nordisk härkomst blir andelen 59,54%. Denna sammanslagning av nordisk och
utomnordisk etnicitet motiveras av att en stor grupp med nordisk etnicitet är av finländsk börd som
ofta innebär svårigheter att lära det svenska språket.

2.6

Utbildningsnivå

Vilken utbildningsnivå som finns hos de deltagande individerna är en väsentlig faktor när det gäller
metodutveckling och arbetssätt i förbundets verksamheter. Är låg utbildningsnivå ett framträdande
skäl till att inte komma i egen försörjning är motivation och stöd till studier en viktig faktor i
projekten. Är utbildningsnivån hög men spåkunskaperna undermåliga är exempelvis språkpraktik en
viktig del av projektens metod. Av tabellen nedan framgår att den allra största gruppen, 32,95%, har
nioårig grundskola som högsta utbildningsnivå. Om treårigt gymnasium tillåts utgöra en medelnivå på
utbildning blir bilden att 220 individer, vilket motsvaras av 63,59 %, är lågutbildade. Andelen
individer som har utbildning från treårigt gymnasium och högre är 36, 42 % som vilket utgörs av 126
personer.

8

3 Projekten
Under verksamhetsåret 2009 har Samordningsförbundet i Södertälje finansierat åtta verksamheter som
är i enlighet med förbundets övergripande mål. Under året har projektet Din Rehabilitering påbörjat en
utvärdering av extern part. Utvärderingen är en processutvärdering, en före- och efter studie.
Uppdraget genomförs av professorerna Alf Bergroth samt Jan Ekholm.
Intern uppföljning har skett fortlöpande med hjälp av E-valuator, kvartals-, delårs- och
årsredovisningar samt styrgrupp.

3.1

Caféprojektet

Caféprojektet tillkom i samband med att Södertälje kommun erbjöds möjligheten att från hösten år
2008 ta över driften av ett café på Södertälje sjukhus. Idkandet av caféverksamheten skulle ske med
statliga medel som skulle tillskjutas psykiatrin. De ekonomiska medlen skulle finnas tillgängliga först
från och med år 2010 varför Samordningsförbundets styrelse beslutade att finansiera projektet under
det första året och undanröja att möjligheten till verksamheten inte gick förlorad.
Målgruppen för verksamheten är personer med psykiska funktionshinder och/eller psykisk ohälsa i
arbetsför ålder. Individerna är sjukskrivna och har offentlig försörjning i form av sjukpenning,
sjukersättning eller försörjningsstöd. Till projektet rekryteras personer som, till följd av sin
problematik, har svårt att tillgodogöra sig befintliga rehabiliteringsinsatser eller
arbetsmarknadsåtgärder som finns hos huvudmännen.
Caféprojektets mål är att sysselsätta åtta individer i själva caféverksamheten samt ytterligare femton
individer på externa praktikplatser. Vid utgången av verksamhetsåret 2009 beräknas ca 30 – 35
personer ha deltagit i verksamheten. Ytterligare ett mål är att fem av de deltagande individerna skall få
en tillsvidare anställning eller övergå egenfinansierade heltidsstudier.
Samtliga individer som deltar i projektet skall få en bedömning av sin arbetsförmåga som sker utifrån
individuellt anpassade arbetsuppgifter. Projektet skapar här en miljö där träning och bedömning kan
sek under goda förhållanden och tillit skapas mellan arbetshandledare och klient.
Avsikten med Caféprojektet är att driften skall vara som en brukarstyrd verksamhet i kooperativ form.
Valet av detta är att studier och empiriska erfarenheter har visat att den kooperativa modellen fungerar
bra som en arbetsrehabiliterande modell. Den viktigaste ingrediensen här är att deltagarna har makt
över sin egen rehabilitering.

3.1.1

Utfall verksamhet

Caféprojektet startade redan i slutet av 2008 vilket innebar att projektets olika delar hade fallit väl på
plats redan vid ingången av år 2009. Projektet har under året tagit emot och arbetat med 24 individer
vilket är i enlighet med det uppsatta målet.
Projektets främsta metodutveckling har bestått av att få tillstånd samverkan mellan olika huvudmän i
en sammanhållen kedja inom ett område som varit starkt eftersatt för denna specifika målgrupp. De
samverkanserfarenheter som projektet fått har implementerats hos huvudmännen vilket är i enlighet
med hur ett förbund skall arbeta. Utifrån den positiva metodutveckling som verksamhetsåret 2009
inneburit har projektet utökat sin verksamhet med ett bokcafé.
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Av de individer som deltagit i Caféprojektet har 8,33 % fått praktikplats och lika många har kommit i
arbetsträning. Mot bakgrund av aktuell målgrupp är detta att se som god måluppfyllelse på så kort tid
som ett år.
I verksamheten har betydligt fler kvinnor än män deltagit. Så stor andel som 70,83 % av deltagarna har
varit kvinnor och således har 29,17 % varit män.
Den största åldersgruppen i projektet har varit inom intervallet 36-45 år då 37,5 % har befunnit sig här.
Det har inte funnits någon deltagare i det övre åldersspannet, 56-65 år och endast en person i det nedre
intervallet, 18-25 år. Målgruppen som projektet vänder sig till får inte sin diagnos förrän relativt sent i
livet vilken kan utgöra en delförklaring till att åldern inte är allt för ung innan åtgärd erbjuds.
Den största andelen deltagare i Caféprojektet har haft svensk etnicitet, 58,33 %. Ingen har haft nordisk
bakgrund medan 41,67 % har varit av utomnordisk härkomst.
Ser man till utbildningsnivån är målgruppen att betrakta som lågutbildad, vilket med största
sannolikhet har sin förklaring i sjukdomsbilden. Tidigare har treårigt gymnasium använts som en
medelnivå på utbildning och används denna även här kan konstateras at 79,17 % av deltagarna är
lågutbildade. Detta att notera då ett av projektets mål har varit att ytterligare fem av de deltagande
individerna skall komma i egenfinansierade heltidsstudier

3.1.2

Utfall ekonomi

Projektet har av Samordningsförbundet beviljats 807 000 kr för verksamhetsåret 2009. Projektet
förbrukade under verksamhetsåret 2009 784 158 kr vilket innebär oförbrukade medel om 22 842kr.
Kostnaden per individ uppgår således till 32 672 kr.

3.2

SpårEtt

SpårEtt är en verksamhet som vänder sig till långtidsinskrivna försörjningsstödstagare med nedsatt
arbetsförmåga, långtidsarbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen samt arbetslösa personer som
tidigare har eller haft sjuk- eller aktivitetsersättning.
När projektet ansökte om medel för finansiering från Samordningsförbundet konstaterade
huvudmännen att det på Arbetsförmedlingen fanns ca 560 personer som var långtidsarbetslösa och
inom kommunens försörjningsstöd mer än 1300 långtidsinskrivna klienter (mer än 12 mån).
SpårEtt har i sin projektbeskrivning angett att projektet skall bestå av två delar. Den ena delen är ett
åttaveckorsprogram med gruppaktiviteter och den andra är arbetsträning och bedömning av
deltagarnas arbetsförmåga. Varje del skall pågå maximalt fyra månader vilket innebär att deltagarna
kan vara inskrivna i projektet som mest åtta månader. Planeringen är att två åttaveckorsprogram skall
genomföras parallellt med 16 deltagare i varje kurs. Den ena kursen skall börja en månad före den
andra vilket innebär att kursintag kan genomföras varje månad. Efter åttaveckors programmet kan
deltagarna antingen gå över till gruppaktiviteter eller börja i arbetsträning. Den senare äger rum på
Södertälje kommuns interna arbetsplatser inom arbetsmarknadsenheten eller på en praktikplats hos
extern arbetsgivare. Under arbetsträningen bedöms deltagarnas arbetsförmåga.
Det mål SpårEtt har är att under verksamhetsåret 2009 skall minst 160 personer delta i verksamheten.
Inom åtta månader skall minst 70 % av deltagarna ha gått vidare till rehabiliterande eller
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arbetsbefrämjande insatser. Efter avslutad insats skall minst 30 % av deltagarna ha gått vidare till egen
försörjning.
Samordningsförbundet har finansierat ca en tredjedel av projektkostnaderna för SpårEtt. Den
resterande delen är finansierad av Södertälje kommun.
3.2.1

Utfall verksamhet

Förutsättningarna för SpårEtt att starta upp verksamheten har varit ogynnsamma. SpårEtt är en
sammanslagning av flera olika projekt, Slussen till Arbete, Aktivera och Utredningshuset. Dessa
projekt, varav en del på det teoretiska stadiet, har inneboende motsättningar vilket förklarar varför
SpårEtt inte haft framgång i sin metodutveckling. Olika förväntningar och behov har blandats i en
projektbeskrivning för SpårEtt vilket har gett projektmodellen motstridiga konstruktioner.
Utgångspunkten för SpårEtt var det åttaveckorsprogram som under åren 2006-2008 utvecklades i
förbundet genom projektet Slussen till arbete. SpårEtt har således arbetad med en fastställd
verksamhetsform kombinerat med en delvis ny målgrupp vars problematik inte är förenlig med
verksamhetens form. Utrymmet för att anpassa verksamhetsformen till de personer som remitterades
till SpårEtt var mycket begränsad vilket blir tydligt då projektet avvisat 24 % av de individer som
remitterades dit.
Projektet har totalt startat sju grupper med åttaveckorsprogrammet där sammanlagt 105 individer
deltagit. SpårEtt redovisar inte någon fortsättning, del två, enligt projektbeskrivningen där
arbetsförmågebedömningarna skall ske, utan har istället valt att arbeta med bedömningarna som ett
moment i åttaveckorsprogrammet. Projektet har använt den etablerade metoden och det
arbetsterapeutiska verktyget ”Dialog om aktivitetsförmåga riktat mot arbete” (DoA) som har teoretisk
grund i ”A Model of Human Occupation” (MOHO). Kunskaper i detta har man fått under projektets
pågående genom att personalen fått ta del av inspelade föreläsningar från Linköpings Universitet
SpårEtt har arbetat med 115 individer under verksamhetsåret 2009 vilket motsvaras av ungefär 71,8 %
av vad som finns formulerats i målen. Av dessa deltagare har 9,57 % gått till anställning och 4, 35 %
till parktik. Resterande del av deltagarna har återremitterats till huvudmännen.
Av de individer man mottagit i projektet har ett flertal, 27,83%, haft behov av offentlig försörjning i
mer än fem år. Summeras behovet från två år och mer är andelen 66.09 %
Fördelat på etnicitet har 46,96 % i SpårEtt av utomnordisk härkomst. Andelen deltagare med svensk
etnicitet var 34.48 %.
Vad det gäller utbildningsnivån för deltagarna i SpårEtt visar redovisningen att 85,21 % av deltagarna
hade en låg utbildningsnivå. Detta om en gräns för utbildningsnivån dras vid treårigt gymnasium som
tidigare. Kombineras detta med den höga andelen av individer av utomnordisk härkomst fås en
indikation på målgruppens komplexa problembild vad det gäller att komma i egen försörjning.

3.2.2

Utfall ekonomi

Projektet SpårEtt har av Samordningsförbundet beviljats 1 400 000 kr för verksamhetsåret 2009.
Projektet har under verksamhetsåret för brukat sina medel. Det är svårt att beräkna kostnaden per
individ för detta projekt eftersom Samordningsförbundet endast stått för en tredjedel av
projektfinansieringen. Beräknas kostnaderna utifrån förbundet blir summan 12 174 kr per individ.
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3.3

KOM projektet

Målgruppen för KOM projektet är invandrarkvinnor som befinner sig mycket långt från
arbetsmarknaden. Målgruppen är arbetslös och lever på försörjningsstöd, är långtidssjukskrivna
och/eller har ringa eller ingen arbetslivserfarenhet. Ohälsa kopplat till långvarig frånvaro från
arbetsmarknaden, behov av särskilt stöd för att komma ut i arbetslivet eller speciella svårigheter att
lära det svenska språket är ytterligare vanliga svårigheter som återfinns hos målgruppen.
KOM projektet skall under verksamhetsåret 2009, via utbildningsföretaget SweJa, utbilda målgruppen
i omvårdnad. En 20 veckor lång kurs som speciellt utformats för målgruppen avseende språk och nivå
skall utformas med inriktning mot yrken inom personlig assisten och hemtjänst. En annan del i
projektet svarar för att samliga deltagare efter projekttiden skall ha ett färdigt och korrekt CV och
också ha introducerats till arbetsmarknaden antingen genom att ha varit på anställningsintervju eller att
ha skickat en arbetsansökan.
Det som utmärker KOM projektet vad det gäller metod är ett coachande förhållningssätt samt att
gruppen består av enbart invandrarkvinnor. Det sist nämnda innebär att deltagarna blir friare, får ta
plats och blir sedda på ett annat sätt än vad den egna kulturen ofta medför för kvinnor.
KOM projektet skall under verksamhetsåret 2009 ta emot och arbeta med minst 75 kvinnor inom den
definierade målgruppen. Målsättningen är att efter utgången av verksamhetsåret 2009 har minst 50 %
av deltagarna gått till arbete eller studier.

3.3.1

Utfall verksamhet

Rekryteringen av deltagare till projektet har fungerat väl och således har projektet haft det planerade
inflödet av deltagare. Projektet har under året arbetat med 72 individer vilket är mycket nära målet om
75. Från gruppen har 36 %, 27 kvinnor, fått anställning. Detta är förvisso en lägre andel än de 50 %
som formulerats i projektansökan men är ändå att betrakta som mycket bra.
Långvarigt behov av offentlig försörjning har varit markant hos deltagarna och sammanställningen
visar att 81,24 % varit i behov av det offentliga för sin utkomst i två år eller mer. Andelen som haft
behov i mer än fem år är 20 %.
Huvudman för deltagarnas utkomst har i huvudsak varit kommunen, 96 %. Resterande 4 % har fått sin
försörjning via Arbetsförmedlingen.
KOM projektet har förverkligat sina mål vad det gäller antal deltagare och även resultatet av hur
många som kommit i arbete är tillfredsställande om än avvikande från målet. Projektet har utvecklat
och förfinat sina metoder med att motivera deltagarna till att arbeta med sin livssituation och för att
överbrygga och hantera de språksvårigheter som föreligger. Utifrån individernas och gruppernas
behov har KOM gjort förändringar i sitt arbetssätt som är att se som utveckling av arbetsmetoden. En
del av metodutvecklingen har inneburit att processen för de enskilda individerna skett snabbare och
smidigare. Handledarna och projektledningen har genom sitt arbete med deltagarna fått mer förståelse
för andra kulturer och traditioner och även fått större inblick i svenska myndigheters agerande i
kontakt med denna målgrupp. Personalen har själva blivit uppenbart stärkta av sitt arbete i KOM
projektet. De har sett hur kvinnorna blir starkare när de hamnar i en grupp med bara kvinnor i liknande
situationer, får jobba med sig själva, sin hälsa och ta ett steg mot självförsörjning. Ett syfte med
projektet har varit att utveckla metoder för att sedan implementera det som fallit väl ut i andra
verksamheter riktade till målgruppen. Projektledningen har här dock varit ambivalent i detta då det
inte funnits intresse från någon av huvudmännen att implementera metoderna.
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I projektet har det funnits bara två deltagare som är i åldern 18-25 år. I det övre intervallet, 56-56 år
har det inte funnits någon deltagare. Den huvudsakliga åldersgruppen har således varit 26-55 år där
97,33 % av deltagarna återfinns.
Mot beaktade av projektets målgrupp är det givet att 100 % är kvinnor precis som att samtliga
deltagare har utomnordisk etnicitet.

3.3.2

Utfall ekonomi

Projektet har av Samordningsförbundet beviljats 2 653 000 kr för verksamhetsåret 2009. Vid
verksamhetsårets slut har projektet förbrukat 2 624 675 kr vilket innebär 28 325 kr mindre än
budgeterat. Projektets kostnad per individ uppgår till 36 454 kr.

3.4

Arbete och Mening

Projektet Arbete och Mening vänder sig till unga människor (20-35 år) som är nyinsjuknade i
psykosrelaterade sjukdomar, är psykiskt funktionshindrade eller lider av annan psykisk ohälsa. Under
en projektperiod på tre år, skall 70 deltagare passera insatsen varav 40 skall erbjudas sysselsättning där
målet i sin tur är att 20 % skall få någon form av anställning med lön och 10 % skall gå till studier.
Ytterligare 30 deltagare skall delta i studiecirklar. Verksamhetsåret 2009 är projektets tredje år.
Förutom om sysselsättning handlar projektet mycket om social rehabilitering. Remiss för att bli aktuell
i projektet skrivs i samverkan mellan kommun och landsting.
Projektet kan, förenklat, beskrivas som att det består av tre delar där deltagaren ges förutsättningar att
delta tillsammans med en handledare/coach. Projektets alla aktiviteter skall genomsyras av delaktighet,
individfokus och nätverksbyggande metoder. I del ett är det företrädesvis arbetsterapeutiska
bedömningsmetoder som skall användas samt psykopedagogiska program som t.ex. ESL, ett
självständigt liv. I del två är metoden influerad av den kooperativa tankens metoder som delaktighet,
ansvar och öppenhet. Dessa kombineras med metoder som främjar utvecklingen av individ- och
grupprocesser. Del tre hämtar inspiration från IPS, det individuella placerings och stödprogrammet.
IPS är ett program som används för att individen skall vara verksam i arbetslivet. Del tre kombineras
med arbetsmetod enligt Supported employment. Allt tre delar grundar sig på en nära samverkan
mellan deltagare och remittent. En rehabiliteringsplan/utvecklingsplan med mål, aktiviteter,
uppföljning och utvärdering är grundläggande och vägvisande för verksamheten och individen.

3.4.1

Utfall verksamhet

Under 2007-2009 hade 50 personer praktik genom Arbete och Mening. Under projekttiden har
deltagarna deltagit i 49 gruppaktiviteter som pågått i en till fyra terminer. Under projekttiden har 27
personer deltagit i arbetsrehabilitering på Filialen som är en secondhand butik som projektet driver
tillsammans med den ideella föreningen Second Hand Till Hjälp. Filialen kan ses som två olika
verksamheter, en rehabiliterande och en affärsdrivande. Sammanfattas resultatet av projektet som
helhet framkommer att;
Det totala antalet deltagare under 2007-2009 var 88 personer
Det totala antalet aktiviteter var 126
50 praktikplatser anordnades under 2007-2009
Deltagarna medverkade i 49 gruppaktiviteter under 2007-2009
27 deltagare har arbetat inom Arbetsverksamheten Filialen 2008-2009
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9 personer fick jobb.

6 personer påbörjade studier.
Resultat på individnivå presenteras i tabellerna nedan;
Deltagare i Praktik
Förväntat resultat
40

18-35

Deltagare i Gruppverksamhet
Förväntat resultat
18-35
30
Deltagare i Filialen
Förväntat resultat
18-35
20
36-55
10

Resultat
50

Resultat
49
Resultat
14
13

Antal individer som erhåller arbete (med eller utan samhällsstöd)
Förväntat resultat
Resultat
18-35
8
9
Antal individer som går till studier
Förväntat resultat
Resultat
18-35
4
6

Projektet har utvecklat ett flöde, en sammanhållen process, för rehabilitering av målgruppen. En
slutsats som finns i projektet är att den högsta graden av evidens fås när man jobbar med Supported
Employment utifrån IPS modellen, som är en modell som beskriver hur arbetet med Supported
employment skall vara organiserat
Könsfördelningen i projektet har varit 38,81 % är män och 61,19 % kvinnor. Trots att projektet arbetar
med en målgrupp där tidsperspektivet för att komma i arbete är långt har 1,49 % kommit dit. Av
deltagarna har 62,69 % haft svensk etnicitet, 13,43 % nordisk börd och 23,88 % haft utomnordisk
härkomst. 29,85 % av deltagarna har varit i behov av offentlig försörjning mer än fem år.
Projektet har från och med år 2010 implementerats hos Södertälje kommun.

3.4.2

Utfall ekonomi

Projektet har av Samordningsförbundet beviljats 1 090 000 kr för verksamhetsåret 2009. Arbete och
Mening erhöll först 933 000 kr och fick sedan i juni månad beviljat ytterligare 157 000 kr för att utöka
antalet deltagare genom att bredda målgruppen. Arbete och Mening har under år 2009 använt
1 194 935 kr.

3.5

Kartläggning av Södertälje sjukfall

Kartläggningen av Södertäljes sjukfall har under verksamhetsåret 2009 varit i sin avslutningsfas. I
augusti 2009 lämnade projektet sin slutrapport efter ett nästan treårigt kartläggningsarbete.
Målet med kartläggningsarbetet har varit att bidra till ett minskat antal sjukfall och
sjukskrivningsdagar samt en ökad medvetenhet hos vårdgivare och handläggare vad det gäller aktuella
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sjukskrivningsmönster. Projektets slutrapport stimulerar till reflektion och eftertanke om hur
sjukskrivning som behandlingsmetod kan utnyttjas.
Målgruppen för kartläggningen har varit samtliga Södertäljes, omkring 1 300, pågående sjukfall.
Andelen kvinnor av dessa är ca 66 %.

3.5.1

Utfall verksamhet

Projektet har genomförts helt i enlighet med den ansökan som beviljat ekonomiska medel.
Kartläggningen av Södertäljes sjukfall avslutades i augusti 2009 och lämnade då ifrån sig sin
slutrapport efter ett nästan treårigt kartläggningsarbete.
Under projektets genomförande har förutsättningarna markant förändrats genom att Försäkringskassan
införde den s.k. rehabiliteringskedjan. Sammantaget har den nya omstruktureringen och införandet av
en ny sjukförsäkringsreform inneburit bl.a. att sjukfallsakterna numera istället sorteras efter aktuell
sysselsättning och arbetsgivare. Detta förändrade arbetssätt har tillsammans med andra faktorer också
lett till att antalet sjukfall tillhörande Försäkringskassan i Södertälje blivit drygt cirka 500 sjukfall färre
jämfört med samma tidpunkt år 2007.
Efter den omfattande omorganisationen inom Försäkringskassan, ett förändrat regelverk, samt även
införandet av ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd och rehabiliteringskedja, uppkom stora skillnader
ur handläggningssynpunkt. Den planerade jämförelsen mellan olika tidpunkter problematiserades.
Bland annat blev det nästan omöjligt att behålla samma målsättning som utgavs inför Kartläggningens
första verksamhetsår när det gäller att räkna ut summan på den kostnadsbesparing Södertälje kommun
gör efter projektets avslutande. Därför har målsättningen inför sista avslutande projektåret reviderats
till att inte innefatta några procent eller summor.
Kartläggningen kommer att utgöra en väsentlig grund för 2010 års planering av
Samordningsförbundets framtida verksamheter och insatser.

3.5.2

Utfall ekonomi

Projektet har av Samordningsförbundet beviljats 303 000 kr för verksamhetsåret 2009. Under
verksamhetsåret 2009 har projektet förbrukat 332 320 kr.

3.6

Din Rehabilitering

Din Rehabilitering skall bidra till att korta sjukskrivningstiderna för personer med en komplex
problematik genom att möjliggöra tidiga och effektiva möten mellan den sjukskrivne och de olika
samhällsaktörer som samverkar för att stötta den sjukskrivne i återgång i arbete. Metoden bygger i
mångt och mycket på de framgångsfaktorer som framkommit i ett tidigare samverkansprojekt som
Samordningsförbundet finansierat, Samta.
Målgruppen för Din Rehabilitering är personer som är sjukskrivna eller riskerar att bli sjukskrivna av
läkare vid någon av Södertäljes vårdcentraler eller psykiatrin i Södertälje. Det innebär samtliga
sjukfall, oavsett var individen har sin huvudsakliga försörjning, och där sjukskrivande läkare gör
bedömningen att det föreligger risk för långtidssjukskrivning. Din Rehabilitering har sin viktigaste
utgångspunkt i samverkan med vårdcentralerna där rehabkoordinatorer skall vara anställda. Samtliga
vårdcentraler i Södertälje samt psykiatrin har erbjudits att delta i projektet.
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Stockholms läns landsting har visat stort intresse för projektet varför representanter från både Ögat på
sjukskrivningen och Finsam 93 medverkat i projektformningen. Ögat på sjukskrivningen bidrar med
finansiering av utbildning till rehabkoordinatorerna och också med utvärdering.

3.6.1

Utfall verksamhet

Din Rehabilitering har under verksamhetsåret haft problem att komma igång med verksamheten. Som
redovisades vi halvårsskiftet beror detta på att vårdcentralerna velat avvakta med samverkan och att
detta har haft sin grund i införandet av Vårdval Stockholm. Projektets ledning har gjort ett omfattande
och grannlaga arbete i att förankra projektet på vårdcentralerna utifrån de gällande förutsättningar som
är aktuella. Samverkan med Samordningsförbundet, informationsmöten och pressmeddelanden är
andra exempel. Situationen har resulterat i att Samordningsförbundets styrelse tillskrev
Landstingsstyrelsen i ärendet. Vid utgången av verksamhetsåret 2009 är sju vårdcentraler engagerade i
projektet. Andra faktorer som påverkat utvecklingen av Din Rehabilitering, och gett ett fortsatt lågt
inflöde av ärenden och därmed också svårigheter att utveckla metod, är att merparten av
projektdeltagarna arbetade mindre än 50 % i projektet. Vårdcentralernas höjda beredskap inför/under
influensan ledde till att informationsmöten med personal sköts upp.
Projektet har arbetat enligt plan i avseenden som att flera rehabmöten enligt metoden har genomförts.
Dock har dessa varit alldeles för få för att det skall kunna göras en bedömning av om det har skett en
effektivisering av sjukskrivningsprocessen eller om individerna har blivit mer delaktiga i sin egen
rehabilitering. Det har också genomförts en gemensam utbildning för rehabkoordinatorerna och
handläggarna från medverkande myndigheter. De gemensamma arbetsdokumenten har anpassats till
arbetsmetoden.
Beslut om extern utvärdering togs av Samordningsförbundets styrelse i november 2009 och uppdraget
skall genomföras av professorerna emeritus Jan Ekholm och Alf Bergroth. Utvärderingen är en
processutvärdering och kommer således att mäta före- och efter effekter.
Projektet har under verksamhetsåret arbetat med 14 individer. Ingen har kommit i egen försörjning och
en person har kommit i praktik. Av dessa är 35,71 % män och 64,29 % kvinnor.
Din Rehabilitering är ett förebyggande projekt varför individernas tid i offentlig försörjning inte varit
så lång som i Samordningsförbundets övriga projekt. Hela 14,29 % hade inget behov av offentlig
försörjning alls då de skrevs in i projektet. Behovet av offentlig försörjning från två år till mer än fem
år var 49,99 %, vilket motsvaras av sju individer.
Den största huvudmannen för individens utkomst har varit Försäkringskassan som stått för 50 % av
indicierna, dvs. sju deltagare. Hos Arbetsförmedlingen har 28,57 % av deltagarna haft sin offentliga
försörjning och motsvarande siffra för Södertälje kommun är 21,43 %.
Åldern hos deltagarna i Din Rehabilitering har varit förhållandevis jämt fördelad. Åldersgrupperna 1825 år samt 26-35 år motsvarades av 21,43 % vardera. Så gjorde också intervallen 46-55 år och 56-55
år. En färre, dvs. två deltagare, fanns i åldersspannet 36-45 år och bestod av 14,29 %.
Fördelat på etnicitet redovisar projektet att 42,86 % var av utomnordisk härkomst, 21,43 % hade
nordisk etnicitet och 35,71 % hade svensk bakgrund.
Ungefär hälften av deltagarna i Din Rehabilitering hade en utbildningsnivå som är treårigt gymnasium
eller högre. Det innebär att den andra hälften är att anse som lågutbildade. Hela 14,29 % hade lägre
utbildningsnivå än nioårig grundskola.
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3.6.2

Utfall ekonomi

Projektet har av Samordningsförbundet beviljats 5 251 000 kr för verksamhetsåret 2009. Beslutet var
formulerat att bidraget utgick under förutsättning att Stockholms läns landsting bidrog med
ekonomiska medel från Ögat på sjukskrivningen samt från Finsam 93. Då pengar inte tilldelades från
Finsam 93 blev Din Rehabiliterings budget föremål för styrelsens diskussioner vid sammanträdet i
april då en reviderad budget och projektplan antogs.
Projektet har under verksamhetsåret använt 1 424 765 kr vilket genererat det största överskottet om
3 826 244 kr. Kostnaden per individ uppgick förra året till 101 768 kr .

3.7

Avanti

Projektet Avanti skall förstärka och höja ambitionsnivån i samarbetsformerna mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Södertäljekommun. Avsikten är att identifiera effektiva
flöden för ärenden och handläggning där alla myndigheter tar sitt ansvar och fullföljer sitt uppdrag.
Projektet handlar därför i hög grad om processutveckling.
Bakgrunden till Avanti är den situation som enskilda individer hamnat i då den tidsbegränsade
sjukersättningen upphör och sjukersättning endast kan komma ifråga om den försäkrades
arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt och alla rehabiliterings möjligheter bedöms vara uttömda
Avanti skall leda till att individens möjlighet till självförsörjning ökar efter period med ersättning från
sjukförsäkringen. Projektet skall utveckla en metod för hur ett samverkansmöte med individen mest
lämpligt genomförs för att få individen delaktig och ges förutsättningar att genom egna val påverka sin
framtid. En viktig del i Avanti är således metodframställning, att ta fram nya metoder för att arbeta
med målgruppen.

3.7.1

Utfall verksamhet

Projektet har haft problem med att Arbetsförmedlingen inte tillsatte tjänsten som handläggare förrän
2009-10-01. Även handläggaren från Södertälje kommuns kom sent in i projektet, 2009-03-30.
Den sammantagna bilden är att projektet under verksamhetsåret 2009 haft svårigheter att uppfylla hela
det avsedda syftet. Flera olika faktorer är orsak till detta där förseningar av resurstilldelning,
förändringar i personalstyrkan samt ett svårhanterligt gränssnitt mot Försäkringskassans
linjeverksamhet är framträdande.
Förseningar i projektet under verksamhetsåret 2009 (samlokalisering och bemanning) har medfört
förskjutning i tid av samverkansmoment med ungefär två månader. Konsekvensen av detta är att
projektets arbete med 2009-års målgrupp kommer att sträcka sig till mars år 2010 snarare än januari år
2010. På samma sätt ger det följder för metodframställningen vilken behöver ytterligare tid för
utveckling. Summeras verksamheten år 2009 kan sägas att projektet i grunden uppfyller sitt syfte men
vissa moment i samverkan behöver utvecklas ytterligare för att projektet helt ska uppfylla den
efterfrågade effekten.
Projektet beräknas kunna leverera enligt syfte under verksamhetsåret 2010 under förutsättning att;
•
•

alla parter i projektgruppen är närvarande
en grundläggande arbetsmetod finns framarbetad
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•

gränssnittet mot Försäkringskassans linjeverksamhet är tydligt

Den eftersläpning som finns från 2009 års målgrupp kommer i stort att hämtas in och projektet
beräknas under kvartal två år 2010 komma i kapp.
.
Avanti har under verksamhetsåret 2009 arbetat med 51 deltagare. Ingen har av dessa har kommit i
egen försörjning, praktik eller arbetsträning.
Samtliga deltagare som funnits i projektet har Försäkringskassan som huvudman för sin utkomst vilket
är givet med tanke på projektets syfte och målgrupp.
Avanti har inte arbetat med några individer i åldersgruppen 18-25 år. Den allra största gruppen finns
mellan åldrarna 46-55 år och utgör 41,18 % av Avantis deltagare. Tre individer mellan 26-35 år har
deltagit, 20 i åldersgruppen 36-45 år och ytterligare sju personer i åldersgruppen 56-65 årVad gäller etnicitet var den största gruppen svenskar och andelen här var 56,86 %. Utomnordisk
etnicitet fanns hos 33,33 % och nordisk hos 9,8 %.
Om gränsen dras vid treårigt gymnasium som utbildningsnivå redovisar Avanti att projektet har
arbetat med en målgrupp som är lågutbildad då 76,46 % hade mindre än treårigt gymnasium som
högsta utbildningsnivå. Detta motsvaras av 39 individer. Resterande andel, 23,53 %, hade en
utbildningsnivå som var högre än treårigt gymnasium.

3.7.2

Utfall ekonomi

Projektet har av Samordningsförbundet beviljats 1 824 000 kr för verksamhetsåret 2009 men har
använt endast 1 035 389 kr. Projektets underskridande utgörs i första hand av posten medel avsatta för
lön till Arbetsförmedlingens handläggare som inte togs i anspråk. Kostnaden per individ uppgår till
20 302 kr.

3.8

Grenverket Södertörn - Spången

Tillsammans med samordningsförbunden i Botkyrka, Huddinge och Haninge har Södertälje
samordningsförbund under våren arbetat med att ta fram en projektansökan för ESF medel. Detta har
varit ett stort och prioriterat arbete.
Grenverket syftar till att finna vägar till arbete och/eller studier för unga vuxna med komplex
problematik. Grenverket kommer att stödja och utveckla pågående insatser men också starta egna
lokala projekt som är anpassade till målgruppens behov och till de lokala förutsättningarna. I
Södertälje heter verksamheten Spången. Från Södertälje kommun ingår Klivet, en kommunal
ungdomsverksamhet, som medfinansiering i Grenverket Södertörn.
Spången förstärks med särskilda insatser, såsom Supported Employment, anpassade yrkesutbildningar
inom kommunernas vuxenutbildningar och -orienteringskurser på folkhögskola som upphandlas av
samordningsförbunden gemensamt. Målsättningen är att skapa ökad samordning av insatserna och
förebygga att individer faller ur systemen
I budgeten för verksamhetsåret 2009 har 1 400 000 kr avsatts som egen finansiering i detta ESF
projekt. Då ansökan fick avslag vid beslut under våren kommer hela summan inte att förbrukas.
Avslaget innebar att en reviderad ansökan gjordes och projektet startar först 1 november 2009.
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4 Övriga aktiviteter
Den 2 februari flyttade Samordningsförbundet till nya lokaler på Ängsgatan 1 A i Södertälje.
Den 25 mars genomförde samordningsförbunden i Södertörn ett gemensamt ägarmöte. Ordförandena
från Södertälje, Haninge, Botkyrka och Huddinge inviterade ägarna till ett gemensamt möte. Gunnar
Axén, ordförande i Socialförsäkringsutskottet, inledde mötet. Enighet fanns kring att mötas en gång
per år för att bland annat diskutera en långsiktig budgetprocess.
Den 5 maj genomförde samordningsförbunden i Södertörn en gemensam konferens. Till konferensen
kom ett 30-tal deltagare. Syrelser samt lednings-/beredningsgrupper var inbjudna att delta. Botkyrka
samordningsförbund var värd varför Jean-Pierre Zune, ordf. Botkyrka samordningsförbund, inledde
konferensen. Gästföreläsare var Petter Odenmark, huvudsekreterare i Socialdepartementets
arbetsförmågebedömning (SOU 2008:66) som presenterade utredningen.
Den 25 maj bjöds Per Westerberg från Pejl in till beredningsgruppen för att presentera
projektstyrningsmodellen som ett alternativ för styrelsen att få ökad verksamhetskontroll.
Den 28 maj hölls utbildning för styrelse och beredningsgrupp i användandet av Pejl utifrån
beställarrollen. Utbildningen genomfördes av Per Westerberg och skedde hos Samordningsförbundet i
Södertälje.
Den 12 juni hölls utbildning för styrelse och beredningsgrupp i användandet av Pejl utifrån
beställarrollen. Utbildningen genomfördes av Per Westerberg och skedde i Försäkringskassans lokaler.
Den 10 augusti anställs projektutvecklaren Erik Hedvall hos Samordningsförbundet.
Den 18 augusti har kansliet en gemensam planeringsdag i Flen avseende höstens planering. Fokus för
planeringen var kommunikation, införande av Pejl och utbildningsdag för styrelsen.
26 augusti hölls utbildning för styrelse och beredningsgrupp i användandet av Pejl utifrån
beställarrollen. Utbildningen genomfördes av Per Westerberg och skedde i Försäkringskassans lokaler.
Den 16 september deltar kansli och syrelse i en utbildningsdag om samordningsförbund arrangerad av
SKL, Försäkringskassan och Socialdepartementet. Föredragshållare var
Ola Andersson.
Den 22 september har kansliet en halv utbildningsdag i SUS som
arrangerades av Försäkringskassan, Sven Envall.
Den 15 oktober har styrelsen en halv planeringsdag och utbildningsdag
på Farsta Gård. Bland annat projektstyrning via Pejl föredrogs av Per
Westerberg.
Den 29 oktober arrangerar Samordningsförbundet en hel dag med presentation av
Samordningsförbundets aktuella samverkansinsatser. Inbjudna var personal från vården,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Södertälje kommun som behövde och var intresserade av
aktuella samverkansinsatser. Även förtroendevalda var inviterade.
Den 16 november har kansliet en fördjupad utbildningsdag angående anpassning av Pejl till förbundets
struktur och verksamhet.
Den 4-5 november deltar kansliet i höstens Nätverkskonferens i Stockholm.
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Den 18 november träffar förbundet, tillsammans med andra förbund i landet, ISF. ISF har i sitt
regleringsbrev för budgetåret 2010 fått uppdraget att inhämta, sammanställa och bedöma befintliga
uppföljningar och utvärderingar som genomförts inom ramen för dem särskilt avsatta
samverkansmedlen, det vill säga 5 procent av sjukpenninganslaget. ISF önskade med anledning av sitt
uppdrag samordningsförbundens hjälp för att få tillgång till externa uppföljnings- och
utvärderingsrapporter samt uppgifter om antalet egna, interna uppföljningar och utvärderingar. Båda
avseende från det att samordningsförbundet startades fram till dagens datum. ISF önskade också namn
på forskare, externa konsulter och experter som har varit direkt anlitade för att genomföra uppföljning
och utvärdering av samverkansinsatser inom förbunden, eller på annat sätt varit inblandade i detta
arbete. Intentionen är att dessa eventuellt ska ingå i en referensgrupp för ISF.
Den 3 december genomför Grenverket Södertörn kickoff på Haninge samordningsförbund för ESF
projektet.
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Bilaga 1.

Sammanställning av genomförda projekt år 2009
Projekt
Café projektet

SpårEtt

KOM projektet

Arbete och
Mening

Mål
Att sysselsätta ca 8 personer
med psykisk ohälsa på deltid
samt skapa 10-15
praktikplatser. Att göra
arbetsförmågebedömningar.

Att ta emot 160 personer
varav minst 70 procent går
vidare till rehabiliterande
eller arbetsbefrämjande
insatser inom åtta månader.
Minst 30 procent av
deltagarna går vidare till egen
försörjning efter avslutad
insats

Status/utfall
Har arbetat med 24
individer vilket är i
enlighet med målet. Är
avslutat hos Samordningsförbundet.

Har arbetat med 115
individer under
verksamhetsåret 2009
vilket motsvaras av ungefär
71,8 % av vad som finns
formulerats i målen. Är
avslutat hos
Samordningsförbundet.

Att ta emot 75 deltagare
varav minst 50 % skall kunna
hitta andra möjligheter till
försörjning än försörjningsstöd. Minst 50 % av 75
deltagare i projektet skall ha
jobb eller gå till vidare studier
80% av deltagarna skall efter
projektets genomförande ha
förbättrta sina svenska
kunskaper, har tillgodogjort
sig informationen folkhälsa
och i övrigt förvärvat
kompetens för att självständigt kunna ställa sig till
arbetsmarknadens förfogande. 100 % skall ha
färdigskrivna CV och har
introducerats till arbetsmarknaden antingen genom
att skicka jobbansökan eller
gå på arbetsintervju

Projektet har under året
arbetat med 72 individer
vilket är mycket nära målet
om 75. Från gruppen har
36 %, 27 kvinnor, fått
anställning. Detta är en
lägre andel än de 50 % som
formulerats i
projektansökan men är
ändå att betrakta som
mycket bra. Är avslutat hos
Samordningsförbundet.

Att 40 personer med psykiskt
funktionshinder/psykisk
ohälsa skall erbjudas sysselsättning under projektperioden. 8 deltagare skall
under projektperioden få

Det totala antalet deltagare
under 2007-2009 var 88
personer. Det totala antalet
aktiviteter var 126
50 praktikplatser
anordnades under 200721

Kommentar
En kort insats för att möjliggöra att
en permanent insats för målgruppen
kunde möjliggöras som haft ett
positivt utfall.
Är implementerat hos en av huvudmännen.
En sammanblandning av olika
metoder som strider mot varandra
samt en målgrupp som inte kan
tillgodogöra sig den bärande
metoden.
Sen rekrytering av projektledare har
försvårat förverkligandet av
projektmålen.
Målet har under året reviderats till
140 deltagare.
Rekryteringen av deltagare till
projektet har fungerat väl och
således har projektet haft det
planerade inflödet av deltagare. Mot
beaktande av målgruppen är
resultaten anmärkningsvärt positiva.

Arbete och Mening har på grund av
målgruppen arbetat med mål som är
att se ur ett treårigt perspektiv och
har då haft god måluppfyllelse.
Projektet har utvecklat ett flöde, en

någon form av anställning
med lön. 4 deltagare skall gå
vidare till studier. Ca 30
personer skall erbjudas
skapande verksamhet i
studiecirkelform.

2009. Deltagarna
medverkade i 49 gruppaktiviteter under 20072009. 27 deltagare har
arbetat inom arbetsverksamheten Filialen. 20082009 fick 9 personer jobb
och 6 personer påbörjade
studier. Är avslutat hos
Samordningsförbundet.

sammanhållen process, för
rehabilitering av målgruppen vilket
tidigare saknades.
Projektet är implementerat hos en av
huvudmännen.

Kartläggning av
Södertäljes
sjukfall

Att ge ett värdefullt underlag
i det lokala samverkansarbetet i Södertälje. Att ge
huvudmännen en beskrivning
av aktuella generaliserbara
sjukskrivnings- och
handläggningsmönster hos de
undersökta vårdgivarna
respektive Försäkringskassan,
för att kunna ta ställning till
framtida åtgärder och projekt
inom Samordningsförbundet.

Projektet har genomförts
helt i enlighet med den
ansökan som beviljat
ekonomiska medel.
Kartläggningen av
Södertäljes sjukfall
avslutades i augusti 2009
och lämnade då ifrån sig
sin slutrapport efter ett
nästan treårigt
kartläggningsarbete.

Det projekt förbundet finansierat för
att göra en behovsinventering för
framtida insatser och projekt.

Din Rehabilitering

Tanken är att varje
vårdcentral formulerar sina
projektmål utifrån lokala
förutsättningar.

Vid utgången av
verksamhetsåret 2009 är
sju vårdcentraler
engagerade i projektet.
Andra faktorer som
påverkat utvecklingen av
Din Rehabilitering, och
gett ett fortsatt lågt inflöde
av ärenden och därmed
också svårigheter att
utveckla metod, är att
merparten av
projektdeltagarna arbetade
mindre än 50 % i projektet.

Projektet har arbetat enligt plan i
avseenden som att flera rehabmöten
enligt metoden har genomförts.
Dock har dessa varit alldeles för få
för att det skall kunna göras en
bedömning av om det har skett en
effektivisering av sjukskrivningsprocessen eller om individerna har
blivit mer delaktiga i sin egen
rehabilitering

Den sammantagna bilden
är att projektet under
verksamhetsåret 2009 haft
svårigheter att uppfylla
hela det avsedda syftet.

Projektet har haft problem med att
Arbetsförmedlingen inte tillsatte
tjänsten som handläggare förrän
2009-10-01. Även handläggaren
från Södertälje kommuns kom sent
in i projektet, 2009-03-30.

Individer som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller
förbättrar sin förmåga.
Att uppnå en väl fungerande
sjukskrivningsprocess med
tidiga och aktiva insatser.
De som deltar bibehåller
minst en arbetsförmåga på en
fjärdedel av en heltid.
Efter deltagandet skall
individens sjukskrivningsbehov ha minskat.
Avanti

Under 2009 skall 200
individer med sjuk- eller
aktivitetsersättning utredas
och om utredningen visar
skriva in dem i projektet för
samverkan. Detta beräknas
handla om 90 individer under
perioden 20090301 –
20091231. 80 % av dem

som skrivs in i projektet

Avanti har under
verksamhetsåret 2009
arbetat med 51 deltagare.
Ingen har av dessa har
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Flera olika faktorer är orsak till detta
där förseningar av resurstilldelning,
förändringar i personalstyrkan samt

skall ha en handlingsplan
där målet är arbete eller
studier.
Projektet skall utveckla en
metod för ”samverkansmöten” som ser till att individen tidigt känner delaktighet om vägar tillbaka till
arbetslivet.
Spången

kommit i egen försörjning,
praktik eller arbetsträning.
Noteras skall att Avanti
inte har någon
målformulering som anger
individer i egen
försörjning.

Grenverket syftar till att finna Spången har under år 2009
inte kommit i gång med sin
vägar till arbete och/eller
verksamhet.
studier för unga vuxna med
komplex problematik. Grenverket kommer att stödja och
utveckla pågående insatser
men också starta egna lokala
projekt är anpassade till
målgruppens behov och till de
lokala förutsättningarna. I
Södertälje heter verksamheten
Spången. Från Södertälje
kommun ingår Klivet, en
kommunal ungdomsverksamhet, som medfinansiering i Grenverket
Södertörn.
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ett svårhanterligt gränssnitt mot
Försäkringskassans linjeverksamhet
är framträdande.

Då Spången är ett helt nytt projekt
har projektstarten fördröjts. Ett
arbete med rekrytering av
projektledare, lokalfrågor, etc. som
möjliggör projektet har varit det
arbete som skett inom ramen för
Spången.

5. Resultat
5.1 Sammanfattning ekonomi
Förbundets intäkter uppgick till 17 600 tkr under verksamhetsår 2009, 4 400 tkr från vardera
huvudman, Södertälje kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms Läns
Landsting. (Not 1)
Räntenetto blev 91,4 tkr på insatta bankmedel på förbundets bankkonto.
Kostnaderna brutto under året uppgick till 10 908 tkr (Not 2) varav 8 638 tkr som kostnader för
projekten och 865 tkr som köpta tjänster. Personal/arvodeskostnaderna uppgick till totalt 1 288 tkr.
Årets resultat blev ett överskott på 6 783 tkr. (Not 3)
Samordningsförbundet hade den 31 december 2009 en fordran för utbetalt mervärdeskatt på 64,7 tkr
till skatteverket och en fordran på 209 tkr på en förutbetald faktura för ESF-projektet Spången som
inte kom igång under 2009. Samt en fordran på KOM-projektet på 172 tkr pg a. för högt debiterade
personalkostnader under 2009. Totalt 446 tkr
Kassa och bankbehållning var 23 227 tkr. Ingående eget kapital var 14 594 tkr
Utgående eget kapital 21 376 tkr. (=Ingående eget kapital + årets resultat)
Skulderna som är upplupna kostnader avseende fakturor från projekten periodiserades 2009 och
uppgick till 2 240 tkr samt en semesterskuld på 56,4 tkr. Totalt 2 297 tkr.

5.2 Projektsammanställning
Projekt
Avanti
Café verksamhet
Arbete och Mening
Kartläggning
KOM projekt
Din Rehabilitering
Spår Ett
Spången ESF-projekt
SUMMA

Beviljade bidrag (tkr)
1 824
807
1 090
303
2 653
5 251
1 400
357
13 685

Kostnader projekt (tkr)
1 036
784
1 195
332
2 453
1 425
1 400
13
8 638

För verksamhetsåret 2009 beviljades totalt 13 685 tkr i bidrag till projekten. Utbetalda kostnader
uppgick till 8 638 tkr.
Den största avvikelsen redovisar projektet Din Rehabilitering som endast har använt 28 % av din
budget – projektet beviljades ett bidrag på 5 251tkr och utnyttjade endast 1 425 tkr av bidraget vilket
innebär att 3 826 tkr kvarstår av beviljade bidrag för 2009. Orsakerna beskrivs under avsnittet
verksamhetsberättelse.
Även projektet Avanti redovisar ett större överskott. För 2009 beviljades ett bidrag på 1 824 tkr men
enbart 1 036 tkr användes av bidraget vilket innebär att 788 tkr kvarstår av beviljade bidrag för 2009.
Orsakerna beskrivs under avsnittet verksamhetsberättelse. Kom-projektet har efter revision en skuld på
172 tkr till förbundet pg a. för högt debiterade personalkostnader under 2009. Enligt uppgift från
Bethnahrins kvinnoförbund kommer skulden att regleras inom kort. ESF-projektet Spången kom inte i
gång under 2009. Övriga projekt redovisar mindre avvikelser gentemot budget.
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Kansliets utgifter uppgick till 2 180 tkr varav 1 288 tkr är personalkostnader och arvoden inklusive
utbildning, kurser o konferenser. Övriga kostnader består av köpta tjänster, kontorsmaterial mm.1 736
tkr återstår av central budgeterade medel i slutet av 2009. Orsaken till kansliets överskott är i
huvudsak lägre personalkostnader pga. vakant tjänst under januari – augusti samt att
arvodeskostnaderna blev lägre än budget. Inga utvärderingar av projekt gjordes under 2009 vilket
innebär att budgeten för utvärderingskostnader inte användes under året.

5.3 Resultaträkning (tkr)
2009-12-31

2008-12-31

Intäkter
Bidrag (Not 1)

17 600

20 000

Summa intäkter

17 600

20 000

-8 500
-865
-255
-1 288
-10 908

-10 638
-3 466
-319
-1 013
-15 436

Förbundets nettoresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och likn.
Räntekostnader o likn. res.poster
S: a resultat från finansiella
poster

6 692

4 564

95
-4

385
-3

91

383

Årets resultat (Not 3)

6 783

4 947

Kostnader
Lämnade bidrag
Köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader (not 2)

5.4 Balansräkning (tkr)
2009-12-31

2008-12-31

TILLGÅNGAR
Övriga fordringar
Kassa och Bank
S: A TILLGÅNGAR

446
23 227
23 673

7095
11 378
18 473

EGET KAPITAL
Balanserat resultat
Årets resultat

14 593
6 783

9 646
4 947

SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
S: A SKULD O EGET KAP.

2 298
23 673

87
3 793
18 473
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Årsredovisningen är upprättad utifrån Lag (1997:614) om kommunal redovisning.
Dokumentet skall skrivas under av samtliga huvudmäns representanter.

Södertälje den 9 april 2010

......................................................................

..................................................................

Susanne Bergström (S)
Södertälje kommun

Anne-Marie Larsson (M)
Stockholms läns landsting

.......................................................................

...................................................................

Anna-Lena Karlsson
Försäkringskassan

Lisbeth Wiklund (M)
Södertälje kommun

......................................................................

..................................................................

Adnan Can (S)
Stockholms läns landsting

Susanne Landin
Försäkringskassan

......................................................................

..................................................................

Lena Hector
Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen
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Resultatrapport (tkr)

Bilaga 2
Resultat 2009

INTÄKTER ( not 1)
Driftbidrag från staten
Driftbidrag från kommuner &
Landsting
** Summa Intäkter
KOSTNADER ( not 2)
Personalkostnader
Driftkostnader
Räntor o avskrivningar
** Summa kostnader
TOTALT RESULTAT (not 3)
SPEC. PERSONALKOSTNADER
Lön till arbetstagare
Arvoden till förtroendevalda
Semesterlön
Sjuklön m.m.
Andra ersättningar
PO-påslag
Kurser etc.
Övriga personalkostnader
** Summa exkl. sem.skuld
Förändring semesterskuld
SUMMA
PERSONALKOSTNADER
SPEC. DRIFTKOSTNADER
Förtäring
Bankavgifter
Lokalhyror
Övr förbruknavg. Städning
Hyra/leasing
Böcker, tidningar, facklitteratur
Kontorsmaterial
Köp admtjänster (Gem)
Konsultarvoden
Hyra av konferenslokal
Tele- och IT kommunikation
Resekostnader
Representation
Köp av v-het/entreprenader
Lämnade bidrag (KOM)
Övriga inventarier
SUMMA DRIFTKOSTNADER
RÄNTOR O AVSKRIVNINGAR
Externa räntor
Extraordinära kostnader
SUMMA RÄNTOR O AVSKRIVN

Resultat 2008

8 800 000

10 000 000

8 800 000
17 600 000

10 000 000
20 000 000

-1 287 729
-9 621 319
91 428
-10 817 620
6 782 378

-999 179
-14 439 395
385 696
-15 052 878
4 947 122

-572 818
-91 555
-73 703
2 324
-3 294
-233 159
-220 272
-4 879
-1 055 023
-12 710

-639 318
-92 357
-67 183
35 688
-4 068
-229 621
-13 417
-4 879
-1 014 884
2 558

-1 287 729

1 012 596

-18 542
-1 006
-115 507
-15 951
0
0
-28 882
-745 217
-120 000
0
-58 787
-1 749
-500
-6 046 825
-2 453 046
-15 307
-9 621 319

-12 623
-2 869
-35 284
0
-21 566
-5 588
-199 562
-270 893
-3 195 047
-5 360
-37 337
-340
-1 209
-10 638 300

91 428
91 428

385 696
0
385 696
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FÖRORD
2009 var Samordningsförbundet Värmdös första verksamhetsår och vi kan med både stolthet
och glädje konstatera att vårt första år startat mycket bra. Värmdö har nu liksom flera andra
kommuner fått en efterlängtad verksamhet i välfärdens tjänst. Samarbete över myndighets
gränser är nödvändigt idag. Att fler aktörer med olika bakgrund och som samverkar kring
olika frageställningar, ökar tryggheten för den enskilde medborgaren.
1 landet som helhet ökar också samverkan inom Finsam-området. 1 november 2009 bildades
Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS. Nätverket ska fungera som ett forum för
dialog, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande, i syfte att föra utvecklingen av metoder och
verksamhet framåt. NNS möjliggör också för samordningsförbunden att driva frågor av
gemensamt intresse och kunna ge en samlad bild av resultaten.
Den ordinarie verksamheten för Samordningsförbundet i Värmdö 2009 har präglats av
uppbyggnad, strukturfrågor för bästa möjliga samarbete inom förbundet och samtal om vilka
fokusfrågor som ska prägla verksamheternas innehåll. Värmdö har en unik plattform att agera
utifrån i MÖTESPLATS VÄRMDÖ. Denna fysiska mötes- och arbetsplats mellan
myndigheter och kommun ger vårt gemensamma nya samordningsförbund extra stora
möjligheter att utvecklas och stärkas. Ingen annanstans finns exempel på denna positiva
tvåstegssamverkan. Att både ha ett samordningsförbund och en operativ fysisk
samverkansplats, öppnar för ett betydligt mer djupare och mer hållbart samarbete.
Detta gör Samordningsförbundet Värmdö unikt!
Några av de operativa funktioner som står till Samordningsförbundet Värmdös förfogande
förutom varje samverkande partners ordinarie kompetenser, är det stora av EU finansierade
KomAn projektet, som syftar till att finna vägar till arbete för personer med psykiska,
neuropsykiatriska och intellektuella funktionshinder. Vi har VÅGEN som ger ungdomar med
olika lättare former av problematiker en god möjlighet att finna sina egna skräddarsydda och
hållbara vägar till jobb, praktikplats eller studier i den takt de själva vill och klarar av.
Speciellt fokus i inledningsskedet 2009 har varit och är fortfarande pa ungdomarnas situation.
Att ge en bra start i livet är oerhört viktigt och här har samverkan mellan sociala såväl
arbetsmarknadsfrågor i ett ungdomsperspektiv, varit två brofästen i planering och
genomförande.
Ar 2009 har varit framgångsrikt och roligt, och nu ser vi med stor förväntan fram emot nya
utmaningar och uppgifter i syfte att stärka välfärd och socialt skyddsnät. Jag vill gärna tacka
styrelse, personal och andra samarbetspartners för ert stora engagemang som ni alla lagt ner i
uppbyggnadsprocessen för att få Samordningsförbundet Värmdö att bli sa bra och väl
fungerande som möjligt och med en tydlig profil av medmänsklig värme.
Stefan Dozzi
Ordförande
Samordningsförbundet Värmdö

1 Förvaltningsberättelse
1.1 Inledning
Samordningsförbundet Värmdö, VärmSam, bildades 2009-04-01 i enlighet med
Lag för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Ingående parter i
förbundet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och
Värmdö kommun.
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 verksamhetsområde. Det kan
också finansiera insatser som är av förebyggande karaktär.
Syftet med samverkan är att utveckla och pröva nya former av arbetssätt, metoder och
organisation alltid med individen i centrum. Syftet är också att uppnå en effektiv
resursanvändning och främja kunskapsöverföring. Samarbetet ska leda till ett samlat
ansvar för insatser och ekonomiska resurser.
-

Samordningsförbundet följer lagen om kommunal redovisning (1997:614) och
kommunallagen (199 1:900) i tillämpliga delare. Förbundet ska enligt lagen om finansiell
samordning, upprätta årsbokslut och arsredovisning senast tre månader efter
räkenskapsårets slut.

1.2 Organisation
Samordningsförbundet i Värmdö är såväl en organisation som en arena för utveckling av
nya metoder och arbetssätt. Helhetssyn, ömsesidig respekt och kontinuitet kännetecknar
verksamheten. Uppdraget kräver en aktiv omväridsbevakning och flexibilitet för att
kunna möta nya behov och ändrade förutsättningar.
Styrelse
Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av fyra ledamöter och fyra ersättare
som är utsedda av respektive huvudman. Styrelsen har haft fem möten under 2009
Styrelsen har följande sammansättning;
Stefan Dozzi (KD), ordförande, Värmdö kommun
Elisabeth Dingertz (M), v.ordförande, Stockholms läns landsting
Lennart Jäderqvis ledamot, områdeschef Försäkringskassan NackalVärmdö/Södermalm
Angela Mazzini, ersättare, enhetschef Försäkringskassan
Lolo Hultsten Sandberg, ledamot Arbetsförmedlingen
Monica Lindberg, ersättare Arbetsförmedlingen
Anna-Lena Ostman, (5) ersättare Stockholms läns landsting
Jösta Claeson (5), ersättare Värmdö kommun
Revision
Samarbetsförbundets verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen.
Revisor Peter Söderman, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen, Bernt Osth, Landstinget och Lennart Lönn av Värmdö kommun.

Beredningsgrupp
På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp som bereder ärenden till styrelsen och
beslutar i operativa frågor kring aktiviteter beslutade av förbundet.
Följande tjänstemän ingår:
Carin Flemström, socialchef Värmdö kommun
Kerstin Wigert, enhetschef Arbete och Försörjning Värmdö kommun
Gertrud Wahlund, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, avtalshandläggare/hälso- och
sjukvårdssamordnare Stockholms läns landsting
Maggie Örjansberg, samverkansansvarig Försäkringskassan
Juan Avila, arbetsförmedlingschef Arbetsförmedlingen
Leif Ostfeldt, rektor centrum för arbete och studier CAS
Eva Sonntag, biträdande rektor CAS, ersättare
Eva Barnes Sundqvist, samordnare Samordningsförbundet i Värmdö
Ledningsgrupp för varje insats
För varje insats/verksamhet finns en ledningsgrupp med representanter från samtliga
huvudmän. Ledningsgruppernas uppdrag och ansvar regleras i avtal/överenskommelse
för respektive insats/verksamhet.
Ledningsgrupperna är ett viktigt instrument för insatsernas måluppfyllelse,
verksamhetsutveckling och styrning.
Personal
Eva Barnes Sundqvist har arbetat 0,5% tjänst med samordningen och uppbyggnaden av
förbundet på Värmdö sedan starten i april 2009.
Eshat Aydin arbetade 0,5 % tjänst med utvärdering och uppföljning för förbundet under
april december (1,0% perioden 16/4-30/6). Därefter tillträdde han en annan befattning.
—

2 Resultatredovisning
2.1 Mål, budget och verksamhetspian för 2009
Lagens intentioner betonar att syftet med samordningsinsatserna ska bidra till att
öka funktions- och arbetsförmågan hos de personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov
av samordnade stöd- rehabiliterings och förebyggande insatser.
Det slutgiltiga målet för samverkan är att den enskildes situation när det gäller arbete
och egen försörjning förbättras.
Budget för samordningsförbundet Värmdö omfattar 2 mlcr vilket innebär
0,5 mkr vardera från parterna Värmdö kommun och Stockholms läns landsting
och 1 mkr från de statliga parterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Mål och budget för 2009 fastställdes av styrelsen vid möte 2009-04-14.
Insatsspecifika mål har fastställts i avtal/överenskommelse för resp. verksamhet.
Samordningsförbundet har, 2009-04-14, i Avsiktsförklaring angivit följande som
prioriterade områden för 2009.
En Mötesplats där alla huvudmännen är representerade och samtliga målgrupper får
service
*

En intensivinsats för Ungdomar/unga vuxna i form av coachning med ett
helhetsperspektiv
* Kvinnors hälsa
*

2.2 Uppföljning och utvärdering
Styrelsen har fastställt insatsspecifika mål för varje verksamhet i avtal/överenskommelser.
Måluppfyllelse redovisas i samband med delårs resp. helårsredovisningar. Måluppfyllelsen
vad gäller insatsspecifika mal redovisas under rubrik insatser.
Resultaten används i huvudsak som vägledning och underlag för det fortsatta arbetet,
med budget för prioriterade grupper samt för nya insatser.

2.3 Insatser
Sedan starten 1 april 2009 har VärmSam finansierat tre insatser/verksamheter.
Samordning av Mötesplats Värmdö med Resursgruppen, Vågens verksamhet för
ungdomar samt Orienteringskurser för unga vuxna som inte avslutat sin
gymnasieutbildning.

Mötesplats Värmdö
Parterna samverkar i sin ordinarie verksamhet i lokalerna inom Mötesplatsen belägen
med adress Skärgårdsvägen 7, i Gustavsbergs centrum.
Mötespiats Värmdö ska underlätta för arbetslösa och sjukskrivna att snabbt få
sysselsättning och egen försörjning. Genom att olika myndigheters tjänstemän
samverkar och bedriver sin verksamhet i gemensamma lokaler får besökarna effektivare
stöd. På Mötesplatsen finns Arbetsförmedling, Försäkringskassa och CAS med
vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledare, Värmdö Matchning och även
representanter från socialkontorets enhet Arbete & Försörjning. Vissa veckodagar finns
även möjlighet att träffa representanter från fackförbund, samt budgetlskuldrådgivare.
Alla samarbetar för att i största möjlighet kunna erbjuda de tjänster som varje besökare
har behov av. Lokalerna har hög tillgänglighet med hissar och närhet till bussar.
Resursgruppen
Alla parterna i förbundet kan remittera personer till Resursgrupppen. Malgruppen är
arbetslösa och/eller långtidssjuksskrivna boende i Värmdö kommun som står långt från
arbetsmarknaden och som är i behov av vägledning, rad och stöd för att komma vidare.
1 gruppen ingår en tjänsteman från Försäkringskringskassan resp. Arbetsförmedlingen,
Mötesplatsens arbetskonsulent, socialsekreterare från kommunens Socialkontor, samt
studie- och yrkesvägledare från CAS
Sekretessmedgivande från klienterna krävs för ett effektivt resultat och ökar möjligheten
till konkreta lösningar. De remitterade personernas behov är individuella, det kan vara
aktuellt med insatser från någon av de medverkande parterna, ex.vis studier eller
arbetsträning. Att ta steget in i en social gemenskap är inte alltid lätt eller självklart och
några personer har behov av motivation och stöd i att bryta sin isolering och stärka sin
självkänsla och sitt självförtroende.Resursgruppen träffas var tredje vecka.
Mål för insatsen
Under 2009 har målet varit att praktiskt komma igang med Mötesplatsen och att arbeta
fram riktlinjer för Resursgruppens arbete.

Måluppfyllelse
Under 2009 har 30 personer remitterats till Resursgruppen. Riktlinjer har arbetats fram
och kommer att användas av tjänstemännen i det fortsatta arbetet 2010.

Vågen för ungdomar! unga vuxna
Det finns ungdomar i Värmdö som står utanför allt samhälleligt stöd och där begreppet
“hemmasittare” sammanfattar deras situation. De har inte kontakt med någon myndighet
och står ofta utanför skola, arbetsliv, socialtjänst och psykiatrisk vård. Omfattningen av
gruppen är svår att uppskatta men de rapporter som kommit in via föräldrar och skola
rör sig om ett 100-tal ungdomar. Dessa tonårsungdomar har ofta varit “hemmasittare”
under en stor del av sin skoltid.
Vågens verksamhet syftar till att utveckla metoder och arbetssätt för att möta denna
grupp ungdomar i gränslandet mellan socialtjänst och psykiatri.
Målgruppen är ungdomar mellan 16-24 år, bosatta i Värmdö kommun som har en
komplex och oftast psykisk problematik. De är i behov av mer stöd än att hänvisas till
första linjens barn och ungdomspsykiatri som finns i Värmdö (Hamnen, ett 2- årigt
samverkansprojekt mellan parterna primärvården och kommunen).
Vågen, som startade sin verksamhet den 1 september 2009, har tagit emot 20 remisser.
Dessa remisser eller förfrågningar kan komma från olika håll t ex anhöriga, skolan,
socialtjänsten och andra som arbetar och träffar ungdomar i kommunen.
Vågens medarbetare tar ett helhetsgrepp tillsammans med den enskilde för att hitta en
bra daglig sysselsättning och försörjning i framtiden. Stöd ges hela vägen utifrån
ungdomarnas behov av utbildning och praktik via exempelvis CAS eller projekt
KomAn. Vissa ungdomar kan även få hjälp via lagstiftningen LSS eller socialkontorets
ungdomsgrupp inom kommunen.
1 verksamheten arbetar två KBT-psykologer från Gustavsbergs vårdcentral De gör
utredningar initialt för att se vad ungdomarna klarar av och på vilken nivå som kraven
ska ställas för att de ska lyckas med genomförandet av aktuell insats.
Verksamheten bedriver även egna aktiviteter för de ungdomar som är i behov av träning
i socialt samspel efter mycket sittande framför datorn. Man går på teater, bio, bowlar,
tränar att åka buss, hitta i sin omgivning m.m. Ungdomarna får även pröva på att laga
mat tillsammans.
Mål
Vagen startade 2009-09-0 1 och ska under året arbeta upp en fungerande verksamhet.
Individuella mål för deltagarna är att de ska komma i arbete eller studier samt må bättre
efter deltagande i verksamheten. Verksamheten ska omfatta minst 20 deltagare 1 år, ca.
10 personer samtidigt. Medeltiden för insatsen är 6 månader, kan variera i särskilda fall.
Minst 60% av deltagarna ska vara i arbete, studier, praktik eller arbetsträning efter
insats.
Måluppfyllelse
Vågen har startat upp sin verksamhet och tagit emot 20 remisser.

Orienteringskurs
Under våren 2009 anordnades en orienteringskurs för unga vuxna som inte hade avslutat
sina gymnasie- studier. Kursen anordnades av CAS, centmm för arbete och studier.
Utfallet var mycket positivt och ytterligare en kurs genomfördes under hösten 2009.
Uppföljningen, fem månader efter första kursen, visade på ett mycket bra resultat.
Av de 12 personer som deltog studerade 9 personer,1 arbetade och 2 personer studerade
på annan ort (ej bekräftat). Ytterligare en kurs startade i november och den
uppföljningen kommer att göras efter samma tidsperiod.
Resultat efter deltagande i Orienteringskursen är mycket positiva och lovande. Kurser
kommer att anordnas även under 2010 via implementering inom CAS verksamhet.
Mål
Minst 20 personer fördelat på två kurstillfällen ska genomgå en orienteringskurs.
Måluppfyllelse
24 personer har genomgått orienteringskurs.

Ovrigt
Prioriterat område, Kvinnors hälsa. Projekt Harmonia
Värmdö och Nackas samordningsförbund ansökte gemensamt om medel för att,
tillsammans med landstinget, kartlägga och utveckla arbetsmetoder i arbetet med
kvinnors ohälsa. Ansökan avslogs. Samarbetet med Nackas förbund fortsätter 2010
för att med gemensamma resurser hitta vägar i att utveckla arbetet med kvinnors ohälsa.

3 Resultat

—

sammanfattning

Sammanfattningsvis har Samordningsförbundet i Värmdö uppnått följande resultat
under verksamhetsåret 2009.
•
•
•
•
•
•

Förbundets tre insatser, Möteplatsen, Vågen och Orienteringskursen har startats
upp under 2009 enligt målsättning
Mötespiatsens Resursgrupp har arbetat fram riktlinjer enligt målsättning
Vågens verksamhet har visat en positiv utveckling efter start 1/9 men ej
utvärderats under 2009.
De insatsspecifika malen visar på god maluppfyllelse för Orienteringskursen
som kommer att implementeras i CAS-verksamhet under 2010
Samverkan gällande kvinnors hälsa hai påbörjats med förbundet i Nacka
Samverkan med Nacka och övriga samordningsförbund på Södertörn har
förstärkts via gemensamma nätverksmöten

Ekonomsikt utfall
Årets resultat för Samordningsförbundet i Värmdö blev plus 592 422 kronor.

4 Resultaträkning och balansräkning, bilaga 1
5 Notsammanställning, bilaga 2
6 Bokslut, bilaga 3

Bulaga 1
SAMORDNINGSFÖRBUNDET 1 VÄRMDÖ
Resultaträkning och balansräkning

2009-01-01
2009-12-31

Resultaträkning, kr
Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning

Not 2

S:a Nettoomsättning

2 000 000

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring
Rörelsens kostnader

2 000 000

2 000 000

Övriga externa kostnader

Not 3

-1217281

-1217281
S:a Rörelsens kostnader

S:a Övriga externa kostnader

-1217281

Rörelseresultat före avskrivningar

782 719

Rörelseresultat efter avskrivningar

782 719

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

782 719

Finansiella intäkter och kostnader
S:a Finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

782 719

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

782 719

Resultat före skatt

782 719

Årets resultat

782 719

Balansräkning, kr
TILLGÄNGAR

2009-01-01
2009-12-31

Kassa och banktillgodohavande

Not4

750 100

S:a Omsättningstillgångar

750 100

Sa Tillgångar

750 100

EGET KAPITAL, AVSÄTrNINGAR OCH SKULDER
Kortfristiga skulder

Not 5

5:e Kortfristiga skulder
Beräknat resultat

32 620

32 620
782 719

Bilaga 2
NOTER
Not 1

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1197:614) om kommunal redovisning i lämpliga delar.
2009-12-31
Not 2
Verksamhetens medlemsavgifter
Driftbidrag från staten
Driftbidrag från kommunen
Driftbidrag från landstinget

1 000 000
500 000
500 000

Not 3
Verksamhetens kostnader
Bankkostnader
Förbrukningsinventarier
Ovriga externa tjänster
Utbildning

1123
7 114
1179 044
30 000

Not 4
Omsättningstillgångar
Kassa och banktillgodohavande
Not 5
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Debiterad ingående moms

750 100

30 841
1 779

Bilaga 3
Bokslut för Samordningsförbundet Värmdö
Tjänst % Bokslut 2009 Budget 2009 Avvikelse
Styrelse
Revisor
Samordnare
Ekonom april-dec
Uppföljning
Lokal
Information
Administration
Summa
Mötesplatsen
Arbetskonsulent
FK-handläggare sep-dec
köp av tjänst
Summa
Vågen
Arbetskonsulent
KBT-psykolog sep-dec-09
KBT-psykolog
omkostnader
orienteringsutb
Hyra lokal
Hyra kungsleden
Städning
Ovrig förbrukningsinvarier

0,5
0,25
0,5

210 000
100 000
280 000

590 000
1
0,5

160000
75 244
235 244

1
1
0,05

195 000
257 600

60 000

25 000
5 000
250 000
100 000
300 000
50000
20 000
50 000
800 000

210 000

200
200
300
700

464 756

000
000
000
000

210 000
180 000
0
30 000
80 000
0

69 734

Summa

582 334

ITotalt

1 407 578
1 407 578
1 407 578

500 000

-82 334

2 000 000 592 4221

7 Styrelsens beslut
Samordningsföbundet i Värmdö överlämnar årsredovisningen samt revisorernas
granskningsrapport och revisonsberättelse för 2009 till förbundsmedlemmarna.
Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas
ansvarsfrihet.
Jag/Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat,
kostnader och förbundets ekonomiska ställning.
Datum

2010

Elisabeth Dingertz (M) .6.ordförande
Stockholms läns landsting

(KD) ordförande
Värmdö kommun

Lem

J4iiltstey Sandberg, le’il’amot

Lennart Jäderqvist, ledamot
Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen
~ 8~

kiesarspdena 1- ~ at’

VÄRMDÖ KOMMUN

aX Arbetsförmedlingen

Försåikrlngskassan

JU:

Slockhoins läns landsting

VärmSam ägs och finansieras gemensamt av Värmdö kommun, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Stockholms läns landsting.

Samordningsifirbundet i Värmdö
222 00 0-2 683
Revisorerna

Till:
Styrelsen i Samordningsfbrbundet i Värmdö
Fullmäktige, Värmdö kommun
Fullmäktige, Landstinget i Stockholms län
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Revisionsberättelse för år 2009
Vi, utsedda revisorer i Samordningsförbundet i Värmdö, har granskat den verksamhet
som bedrivits i samordningsförbundet under år 2009.
Styrelsen ansvarar för att besluta om mål och riktlinjer, att stödja samverkan mellan
samverkansparterna, att finansiera insatser som ligger inom parternas samlade
ansvarsområde, att besluta på vilket sätt medel ska användas, att svara för uppföljning
och utvärdering samt för att upprätta budget och årsredovisning.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med samordningsförbundets uppdrag.
Granskningen har utförts i enlighet med lag (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser, kommunallag (1991:900) och god revisionssed. Granskningen
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig gmnd
för bedömning och ansvarsprövning.
Vi bedömer sammantaget att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt. Styrelsens styrning kan dock förbättras bl.a. avseende
tydlighet i beslutsprotokoll. Brister har förelegat i bokföringen under året. Dessa
bedöms ha åtgärdats under våren/sommaren 2010 och årsredovisningen bedöms
därför nu i allt väsentligt ge en rättvisande bild av resultatet för 2009 och
ställningen per 2009-12-31. Den interna kontrollen bör utvecklas till kommande
ar.
Vi tillstyrker att ledamöterna i styrelsen för år 2009 beviljas ansvarsfrihet.

Värmdö den 31 augusti 2010

PerSö
Utsedd av Landstinget i
Stockholms län

Utsedd av Värmdö kommun

Till utlåtande! hör bilagan: Revisionsbiträdets rapport 2010-08-16

an

Ut edd a Försäkringskassan
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Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2010-06-29

Handläggare:
Barbro Hansson

Årsredovisningar 2009 för Samordningsförbunden i
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och
Värmdö
Ärendebeskrivning
I föreliggande ärende redovisas årsredovisningar och revisionsberättelser
för 2009 från samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge,
Nacka, Södertälje och Värmdö.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2010-06-29
Årsredovisning 2009 Samordningsförbundet Botkyrka
Revisionsberättelse för 2009 Botkyrka, 2010-03-30
Årsredovisning 2009 Samordningsförbundet Haninge
Revisionsberättelse för 2009 Haninge, 2010-03-24
Årsredovisning 2009 Samordningsförbundet Huddinge
Revisionsberättelse för 2009 Huddinge, 2010-03-30
Årsredovisning 2009 Samordningsförbundet Nacka
Revisionsberättelse för år 2009 Nacka, 2010-03-25
Årsredovisning 2009 Samordningsförbundet Södertälje
Revisionsberättelse för 2009 Södertälje, 2010-04-16
Årsredovisning 2009 Samordningsförbundet i Värmdö
Revisorsberättelse för 2009 Värmdö, 2010-08-31
Ärendets beredning
Ärendet har informerats i Sjukvårdsstyrelse Söder.
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Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå Landstingsstyrelsen föreslå
Landstingsfullmäktige

att

godkänna årsredovisningar och revisionsberättelser för 2009 från
Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka,
Södertälje och Värmdö

att

bevilja styrelserna för Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka,
Södertälje och Värmdö ansvarsfrihet för 2009

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommun och landsting, fanns 2009 i sex områden i
länet i form av samordningsförbund. Samordningsförbund finns i
kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och
Värmdö. Samordningsförbunden i Nacka och Värmdö bildades under 2009.
Övriga förbund har verkat sedan 2006 och 2007.
Försäkringskassan (FK), den statliga delen, bidrar med hälften av medlen
för finansiell samordning, landsting och kommun med en fjärdedel vardera.
Landstinget har under 2009 deltagit med följande medel för samordningsförbunden.
Botkyrka
Haninge
Huddinge
Nacka
Södertälje
Värmdö

1 800 tkr
4 400 tkr
1 800 tkr
750 tkr
4 400 tkr
500 tkr

Syfte med samordningsförbunden
I beslutade förbundsordningar anges att syftet är att ge lokala aktörer bättre
möjlighet att prioritera gemensamma insatser och därigenom använda
samhällets resurser mer effektivt, för att återställa eller öka den enskildes
funktions- och arbetsförmåga.
Målgrupp för samordningsförbunden
Målgruppen för samordningsförbunden är medborgare i förvärvsaktiv ålder
som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de
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samverkande parterna som ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin
förmåga att utföra förvärvsarbete.
Insatser och bokslut för respektive förbund
Botkyrka
Förbundet har under 2009 finansierat 4 projekt. Projekten/insatserna
under 2009 har haft inriktningen att motverka arbetslöshet hos unga,
underlätta för personer med psykiska funktionshinder att komma vidare till
praktik och arbete, samordna stöd för personer som riskerar falla mellan
myndigheternas ansvar samt att samverka kring personer som riskerar
arbetslöshet och ohälsa till följd av bristande kunskaper i svenska språket.
Totalt har Samordningsförbundet haft 315 deltagare i insatserna under
2009.
Ernst & Youngs granskning visar att projekten ligger i linje med förbundets
syfte och ändamål samt inom samlade ansvarsområde. Målen för projekten
är bara delvis uppfyllts eller har inte ännu kunnat mätas. Anledningen är
bland annat att projekten har startat sent under året på grund av
svårigheter att rekrytera medarbetare. Projekten löper även under 2010.
Samordningsförbundet Botkyrka redovisar för 2009 ett positivt resultat om
3 484 tkr. Anledningen till det positiva resultatet är bland annat att två av
projekten inte kommit i gång som planerat. Överskottet ska enligt beslut
användas för insatser under 2010.
Haninge
Förbundet har under 2009 finansierat 8 projekt. Prioriterade grupper är
unga 16-20 år som har svårt att få arbete, fullfölja studier och har komplexa
problem samt personer som riskerar att bli eller är sjukskrivna, eller som
har tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning. Andra prioriterade är
personer som varit aktuella länge hos en eller flera parter och som har
svårbedömd eller komplex problematik och personer med funktionshinder
samt personer med bristande kunskaper i svenska och har svårt att ta sig in
på arbetsmarknaden.
Antalet deltagare i Samordningsförbundet insatser har varit cirka 1 120
under 2009.
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Ernst & Youngs granskning visar att projekten ligger i linje med de krav
som framgår av lagstiftningen. Målen för projekten är i huvudsak uppfyllda.
Ett antal av projekten är utvärderade av extern part.
Samordningsförbundet Haninge redovisar för 2009 ett negativt resultat om
3 035 tkr vilket balanseras i förbundets eget kapital.
Huddinge
Samordningsförbundet Huddinge (HUSAM) har under 2009 finansierat 14
projekt. Prioriterade grupper är individer som har svårbedömd problematik
och antingen nyligen blivit aktuell hos någon av parterna eller varit aktuella
länge hos flera parter och individer mellan 18-29 år i behov av stödinsatser,
framför allt på grund av psykisk ohälsa samt individer i behov av
stödinsatser och som har bristande kunskaper i svenska språket.
Cirka 490 personer har omfattats av insatserna.
Förbundet följer upp projekten löpande och vid delårs- och årsbokslut.
Projektmålen är i huvudsak mätbara och tidsbundna. Uppföljningar visar
att projektmålen är uppfyllda och delvis uppfyllda. Fyra av projekten som
startat i slutet av 2009 kommer att följas upp under 2010.
Ernst & Youngs granskning visar att projekten ligger i linje med förbundets
syfte och ändamål samt inom de samlade ansvarsområdena.
HUSAM redovisar för 2009 ett positivt resultat om 1 248 tkr. Anledningen
till det positiva resultatet är bland annat att en del projekt kommit i gång
senare än planerat på grund av svårigheter att rekrytera personal.
Överskottet kommer att användas för insatser 2010.
Nacka
Under oktober 2009 bildades samordningsförbundet Välfärd i Nacka.
Arbetsmodellen som Välfärd i Nacka arbetar med riktar sig till personer
som söker sysselsättning och men omfattar även att ge stöd till och
uppmuntra arbetsgivare att ta steget till att anställa. Arbetsmodellen har
framtagits genom ett pilotprojekt i Fisksätra under 2008/2009. Funktionen
personlig vägledare, som ska möta och lotsa kommuninvånare i att leta
information och insatser, har tillsatts. Former med det ”professionella
borde” som ska ge stöd och upprätta handlingsplaner, är under utveckling.
Under 2009 har cirka 60 personer fått stöd av antingen personlig vägledare
eller det professionella bordet.
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Ernst & Youngs konstaterar i sin granskning att en väsentlig uppgift för
styrelsen och förbundets ledning är att tillse att beslut om projekt fattas på
väl beredda underlag vad gäller mål, syfte, budget, förenlighet med lag om
finansiell samordning.
Verksamheten i Välfärd i Nacka har under 2009 bedrivits i begränsad
omfattning och 2 288 345 kronor kvarstår vid årets slut och balanseras in i
2010 års budget.
Södertälje
Samordningsförbundet Södertälje har under 2009 finansierat 8 projekt.
Projektens målgrupper har varit personer med psykiska funktionshinder
och/eller psykisk ohälsa i arbetsför ålder, långtidsinskrivna med nedsatt
arbetsförmåga, långtidsarbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen,
arbetslösa personer som tidigare haft sjuk- och aktivitetsersättning,
invandrarkvinnor som befinner sig långt från arbetsmarknaden, unga (2035 år) som är nyinsjuknade i psykosrelaterade sjukdomar är psykiskt
funktionshindrade eller lider av annan psykisk ohälsa samt personer som är
sjukskrivna eller riskerar att bli sjukskrivna och där bedömningen är att det
finns risk för långtidssjukskrivning.
Totalt har insatserna haft 346 deltagare.
Dessutom har Samordningsförbundet under 2009 avslutat kartläggningen
av Södertäljes sjukfall. Kartläggningen kommer bland annat utgöra en
grund för planeringen av Samordningsförbundets framtida insatser.
Ernst & Youngs konstaterar i sin granskning att förbunden finansierar
projekt som ligger inom de samverkande parternas ansvarsområde och att
projektmålen till största delen är mätbara men kan utvecklas och bli mer
tidsbestämda. Granskningen tyder på att samverkan mellan parterna har
utvecklats positivt under året.
Merparten av projekten har resulterat i en positiv metodutveckling. Några
projekt har implementerats i ordinarie verksamhet. Däremot är
måluppfyllelsen lägre.
Samordningsförbundet Södertälje redovisar för 2009 ett positivt resultat
om 6 783 tkr. Anledningen till det positiva resultatet är bland annat att
projektkostnaderna inte nådde upp till budgeterade nivåer. 2009 års
resultat balanseras över till 2010.
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Värmdö
Samordningsförbundet Värmdö (VärmSam) bildades den 1 april 2009.
Arbetet 2009 har präglats av uppbyggnad, strukturfrågor för bästa möjliga
samarbete inom förbundet och samtal om vilka fokusfrågor som ska prägla
verksamhetens innehåll. Speciellt fokus för förbundet är ungdomarnas
situation.
VärmSam har finansierat tre insatser under 2009. Insatserna handlar om
att underlätta för arbetslösa och sjukskrivna att snabbt få sysselsättning och
egen försörjning, stöd till ungdomar mellan 16-24 år, bosatta i Värmdö
kommun som har en komplex och oftast psykisk problematik samt
orienteringskurser för unga vuxna som inte avslutat sina gymnasiestudier.
Insatserna har startats upp under 2009 enligt målsättning. Totalt har 74
individer varit föremål för förbundets insatser.
Ernst & Youngs granskning rekommenderar bland annat inför det fortsatta
utvecklingsarbetet att besluta om tydliga och realistiska mål, att inför
kommande år upprätta en fullständig budget och att utveckla rutiner för
uppföljning och utvärdering av insatser/projekt.
VärmSam redovisar för 2009 ett positivt resultat om 592 422 kr.
Överskottet kommer att användas för insatser 2010.
Övrigt
Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje har
tillsammans tagit fram en projektansökan för ESF medel för en verksamhet
som syftat till att finna vägar till arbetet och/eller studier för unga vuxna
med komplex problematik (Grenverket Södertörn).
Under 2009 har Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Haninge,
Nynäshamns och Tyresö kommuner diskuterat en ombildning av
Samordningsordningsförbundet Haninge och utvidgning med kommunerna
Nynäshamn och Tyresö. Från och med den 1 april bildades
Samordningsförbundet Östra Södertörn
Diskussioner har pågått kring eventuellt samgående mellan Botkyrka och
Huddinge samordningsförbund samt utökning med Salems kommun.
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Ekonomiska konsekvenser
Överskotten i samordningsförbunden i Botkyrka, Huddinge, Nacka,
Södertälje och Värmdö balanseras in i budget 2010 för respektive förbund.
Konsekvenser för patientsäkerheten
Samverkan i samordningsförbunden innebär att fler personer får tillgång
till en samordnad rehabilitering. Förslaget innebär inte några negativa
konsekvenser avseende patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Samordningsförbundet Södertälje har som ett av målen att insatserna ska
ha en strävan mot jämn könsfördelning mellan deltagande individer och
också i personalens sammansättning. Samordningsförbund finns endast i
södra länet. I övrigt redovisas inga konsekvenser för jämställd och jämlik
vård.
Miljökonsekvenser
Ingen ytterligare miljöpåverkan.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Olle Olofsson
Avdelningschef
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