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Å r s r e d o v i s n i n g a r 2011 f ö r S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e n
Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, V ä r m d ö och Östra
Södertörn

Ärendebeskrivning
I detta ä r e n d e redovisas årsredovisningar 2011 för s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e n
Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, V ä r m d ö och Östra Södertörn f ö r /
g o d k ä n n a n d e och beviljande av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-09-12
Årsredovisningar 2011 inklusive revisionsberättelse och granskning av
årsredovisning för s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e n Botkyrka, Huddinge, Nacka,
Södertälje, V ä r m d ö och Östra Södertörn
Protokollsutdrag, Sjukvårdsstyrelse Söder, 2012-10-02
Beslut
H ä l s o - och s j u k v å r d s n ä m n d e n beslutar att föreslå Landstingsstyrelsen att
föreslå Landstingsfullmäktige besluta
att

g o d k ä n n a årsredovisningarna f ö r 2011 f r å n S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e n
Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, V ä r m d ö och Östra Södertörn

arr

bevilja styrelserna f ö r S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e n Botkyrka, Huddinge,
Nacka, Södertälje, V ä r m d ö och Östra Södertörn ansvarsfrihet för å r
2011

H ä l s o - och s j u k v å r d s n ä m n d e n beslutar f ö r egen del
arr

omedelbart justera beslutet.

Jill Hälso- och sjulcvårdsnämnden
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Linnea Pettersson

Rätt utdraget intygas
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Ärendebeskrivniiig
I detta ärende redovisas årsredovisningar 2011 f ö r s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e n
Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, V ä r m d ö och Östra Södertörn för
g o d k ä n n a n d e och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Förvaltningens t j ä n s t e u t l å t a n d e , 2012-09-12
Årsredovisningar 2011 S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t Botkyrka inklusive
revisionsberättelse och granskning av årsredovisning (Ernst & Young)
Årsredovisning 2011 S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t Huddinge ( H U S A M ) , inklusive
revisionsberättelse och granskning av årsredovisning (Ernst & Young)
Årsredovisning 2011 Välfärd Nacka inklusive revisionsberättelse och
granskning av årsredovisning (Ernst & Young)
Årsredovisning 2011 S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t i Södertälje, inklusive
revisionsberättelse och granskning av årsredovisning (Ernst & Young)
Årsredovisning 2011 S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t i V ä r m d ö , inklusive
revisionsberättelse och granskning av årsredovisningen (Ernst & Young)
Årsredovisning 2011 S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t Östra Södertörn, inklusive
revisionsberättelse och granskning av årsredovisning (PWC)

Ä r e n d e t s beredning
Ä r e n d e t har beretts i Sjukvårdsstyrelse Söder.

Förslag till beslut
Hälso- och s j u k v å r d s n ä m n d e n föreslår Landstingsstyrelsen att föreslå
Landstingsfullmäktige att besluta
att

g o d k ä n n a årsredovisningarna f ö r 2011 f r å n S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e n
Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, V ä r m d ö och Östra Södertörn
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att

bevilja styrelserna f ö r S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e n Botkyrka, Huddinge,
Nacka, Södertälje, V ä r m d ö och Östra Södertörn ansvarsfrihet f ö r å r

2011.

Föroaltningens motivering till förslaget
S a m o r d n i n g s f ö r b u n d , som är en samverkan mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen samt kommun och landsting, finns i kommunerna
Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje och V ä r m d ö samt f ö r kommunerna
Haninge, N y n ä s h a m n och Tyresö i det gemensamma f ö r b u n d e t Östra
Södertörn.
Staten, genom Försäkringskassan, bidrar med hälften av medlen till
s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e n , landsting och k o m m u n med en f j ä r d e d e l vardera.
Stockholms läns landsting har under 2011 deltagit med följande medel i
länets s a m o r d n i n g s f ö r b u n d
mnkr
Botkyrka
Huddinge
Nacka
Södertälje
Värmdö
Östra Södertörn

2,0
2,15
1,8
0,5
0,85
4,75

F ö r b u n d e n ska årligen u p p r ä t t a årsbokslut och årsredovisning i n o m tre
m å n a d e r f r å n räkenskapsårets slut.

Insatser och bokslut f ö r respektive f ö r b u n d

Botkyrka
S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t har under 2011 finansierat sex insatser:
•
•
•
•
•
•

Kugghjulet
Paraplyprojektet (inom ramen f ö r Europeiska socialfonden
(ESF)"Grenverket Södertörn")
Samborådet
AkSe (Arbetsterapeutisk Kartläggning och Supported Employment)
S T A R T (Stöd till Arbete) Projektet har startat under 2012.
KBT-insats som avslutas under 2012

F ö r b u n d e t har arbetat med att utveckla samverkanskultur och s t ö d j a
kompetensutveckling och att se p å möjligheten att finansiera mer
långsiktiga processer/insatser. För att u p p m ä r k s a m m a och synliggöra
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samordningsbehov har f ö r b u n d e t g e n o m f ö r t en kartläggning gjorts av
individer med språkhinder, ohälsa och arbetslöshet. Ett arbete p å g å r att
utveckla samverkanskultur och s t ö d j a kompetensutveckling och f ö r b u n d e t
har anordnat ett erfarenhetsseminarium och en inspirationsdag har
g e n o m f ö r t s för vårdgivare och medarbetare.
Under året har f ö r b u n d e t arbetat med att informera om sin verksamhet. E n
ny grafisk profil har tagits f r a m i samverkan med Huddinge
samordningsförbund.
Samarbetet med Huddinge s a m o r d n i n g s f ö r b u n d har vidareutvecklats
genom gemensamma samverkansaktiviteter och en gemensam
processtödjare har anställts.
F ö r b u n d e t har även deltagit i samverkan med övriga f ö r b u n d i länet i f o r m
av till exempel ägardialoger.
Prioriterade m å l g r u p p e r f ö r insatserna under 2011 har varit:
• unga som riskerar arbetslöshet och u t a n f ö r s k a p och ä r i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser,
•
personer med psykiska funktionshinder som behöver anpassat stöd
för att komma vidare till praktik och arbete,
•
personer med långvarig offentlig försörjning och som riskerar falla
mellan myndigheternas ansvar till exempel de som u t f ö r s ä k r a s f r å n
Försäkringskassan,
•
personer som p å grund av bristande kunskaper i svenska s p r å k e t ä r
arbetslösa och/eller riskerar långvarig arbetslöshet och ohälsa samt
•
personer med missbruksproblematik i kombination med psykisk
ohälsa och som ä r i behov av samordnad rehabilitering
Uppföljning av insatser sker l ö p a n d e och utfallet m ä t s i förhållande till
uppsatta projektmål. Vissa projekt u t v ä r d e r a s av externa u t v ä r d e r a r e .
Rapportering sker till Försäkringskassans uppföljningssystem SUS.
S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t har under 2011 haft 672 deltagare i insatserna,
varav 211 f å t t individuellt stöd och 461 omfattats av myndighetssamverkan i
till exempel Kugghjulet. N y a ä r e n d e n 2011 var 572.
Det ekonomiska resultatet f ö r 2011 ä r ett överskott p å cirka 0,6 miljoner
kronor. Sammanlagt redovisar f ö r b u n d e t ett ackumulerat överskott p å cirka
7,9 miljoner kronor. Avvikelserna f r å n planerad budget 2011 beror f r ä m s t
p å lägre kostnader ä n planerat f ö r insatserna. För att minska det v ä x a n d e
överskottet har s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t g e n o m f ö r t kartläggningar och
f ö r s t u d i e r f ö r att ta f r a m nya insatser.
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Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat f ö r b u n d e t s årsredovisning och
b e d ö m e r att medlen som står till s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t s f ö r f o g a n d e
a n v ä n d s p å ett ändamålsenligt sätt. De m å l som är formulerade av
f ö r b u n d e t och f ö r projekten b e d ö m s ligga i linje med de krav som f r a m g å r
av lagstiftningen. E n positiv utveckling ä r att f ö r b u n d e t s övergripande m å l
har u p p n å t t s .
Insatserna b e d ö m s även ligga inom ramen f ö r vad ett s a m o r d n i n g s f ö r b u n d
kan finansiera enligt lagstiftningen. Balansen mellan direkta insatser mot
målgruppen, s t ö t t a n d e insatser mot parterna och verkställande insatser
förefaller vara god. Uppföljning och utvärdering av p å g å e n d e projekt
b e d ö m s som god.

Huddinge
S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t H u d d i n g e / H U S A M har under 2011 finansierat sju
insatser:
•
Kugghjul, som finns p å alla vårdcentraler och p å Huddinge
psykiatriska mottagning
•
Husamrådet
•
Hälsosam
•
Slussen
•
Lyra
•
Utijobb
•
K A S A M f ö r unga vuxna
•
S P R A K A som avslutades i februari 2011.
S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t har även deltagit i "Grenverket Södertörn" som ä r
en projektsamverkan mellan S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e n i Botkyrka, Södertälje,
Östra Södertörn och Huddinge.
För att stötta samverkan, kunskapsöverföring och information mellan
medlemsmyndigheterna har f ö r b u n d e t arbetat med sin v ä r d e g r u n d samt
g e n o m f ö r t ett erfarenhets- och resultatseminarium. Samarbetet med
Botkyrka s a m o r d n i n g s f ö r b u n d har vidareutvecklats genom gemensamma
samverkansaktiviteter och en gemensam processtödjare har anställts. E n
grafisk profil har tagits f r a m .
Under året har f ö r b u n d e t arbetat med v ä r d e g r u n d e n f ö r att utveckla en
samverkanskultur och f ö r att skapa förutsättningar f ö r ett strukturellt
utvecklingsarbete.
F ö r b u n d e t s har även deltagit i samverkan med övriga f ö r b u n d i länet i f o r m
av till exempel ägardialoger.
Prioriterade m å l g r u p p e r i insatserna har under 2011 varit
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•
•
•
•

individer som nyligen blivit aktuella hos n å g o n av parterna och har
s v å r b e d ö m d problematik,
individer som varit aktuella länge hos en eller flera parter och har
s v å r b e d ö m d eller komplex problematik,
individer mellan 16-29 år i behov av stödinsatser, f r a m f ö r allt p å
grund av psykisk ohälsa och
individer med neuropsykiatriska funktionshinder,

S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t s sju insatser har haft 760 deltagare och i
"Grenverket Södertörn" har 115 unga deltagit f r å n Huddinge kommun.
Uppföljning av insatser sker i Försäkringskassans uppföljningssystem SUS
och genom deltagarenkäter och inrapportering av projektansvariga. Utfallet
m ä t s i förhållande till uppsatta projektmål. Vissa projekt u t v ä r d e r a s av
externa utvärderare.
Det ekonomiska resultatet för 2011 är ett överskott p å drygt 1,0 miljon
kronor. Sammanlagt redovisar f ö r b u n d e t ett ackumulerat överskott p å cirka
6,6 miljoner kronor. Avvikelserna beror bland annat p å att kostnaderna f ö r
insatser varit mindre ä n planerat.
Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat f ö r b u n d e t s årsredovisning och
b e d ö m e r att den ger en rättvisande b i l d av f ö r b u n d e t s resultat. Ernst &
Young konstaterar vidare att m å l e n f ö r f ö r b u n d e t ligger i linje med
lagstiftningens krav och att m å l e n för projekten har en stark koppling till
övergripande mål. Positivt är att f ö r b u n d e t aktivt arbetar med att förstärka
f ö r b u n d e t s profil externt och att f ö r b u n d e t arbetar för att f r ä m j a och
utveckla samverkan. Det stora överskottet i n n e b ä r att styrelsen behöver
arbeta för att relevanta insatser utförs i den utsträckning som finansieras av
medlemmarna.

Nacka
S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t Välfärd i Nacka har under 2011 arbetat med tre
aktiviteter/projekt.
•
Förändring i samverkan - Faris, ett gemensamt projekt med
Värmdö samordningsförbund
•
Professionella bordet
•
J ä m l i k hälsa eller Hälsa - Etablering - Arbete
M å l g r u p p för f ö r b u n d e t är alla individer som är i behov av samordnade
insatser för att u p p n å eller f ö r b ä t t r a sin f ö r m å g a att u t f ö r a förvärvsarbete.
M å l g r u p p e r för projekten är:
•
personer vars dagar med sjukpenning eller med t i d s b e g r ä n s a d
sjukersättning tar slut inom sex m å n a d e r
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•
•

personer som varit länge borta f r å n arbetsmarknaden och som är
aktuella hos minst två deltagande myndigheter
personer som har så b e g r ä n s a d e kunskaper i svenska att detta
väsentligt minskar deras chanser att få jobb.

Under 2011 har cirka cirka 25 personer f å t t stöd genom Faris och 35
personer genom det professionella bordet. Projektet J ä m l i k hälsa eller
Hälsa - etablering - Arbete har under h ö s t e n 2011 arbetat med att ta f r a m
projektdirektiv och projektplan. F r å n och med mars 2012 startar
deltagaraktiviteter.
Välfärd i Nacka har p å b ö r j a t en kartläggning av hur stödet f ö r unga med
f u n k t i o n s n e d s ä t t n i n g ser ut.
Välfärd Nacka har p å b ö r j a t rådslag med näringslivet f ö r att säkerställa
samarbete och att f å företag att vilja och våga anställa. Dessutom har
f ö r b u n d e t p å b ö r j a t en diskussion med V ä r m d ö s a m o r d n i n g s f ö r b u n d o m
hur ett samarbete skulle kunna se ut.
Det ekonomiska resultatet f ö r 2011 är ett överskott p å 5,1 mnkr.
Sammanlagt redovisar f ö r b u n d e t ett ackumulerat överskott p å 8,8 mnkr.
Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat f ö r b u n d e t s Årsredovisning
2011 och b e d ö m e r att Välfärd i Nacka inte p å ett tillräckligt sätt arbetat för
att finna ändamålsenliga projekt i den omfattning som h u v u d m ä n n e n
finansierat. E n ny förbundschef ä r rekryterad och i budgeten f ö r de
kommande tre å r e n b e r ä k n a s det ackumulerade överskottet att nyttjas i
f ö r b u n d e t s verksamhet. Viktiga f r å g o r under 2012 ä r att ändamålsenliga
projekt beslutas och g e n o m f ö r s samt att b e d ö m a styrningen av projekten
och att målnivåer och nyckeltal utvecklas. Det saknas en policy/riktlinjer
för f ö r b u n d e t s krav p å projekten vad gäller uppföljning och utvärdering.
Tydliga m å l f ö r samverkan mellan parterna saknas.

Södertälje
S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t Södertälje har under 2010 finansierat sju insatser
varav ett med medfinansiering av Europeiska socialfonden (ESF).
Tre insatser avslutas under 2011 STINA, S p r å k c e n t r u m och D i n
rehabilitering.
Inom ramen för E S F ("Grenverket Södertörn") g e n o m f ö r s Spången.
Övriga insatser är Fia, Stöd i studier och U R B A N .
F ö r b u n d e t har g e n o m f ö r t en rad utåtriktade aktiviteter under 2011 till
exempel en uppdaterad hemsida, sex nyhetsbrev och f r u k o s t m ö t e n .
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F ö r b u n d e t har även deltagit i samverkan med övriga f ö r b u n d i länet i f o r m
av till exempel ägardialoger.
Prioriterade m å l g r u p p e r 2011 har varit:
• ungdomar och kvinnor som står långt f r å n arbetsmarknaden,
• personer vars dagar tagit slut avseende sjukpeng, sjukersättning och
arbetslöshetsersättning
• personer som har inlärningssvårigheter
• personer som är språksvaga.
Totalt har 988 individer deltagit i insatserna, varav 249 individer har
avslutats f r å n insatsen.
Varje insats har ett antal insatsspecifika mål. Insatser följs kontinuerligt upp
gentemot fastställda effektmål och registrering sker i uppföljningssystemet
SUS. Samtliga insatser har utvärderats av externa u t v ä r d e r a r e .
För 2011 har f ö r b u n d e t endast tilldelats 2,0 mnkr f r å n ä g a r n a och för att
finansiera insatserna och övriga kostnader för S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t
reserverades 19,2 mnkr av eget kapital f ö r insatser 2011. Årets resultat ä r minus
13,5 m n k r och det ackumulerade överskottet ä r 9,2 mnkr.
Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat f ö r b u n d e t s årsredovisning och
konstaterar att f ö r b u n d e n finansierar projekt som ligger i n o m de
samverkande parternas a n s v a r s o m r å d e och att de m å l som formulerats f ö r
f ö r b u n d e t och för de enskilt finansierade insatserna ligger i linje med de
krav som f r a m g å r av lagstiftningen. Styrelsen b ö r dock i årsredovisningen
p å ett tydligare sätt redovisa respektive projekts måluppfyllelse. Positivt är
att projekten u t v ä r d e r a s externt.
Positivt ä r att f ö r b u n d e t inför 2011 formulerat m å l som i n n e b ä r att
insatserna ska leda till att samverkan ska utvecklas mellan deltagande
parter. Det är även positivt att f ö r b u n d e t b ö r j a t ge ut nyhetsbrev och att
f ö r b u n d e t g e n o m f ö r t kartläggningar för att ge b ä t t r e f ö r u t s ä t t n i n g a r för
ändamålsenliga insatser.
Ernst & Young och de av ägarna utsedda revisorerna p å p e k a r att en
upplupen kostnad f ö r Spången är b o k f ö r d p å 2011. F ö r b u n d e t har inte
g e n o m f ö r t verksamhet motsvarande dessa kostnader å r 2011. Det är inte i
enlighet med god redovisningssed att redovisa dessa kostnader 2011.
Styrelsen har tagit beslut o m årsbokslut och årsredovisning efter den i lagen
angivna tidpunkten o m tre m å n a d e r efter r ä k e n s k a p s å r e t s slut.
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Värmdö
S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t V ä r m d ö (VärmSam) har finansierat två
insatser/projekt under 2011:
•
•

•

Vågen som avslutades 31 december 2011
Faris som startade v å r e n 2011 och är en samverkan med
S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t Nacka (Välfärd Nacka).

V ä r m S a m har även genomfört informationsinsatser och deltagit i
samverkan med övriga f ö r b u n d i länet i f o r m av till exempel ägardialoger.
Målgrupper har varit
• unga vuxna mellan 16-24 å r som har problem med sysselsättning,
ekonomi och social samvaro samt har svårt att hitta en fungerande
struktur i vardagen,
•
personer vars sjukersättning är p å väg att u p p h ö r a
Totalt har insatserna haft cirka 45 deltagare under 2011.
Insatsspecifika m å l finns för b å d e Faris och Vågen. Faris har inga
kvantifierade mål, varför måluppfyllelsen är svår att m ä t a . Extern
utvärdering har skett av Vågen under h ö s t e n 2011 och ska ske av Faris
under 2012.
V ä r m S a m redovisar f ö r 2011 ett överskott p å cirka 0,8 mnkr. Sammanlagt
redovisar f ö r b u n d e t ett ackumulerat överskott p å drygt 1,2 mnkr.
Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat f ö r b u n d e t s årsredovisning och
konstaterar i sin b e d ö m n i n g att V ä r m S a m har beslutat om m å l och
riktlinjer f ö r de insatser som finansieras. Insatserna ä r inom ramen f ö r vad
lagen föreskriver och uppföljningar har gjorts av insatserna. Samverkan
s t ö d s mellan samverkansparterna i första hand i samband med de
finansierade insatserna. Målen f ö r Faris b ö r kvantifieras f ö r att u n d e r l ä t t a
u p p f ö l j n i n g och utvärdering. Det finns brister i m ä t n i n g e n av
måluppfyllelsen av Vågen.
Positivt är att f ö r b u n d e t g e n o m f ö r t informationsinsatser och att f ö r b u n d e t
f å t t en egen hemsida.

Östra

Södertörn

S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t Östra S ö d e r t ö r n har under 2011 finansierat sju
insatser/projekt.
Resursrådet, B R I A (Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktion), ROA+ och
Manscentrum finansieras helt av f ö r b u n d e t .
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Insatserna Ung i Tyresö, U n g I Nynäs och Ungdomsteamet i Haninge (ingår
i "Grenverket Södertörn") är delvis E S F finansierad.
Kvinnoprojektet Signe finansieras externt.
Övriga insatser ä r socialt f ö r e t a g a n d e som startat under 2011 samt
kompetensutveckling för att höja kvaliteten i arbetet med m å l g r u p p e r n a
och f ö r b ä t t r a samarbetet mellan myndigheterna.
F ö r b u n d e t har genomfört fem f r u k o s t m ö t e n om bland annat socialt
f ö r e t a g a n d e , psykisk ohälsa samt näringslivssamverkan i syfte att söka
mentorer och praktikplatser.
F ö r b u n d e t har deltagit i samverkan med övriga f ö r b u n d i länet i f o r m av till
exempel ägardialoger.
Prioriterade m å l g r u p p e r 2011 har varit
•
Unga i åldern 16-24 å r som har svårt att f å arbete, fullfölja studier
och/eller unga med aktivitetsersättning med diffusa diagnoser
•
Personer som är sjukskrivna eller har tidsbegränsad sjukersättning
som behöver ett samordnat och ökat stöd f r å n Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen tillsammans med andra b e r ö r d a aktörer
•
Personer som hamnat i en gråzon mellan myndigheterna och som
inte f å r sina behov tillgodosedda inom befintliga verksamheter, vare
sig hos enskilda medlemmar eller i andra samverkansinsatser.
Sammanlagt har S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t s haft 1117 deltagare i insatserna
under 2011.
F ö r b u n d e t har under året g e n o m f ö r t 13 utvärderingar och
resultatredovisningar av insatser.
S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t Östra Södertörn redovisar f ö r 2011 ett minus p å
cirka 0,165 miljoner kronor. Sammanlagt redovisar f ö r b u n d e t ett
ackumulerat överskott p å drygt 8,6 miljoner.
Revisionsbyrån PwC har granskat Årsredovisning 2010. PwC b e d ö m e r att
årsredovisningen i all väsentlighet redogör f ö r utfallet av verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen samt att den uppfyller kraven
p å r ä t t v i s a n d e räkenskaper och är u p p r ä t t a d enligt god redovisningssed.
PwC b e d ö m e r att förvaltningsberättelsens översikt och i all väsentlighet
ö v e r e n s s t ä m m e r med kraven i kommunala redovisningslagen och att den
ger upplysningar som är viktiga f ö r att b e d ö m a ekonomin. Under 2011 har
f ö r b u n d e t utvecklat internkontrollen och PwC b e d ö m e r den som tillräcklig
och f ö r b u n d e t har även tillräcklig kontroll över insatsredovisningarna.
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Övrigt
Resultaten av s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e n s insatser f r a m g å r av respektive
f ö r b u n d s redovisning.
Ekonomiska
konsekvenser
Samtliga s a m o r d n i n g s f ö r b u n d har ett ackumulerat överskott som
balanseras i n i budget 2012 f ö r respektive f ö r b u n d .
Konsekvenser
för
patientsäkerhet
Samverkan i s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e n i n n e b ä r att fler personer f å r tillgång
till en samordnad rehabilitering. Det minskar risken f ö r att personer
"hamnar mellan stolarna". Förslaget i n n e b ä r inte några negativa
konsekvenser avseende patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik
vård
S a m o r d n i n g s f ö r b u n d finns endast i södra länet. I övrigt inga konsekvenser
f ö r j ä m s t ä l l d och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
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Årsredovisning 2011 för Samordningsförbundet
Botkyrka
Samordningsförbundet Botkyrka översänder sin årsredovisning för
2011
Bifogas;
-Styrelsens beslut 120323 attgodkänna årsredovisningen 2011
-Årsredovisning 2011 för Samordningsförbundet Botkyrka
-Revisorernas revisionsrapport samt revisionsberättelse 2011

Botkyrka kommun
Samordningsförbundet Botkyrka
147 85 Tumba
073-42185 08
samordningsforbundet(5)botkyrka.se
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Paragrafer §§11-23
Sid. 1(13]

Samverkan mellan Botkyrka kommun, Försäkringskassan,
Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen

Dnr SfB 2012:25

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka

23 mars 2012, kl 8.30-10.15
Arbets- och Kompetenscentrum; Tumba kommun

Tid
Plats

Ledamöter

Mats Einarsson (V), Botkyrka kommun, o r d f ö r a n d e

Beslutande

Andreas Dahl (S), Stockholms läns landsting
Annika Krook, Försäkringskassan
Soili Mårtensson, Arbetsförmedlingen
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
övriga närvarande

stig Bjernerup (FP), e r s ä t t a r e Botkyrka kommun
Elin Asplund, samordnande t j ä n s t e m a n
Janna Hörnqvist, samordnare, s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t HUSAM

Utses att justera

Soili Mårtensson

Justeringens tid

3 april 2012

Underskrifter

Elin Asplund
Sekreterare

Justerande

Utdragsbestyrkande:
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Förbundsstyrelsen S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t Botkyrka

§14 Årsredovisning 2011
Beskrivning av ärendet
Samordnare Elin Asplund f ö r e d r a r årsredovisningen som består av v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e och
ekonomisk berättelse. I v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e n redovisas styrelsens arbete samt finansierade
samverkansinsatser och projekt och resultat av dessa.
t

Kostnaderna för verksamhet under å r e t uppgick till ca 8,7 miljoner kronor. Intäkterna uppgick till
totalt 9,3 miljoner kronor. Detta gör att det ekonomiska resultatet blev ett plus på ca 614 tusen
kronor I verksamhetens budget hade s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t r ä k n a t med ett minusresultat da man
har ett tidigare överskott att tillgå. Avvikelserna f r å n budget beror f r ä m s t på lägre kostnader an
planerat för nystartade, men också pågående, finansierade insatser- Det överskott som f ö r b u n d e t
redovisar föreslås balanseras till 2012 års budget.
I ä r e n d e t yttrar sig Mats Einarsson, Annika Krook samt Soili Mårtensson.

Beslutsunderlag: Årsredovisning 2011

Beslutet delges: Revisorer samt finansiella parter inom samordningsförbundet.
S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t s styrelse beslutar
Godkänna förslag till årsredovisning 2011
samt
föreslå att balansera 2011 å r s överskott till 2012 års budget.

Utdragsbestyrkande:
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En delvis ny styrelse tillträde 1 januari 2011 då Botkyrka kommun
och Stockholms läns Landsting bytte representanter. En ny
ordförande och vice ordförande valdes.
Under året har samordningsförbundet diskuterat en delvis ny
inriktning av verksamheten. Hittills har tyngdpunkten legat på
finansiering av tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Nu pågår ett
arbete med att i högre utsträckning utveckla samverkanskultur och
stödja kompetensutveckling (tex. utbildningar för handläggare och
vårdgivare] samt se på möjligheten att finansiera mer långsiktiga
processer/ insatser samtidigt som möjligheten att bedriva
metodutveckling och pilotprojekt finns kvar.
Totalt har Samordningsförbundet finansierat fem insatser med
totalt 672 deltagare under året. Av dessa har en tredjedel erhållit
individuellt stöd och/eller kompletterande rehabiliteringsinsatser.
Resterande har ingått i samverkan där målet har varit att ta fram
myndighetsgemensam planering i den fortsatta rehabiliteringen.
Ytterligare två projektansökningar har arbetats fram under 2011,
vilket resulterat i två nya verksamheter för nya målgrupper under
2012.
Ett samarbetsavtal med samordningsförbundet Huddinge
undertecknades 2010, vilket bl.a. innebär att Botkyrkabor kan få del
av insatser i Huddinge och vice versa. Samarbetet har också resulterat
i gemensamma samverkansseminarier, anställning av en
processtödjare som arbetar i bägge förbunden samt gemensam
upphandling av en ny grafisk profil.
. Under 2011 fick förbundet en ny logotyp och arbetet med att
informera om, och göra förbundet mer känt har fortsatt.
: Under hösten utökades samordningsförbundets kansli med
motsvarande 50 % processtöd vilket möjliggör mer stöd till
finansierade insatser och ökade resurser till utveckling av uppföljning
och utveckling av nyckeltal.
Kostnaderna för verksamhet under årets uppgick till ca 8,7 miljoner
kronor. Intäkterna uppgick till totalt 9,3 miljoner kronor. Detta gör att
det ekonomiska resultatet blev ett plus på ca 614 tusen kronor. I
verksamhetens budget hade samordningsförbundet räknat med ett
minusresultat då man har ett tidigare överskott att tillgå.
Avvikelserna från budget beror främst på lägre kostnader än planerat
för nystartade, men också pågående, finansierade insatser.
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Samverkan mellan Botkyrka kommun, Försäkringskassan,
Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen

Samordningsförbundet
Botkyrka ägs av Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun,
Försäkringskassan och
Stockholms läns landsting.
Verksamheten syftar till
att stödja lokal samverkan
mellan myndigheter och
erbjuda möjligheter till
finansiell samordning, d.v.s.
gemensamfinansiering,av
rehabiliteringsinsatser.

kompletterar myndigheternas
ordinarie rehabiliteringsinsatser. Det handlar dels om
insatser och utvecklingsprojekt som erbjuder stöd till
enskilda individer, dels om att
förbundet skapar strukturella
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta
bättre. Det kan här handla om
tex. kartläggningar, kompetensutveckling, kunskapsutbyte eller processtöd.
Samordningsförbundet är
dessutom en arena för samverkansfrågor på chefs- och
handiäggarnivå. Utöver detta
följer förbundet upp och
utvärderar insatserna.
• Förbundet har
en styrelse som utses av
ägarna. Till sin hjälp har den
ett kansli och en ledningsgrupp bestående av tjänstemän från de samverkande
myndigheterna.
Samordningsförbundet
Botkyrka bildades den 1
januari 2006 i enlighet med
Lagen om finansiell
samordning av
rehabiliteringsinsatser
(2003:1210].
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Syfte och uppdrag
l verksamhetsplanen för 2011 framgår att de
insatser samordningsförbundet finansierar ska
bidra till att:
•' underlätta Botkyrkabornas återgång till arbete
och/eller studier och egen försörjning,
> motverka arbetslöshet hos unga (16-29 år],
> underlätta för personer med psykisk ohälsa att
etablera sig på arbetsmarknaden,
> utveckla myndighetsövergripande arbetssätt för
att erbjuda Botkyrkabor med stora rehabiliteringsbehov effektivt stöd för att återfå hälsan.
Målgrupper
Vidare har förbundet valt att under 2011 särskilt
prioritera verksamhet som stöder samverkan
kring följande målgrupper:
o Unga som riskerar arbetslöshet och utanförskap
och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.
° Personer med psykiska funktionshinder som
behöver anpassat stöd för att komma vidare till
praktik och arbete.
° Personer med långvarig offentlig försörjning och
som riskerar falla mellan myndigheternas ansvar,
t.ex. de som utförsäkras från Försäkringskassan,
e Personer som pga. bristande kunskaper i
svenska språket är arbetslösa och/eller riskerar
långvarig arbetslöshet och ohälsa.
«Personer med missbruksproblematik i
kombination med psykisk ohälsa och som är i
behov av samordnad rehabilitering.

som behöver samordnad rehabilitering för att
återvinna sin hälsa och arbetsförmåga.
^ A. k Se för arbetsmarknadsinriktat stöd till
personer med psykiska funktionshinder.
) S T A R T (Stöd till Arher.-ei - För
arbetsmarknadsinriktat stöd till personer med
autism, förvärvade hjärnskador eller lindrig
utvecklingsstörning.
• KBT-iusiU*. - "förrehabiliterande"
gruppverksamhet för personer med ångest
och/eller social fobi.
Utöver finansiering av ovan nämnda insatser
riktade till individer ska förbundet även arbeta
för att:
o utveckla former för uppföljning och
utvärdering av projekt och av mål som
förbundet beslutat om,
o utveckla nyckeltal till stöd för samordningsförbundet Botkyrka,
o förstärka myndighetssamverkan och utgöra
forum för kunskapsöverföring och information.
T.ex. anordna kontinuerliga seminarier/
utbildningar för handläggare/personal hos de
samverkande myndigheterna
Budget

Samordningsförbundet tilldelades under året 8
mkr från ägarna, där vardera samarbetspartnern bidrar med en lika stor andel.
Försäkringskassan bidrar med statens samlade
andel, dvs. hälften av medlen. Landstinget och
kommunen bidrar med varsin fjärdedel. Utöver
detta hade samordningsförbundet ett överskott
från 2010 års verksamhet motsvarande ca 7,3
mkr. Dessa medel överfördes till 2011 års
budget, vilket gör att de samlade tillgångarna
2011 uppgick till drygt 15,3 mkr. Därutöver
tillkommer en medfinansiering av Paraplyprojektet från Europeiska Socialfonden (ESF]
med ca 1,2 mkr.

Jr»sats-er f ö r m å l g r u p p e r n a
Förbundets styrelse beslutade i enlighet med
ovan-stående om medel till följande insatser
under året:
> Kugghjulet - för tidig och myndighetsgemensam bedömning av diffusa sjukskrivningsärenden.
> PurapJyprojektec - för att förbättra samverkan
kring, och erbjuda stöd till unga.
> *3a ro bura det - för personer med långvarig
och/ eller komplex ohälsoproblematik och
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Botkyrkas

2012. Efter att ha haft en relativt konstant
arbetslöshet under 2010 har antalet Botkyrkabor som står utan arbete ökat under 2011 och
uppgick i december 2011 till 2 570 personer.
Utvecklingen går emot länet i stort där arbetslösheten under förra året sjönk något och i
riket där den var relativt konstant.

beh4kr»8ng

Antalet invånare i Botkyrka uppgår till ca 82 400,
vilket innebär att kommunen har den femte
största folkmängden i länet. Medelåldern är cirka
fyra år lägre än genomsnittet i landet som helhet
och andelen utrikes födda är betydligt högre än i
landet och även länet. Kommunens befolkning
växer snabbt och vid utgången av 2015 beräknas
Botkyrkas befolkning uppgå till ca 86 000
invånare.

Skillnaden i arbetslöshet har också ökat mellan
Stockholms läns kommuner. Endast Botkyrka
och Södertälje har en högre andel inskrivna
arbetslösa än riket som helhet, 4,7 procent
respektive 6,4 procent av befolkningen. Att
jämföra med tex. Vallentuna och Danderyd
som har den lägsta andelen inskrivna arbetslösa i länet, 1,5 procent av befolkningen mellan
16-64 år.

Ghaisctaiet
Sedan 2006 och fram till 2010 har antalet individer som uppbär någon form av ersättning vid
sjukdom minskat. Under 2011 steg dock ohälsan
igen. Försäkringskassan redovisar utvecklingen i
sjukförsäkringen med hjälp av det nya sjukpenningtalet och antal nybeviljade sjuk- och
aktivitetsersättningar per 1000 registrerade
försäkrade. I Botkyrka är ökningen något större
än i riket som helhet och sjukpenningtalet är 13 %
högre än riksgenomsnittet.

Botkyrka tillhör också de kommuner som har
haft sämst utveckling jämfört med samma
månad förra året. Botkyrka har ökat 0,2
procentenheter, jämfört med länet i stort där
andelen öppet arbetslösa minskat. En stor
anledning är att befolkningen i Botkyrka i
större utsträckning består av grupper som har
en tuffare situation på arbetsmarknaden. Det
handlar bland annat om personer som är
utrikes födda, långtidsarbetslösa och personer
med nedsatt arbetsförmåga.

L ä g r e utbetalningar av offentlig föi-sörjnang
Försörjningsmåttet ger en sammanställning av
den sammanlagda offentliga försörjningen från
Försäkringskassan (sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning), Arbetsförmedlingen (A-kassa och aktivitetsstöd) samt
kommuner (försörjningsstöd).

Ser man till ungdomsarbetslösheten ser dock
läget betydligt bättre ut för Botkyrka. Andelen
öppet arbetslösa i åldern 18-24 år har minskat
med 0,5 %. Detta kan jämföras med riket d ä r
minskningen endast är 0,1 %.

Jämfört med Stockholms län är de samlade kostnaderna för offentlig försörjning betydligt högre i
Botkyrka än många andra kommuner. Ser man till
hela riket är dock skillnaden inte lika stor.

O m v ä d r t s f a k t o r e r som påverkat f ö r b u n d e t s
verksamhet under 2011
De statliga myndigheterna har under de
senaste åren genomgått stora förändringar och
samverkan mellan Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen har intensifierats.

De senaste åren har försörjningsmåttet sjunkit
markant och i Botkyrka har de samlade utbetalningarna minskat i snabbare takt än i länet och
riket i övrigt. År 2011 var dock minskningen inte
lika stor som i länet och riket. I Botkyrka har den
samlade utbetalningen av offentlig försörjning
minskat med ca 5 % under 2011. Mest sjunker
kostnaderna inom sjukförsäkringen.

Arbetsförmedlingen har tillförts nya samt
utökade uppdrag som inneburit ett större
ansvar för att rusta människor till arbete. Bland
annat har man inom ramen för sjukförsäkringsreformen fått fördjupat ansvar för att stödja
långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet.

FJev BotJkyrkaibor ur<in arber.e

De relativt goda förutsättningarna på arbetsmarknaden i början av 2011 vände under året
och vi ser nu framför oss ett bekymmersamt
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A r b e t e t'cn ö k a d samverkan
Inom förbundet har man under 2011 diskuterat
en utveckling av förbundets verksamhet I augusti
anordnades en gemensam planeringsdag för förbundet, där man diskuterade värdegrundsfrågor
och utveckling av förbundets uppdrag.
Diskussionerna har lett till en delvis ny inriktning
av verksamheten. Hittills har tyngdpunkten legat
på finansiering av tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Nu pågår ett arbete med att i högre
utsträckning utveckla samverkanskultur och
stödja kompetensutveckling (tex. utbildningar för
handläggare och vårdgivare) samt se på möjligheten att finansiera mer långsiktiga processer/
insatser samtidigt som möjligheten att bedriva
metodutveckling och "testa nytt" finns kvar.
Samverkansimsatser
Som ett led i arbetet med att stötta samverkan
mellan myndigheterna och vara ett forum för
kunskapsöverföring och information anordnar
samordningsförbundet återkommande seminarier
och föreläsningar för anställda vid de fyra samverkande myndigheterna. Ett samarbete med
Huddinge kring dessa aktiviteter inleddes 2011
och fortsätter även 2012.
I mars anordnade samordningsförbunden gemensamt ett erfarenhetsseminarium där de finansierade projekten fick möjlighet att presentera sin
verksamhet för medarbetare och chefer inom
Arbetsför-medlingen, Försäkringskassan,
kommunerna och landstinget samt andra
intresserade parter inom rehabiliteringsområdet.
Seminariet var välbesökt med över 100 deltagare.
I utvärderingen framkommer att upplevelsen av
seminariet i sin helhet var bra. På en femgradig
skala där fem anger högsta betyg får insatsen
medelbetyget fyra. Utöver kunskapsöverföring
gav detta seminarium möjlighet för handläggare
att träffas över myndighetsgränserna och utbyta
erfarenheter och skapa kontaktytor.
1

1

Totalt 61 personer svarade på den skriftliga enkäten.

I november arrangerades även en inspirationsdag för ett 80-tal vårdgivare och medarbetare
på temat "smärta och behandling". Dagen bestod dels i en föreläsningsdel, dels i diskussioner om Kugghjulens utvecklingsbehov.
Aktiviteten var uppskattad och bidrog till ökad
kommunikationen mellan vården och
medlemsmyndigheterna samt bättre förutsättningar för effektivt samarbete för att förebygga långvarig sjukskrivning. Föreläsaren fick
ett samlat betyg på 4,2 och helhetsintrycket
uppgick till 4 på en femgradig skala där fem är
högsta betyg.
Förbundet har också arrangerat regelbundna
projektledarträffar för pågående projekt för att
främja utbyte och lärande kring aktuella frågor.
I de beredningsforum (beredningsgrupp och
ledningsgrupp) som Samordningsförbundet
byggt upp sedan 2006 träffas myndigheternas
verksamhetsledare och chefer kontinuerligt för
att diskutera och belysa samverkansbehov
samt informera om pågående förändringar som
påverkar det vardagliga samarbetet. Denna
struktur underlättar även vardagssamverkan
och möjliggör samarbete inom områden d ä r
förbundet idag inte har individinriktade
insatser.

jämförelse med riket i övrigt var Botkyrka tidiga
med införandet av nya SUS.

Som ett led i att uppmärksamma och synliggöra
samordningsbehov finansierar förbundet kartläggningar inom rehabiliteringsområdet. Under
våren 2011 genomfördes en kartläggning av
individer med språkhinder, ohälsa och arbetslöshet. Av rapporten framkom bl.a. följande:
Fler män än vad man tidigare trott ingår i
målgruppen,
Traumaperspektivet ges mycket litet
utrymme i utvecklandet av arbetssätt med denna
målgrupp. Hälsoaspekten står för en viktig del av
förklaringen till både språksvårigheter och
arbetslöshet. Eftersom hälsoproblemen hos målgruppen anknyter till konsekvenser av trauma
kan det vara adekvat med en större remittering
till sådan behandling.

jiiforiiflifiHoMi!
För att informera om förbundet och den
verksamhet man finansierar arbetar
förbundets kansli aktivt med informationsarbete till ägare, samarbetspartners och
anställda vid de samverkande myndigheterna.
Under 2011 har arbetet med information
ytterligare utvecklats och man har antagit en
ny kommunikationsplan för att stärka just
detta uppdrag.
Under 2011 har två nyhetsbrev publicerats
med aktuella frågor och information. Hemsidan
uppdateras också kontinuerligt och under året
har flera kontakter tagits med förbundet efter
att den intresserade först läst om verksamheten på hemsidan.

Utveckling av samarbetet meå HUSAM
Sedan hösten 2010 fmns ett samarbetsavtal
mellan Samordningsförbundet Botkyrka och
Samordningsförbundet Huddinge/HUSAM. Det
har möjliggjort utbyte av plats för medborgare
boende i Huddinge respektive Botkyrka kommun.
Resultat av platsbyte har inte varit stort då endast
två Botkyrkabor deltagit i verksamheter
finansierade genom HUSAM under 2011.

Inom ramen för samarbetet med Huddinge har
upphandling av grafisk profil gjort under 2011.
Syftet är att tydliggöra förbundet som
avsändare och aktör i samverkan med
myndigheterna. Den nya grafiska profilen
består av ny logotyp, grafisk profil till
informationsmaterial, hemsidan och
gemensamt nyhetsbrev med Samordningsförbundet Botkyrka.

Samarbetsavtalet rör dock inte enbart utbyte av
rehabiliteringsinsatser, utan består också i samarbete kring bl.a. samverkansinsatser som
tidigare beskrivits, verksamhetsutveckling, uppföljning och administrativa frågor. Bland annat
har ledningsgrupperna i de bägge förbunden haft
ett gemensamt möte för att diskutera verksamhetsutveckling och hur vi på bästa sätt kan
verkställa samarbetsavtalets intentioner.

Vidare har förbundet deltagit vid ägarmöte och
länskonferens 7 oktober samt i regionalt
nätverk för samordningsförbund och nationella
konferenser 13-14 april samt 18 november
samt deltagit vid NNS årsmöte den 18
november.
Samordnande tjänsteman har bla. besökt
Arbetsförmedlingen lokalt samt Folkliälsokommittén och kommunstyrelseberedningen i
Botkyrka för att informera om förbundet och
den finansierade verksamheten.

Under 2011 har även förbunden gemensamt
rekryterat en processtödjare för stöd till
förbundets verksamhet. Processtödjaren började
sitt uppdrag i oktober och arbetar halvtid i
vardera förbund. Denna resurs stärker ytterligare
samverkan och erfarenhetsutbyte mellan de
bägge förbunden.
Arbete kring u p p f ö l j n i n g / u t v ä r d e r i n g
Utveckling av nyckeltal
Under året har arbetet med att följa och vidareutveckla nyckeltalen för projekt fortsatt parallellt
med införandet av det nya nationella
uppföljningssystemet SUS. Kansliet har arbetat
aktivt med information kring nya SUS. Och i
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H hö satser och projekt 2011
Samordningsförbundet har under 2011 beviljat
medel till sex projekt/insatser som riktar sig till
individer i behov av samordnad rehabilitering.
Insatserna och resultat beskrivs längre fram i
detta kapitel.
Fyra av insatserna har pågått flera år och fortsätter även sin verksamhet 2012; AkSe (Arbetsterapeutisk Kartläggning och Supported Employment],
Kugghjulen, Paraplyprojektet och SamboRådet.
Utöver detta finansierade även förbundet pilotprojektet KBT-insats samt projektet START som
startades upp i november, och beräknar ta emot
sina första deltagare i mars 2012. Under 2011 har
även ett projekt till stöd för personer med
beroendeproblematik och behov av samordnad
rehabilitering arbetats fram och kommer att
påbörjas i februari 2012.
Insatserna som samordningsförbundet finansierar
ska fungera som ett effektivt stöd för att
människor ska kunna återfå hälsan och kunna
återgå i arbete eller studier. Inriktningen är att
insatserna ska vara till nytta för Botkyrkabor som
behöver samordnad rehabilitering och/eller vara
förebyggande för att möta problem innan de har
blivit för stora och svåra.
Deltagarnas resu I ta i:
Totalt har 672 personer har tagit del av insatser
som finansieras av förbundet (jfr 2010: 575). 211
av dessa har erhållit individuellt stöd, resterande
461 har omfattats av myndighetssamverkan i
Kugghjulet, konsulterats via AkSe eller erhållit
handlingsplan via Paraplyprojektet eller
SamboRådet.
Av de totalt 672 personerna utgjorde ca 15 %
(100 st) deltagare som skrivits in under 2009 eller
2010). Detta gör att det totala inflödet av nya
ärenden 2011 uppgår till 572. Antalet avslutade
ärenden under året uppgick till 555. Bland de som
erhållit individuellt stöd under längre tid avslutades totalt 82 individer, 29 av dessa fick
arbete eller påbörjade studier direkt vid avslut
(35 %).

Handläggarna är positivt inställda
Som ett led i att mäta effekten av förbundets
insatser har en enkätundersökning riktad till
handläggare och vårdgivare genomförts, med
frågor om de finansierade insatserna. Undersökningen avser att mäta hur välkända projekten är, samt hur de uppfattas och bedöms bidra
till samverkan och förbättrad rehabilitering.
Resultatet visar att 86 % av de handläggare
som varit i kontakt med projekten upplever att
insatserna både bidrar till en positiv utveckling
och/eller förbättrad rehabilitering för deltagarna och bidrar till en bättre samverkan
mellan mjmdigheterna. Resultatet visar också
att personal är mer nöjda nu än tidigare med
insatserna, då andelen nöjda ökat med sex
procentenheter sedan mätningen 2010.
Kännedomen om projekten varierar. Av 119
svarande känner 97 % till Kugghjulen, 87 % är
bekanta med Samborådet och 39 % känner till
AkSe. För Paraplyprojektet, där landstingspersonal i liten utsträckning är involverade, har
enbart handläggare som möter unga inom
Arbetsförmedlingen, kommun och Försäkringskassan tillfrågats. Hela 97 % av dem känner till
projektet.
En komplex målgrupp
För de ca 100 personer som registrerats med
personuppgifter i uppföljningssystemet SUS ser
vi att deltagarna har en komplex problembild.
I Botkyrka har över 40 % varit beroende av
offentlig försörjning i minst 5 år när de påbörjar
en insats och en av fem har saknat egen
försörjning i tio år eller mer. Detta att jämföra
med riket i övrigt där 30 % av del-tagarna i
insatser finansierade av samordnings-förbund
har haft offentlig försörjning i fem år eller mer.
Till detta ska läggas att deltagarnas medelålder
i Botkyrka är relativt låg, då 59 % är under 30
år. Utbildningsbakgrunden bland deltagarna är
generellt sett låg då hela 56 % saknar
utbildning över grundskolenivå. Detta kan
jämföras med deltagare på riksnivå där
"enbart" 37 % saknar utbildning utöver
grundskola.

Av dessa har 24 personer aktualiserats under
2011, varav 16 erbjudits SE-stöd. Utöver detta
har man erbjudit konsulterande stöd till 11
personer.

Förkortningen AkSe står för Arbetsterapeutisk
kartläggning och Supported Employment.
Insatsen syftar till att stödja personer med
psykiska funktionshinder i deras arbetslivsinriktade rehabilitering, med målet att de ska
kunna få syssel-sättning i form av arbete, praktik
eller studier.
Arbetsmetoderna, som vidareutvecklats under
flera år, har visat sig ge god matchning mellan den
enskildes egna förutsättningar och hans/hennes
arbetsmarknadskontakt.
Projekttid
Verksamheten startade som projekt 2006 och
övergick till insats finansierad av förbundet 2011.
Sa m v e rka n s pa r tn e r s
Socialpsykiatriska enheten i Botkyrka kommun
samt Botkyrka psykosöppenvård är insatsägare.
Arbets-förmedlingen och Försäkringskassan samt
intresse-föreningen för schizofreni och andra
psykossjukdomar (IFSAP) ingår i samverkan.
Antal deltagare
Under 2011 har 24 nya deltagare skrivits in.
Qmf 2010: 35).
Må Ugn upp
Personer med psykiska funktionshinder som
behöver stöd för att få och behålla ett arbete.
K v a n t i t a t i v a m å l 2011

- 20 nya deltagare erbjuds arbetsterapeutisk
bedömning, varav 10 erbjuds SE-stöd.
- 20 % har efter insatsen fått ett arbete eller
påbörjat egenfinansierade studier.
- 80 % av deltagarna bedömer att de mår bättre.
- 80 % av dem som inte når sysselsättning får
fortsatt samordnat stöd.
Måluppfyllelse
Insatsen har mycket god måluppfyllelse både vad
gäller ärendeflöden och andelen som går till arbete
eller studier. Under 2011 har totalt 37 personer
deltagit i insatsen.

19 personer har avslutats, varav nio fått ett
arbete eller studerar, dvs. 47 %. Av de 10 som
inte arbetar/studerar avslutades fyra pga.
sjukdom, övriga sex får fortsatt samverkan
kring sin arbetslivsinriktade rehabilitering.
Deltagarnas upplevda hälsa har dessvärre inte
kunnat följas upp då mätmetoderna ändrats
under året och underlaget för detta år därför är
för litet. Bland handläggare som remitterat
personer till projektet tycker 91 % att AkSe
bidrar till bättre samverkan och 87 % att det
har en positiv effekt på deltagarnas utveckling.
Fra mgå ngs fa k torer
Personer med psykossjukdom och andra
psykiska funktionshinder är en grupp som lätt
hamnar mellan myndigheternas stolar i sin
arbetslivsinriktade rehabilitering. AkSe har
under åren som gått arbetat fram en samverkan mellan de fyra olika huvudmännen, som
underlättar individens återgång till arbete. Alla
fyra huvudmän kan remittera deltagare till
insatsen och representanter från myndigheterna träffas regelbundet för att diskutera
samverkan, metoder och gemensamma
ärenden. De regelbundna myndighetsövergripande mötena har ökat kunskaperna om
varandra och de olika myndigheternas insatser.
SE-metoden har visat sig vara framgångsrik i
att hjälpa personer med psykiska funktionshinder att nå, få och behålla ett arbete på den
reguljära arbetsmarknaden. I en kunskapsöversikt utgiven av socialstyrelsen beskrivs SE
som "en modell för arbetsinriktad
rehabilitering som uttalat utgår från individens
specifika behov av och önskemål om ett arbete.
(Socialstyrelsen 2003)
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Insatsen hade en hudget 2011 på 1120 tkr och
det slutliga resultaten blev 1016 tkr ömf 2010:
1178 tkr). Kostnaden består till största delen
av löner för de två projektmedarbetarna.
Kostnaden per deltagare uppgår till ca 27 400
kr/individ/år Qmf 2010; 34 tkr/individ/år).
U p p fö I j n U ig/u tv ä rd e r i ng
Under projekttiden utvärderades
verksamheten i två omgångar; 2007 respektive
2008. En slutrapport från hela projekttiden
gjordes 2010.

att Kugghjulet är till stöd och hjälp för dem i sitt
arbete.

I Kugghjulen möts läkare, behandlare och
handläggare från Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Socialtjänsten.
Utöver att patienter får en bättre och snabbare
bedömning och därmed snabbare behandling
och rehabilitering innebär även mötena ökad
kunskap och insyn i varandras arbete.

Kugghjulen
Kugghjulsmodellen bygger på att, med vårdcentralen som huvudarena, så tidigt som möjligt
"fånga upp" patienter vars rehabiliteringsbehov
inte är helt tydligt. En myndighetsgemensam
bedömning av deras ärende sker sedan på s.k.
kugghjulsmöten där läkare och handläggare på
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
kommunens socialtjänst träffas gemensamt.

Närvaron av samtliga samverkande parter vid
Kugghjulsmöten är en viktig förutsättning för
framgång i insatsen. Under året har förbundet
arbetat aktivt för att öka engagemanget för
Kugghjul på bl.a. Tumba vårdcentral
vårdcentraler där antalet ärenden och
delaktigheten varit låg.

Syftet är att göra en myndighetsgemensam
bedömning för att nå rätt och mer effektiva
rehabiliteringsinsatser och minska
sjukskrivningstiden.

E k o n o m i s k t utfall i föa h&lande NN budget
Projektet har budgeterats med 1488 tkr för
verksamhet år 2011. De totala kostnaderna för
projektet uppgår vid årets slut till 1278 tkr
Öfr 2010; 1248 tkr). Utfallet har blivit lägre än
budget dä vissa vårdcentraler inte förmått
bedriva verksamhet i den omfattning som
avsågs i ansökan. Kostnaden per deltagare
uppgår till i genomsnitt ca 3 tkr/individ
Ömf2010;3tkr/individ).

Projekttid
Kugghjulen startade på vårdcentralerna 2008
och på öppenvårdspsykiatrin 2010.
.Sa rn ve r ka i \ spa r tm e rs
Stockholms Läns Landsting, via vårdcentraler och
öppenvårdspsykiatri är insatsägare. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Botkyrka
kommuns socialtjänst är samverkansparter.

Uppföljnuig/utvarritänn g

Kugghjulet som metod har tidigare utvärderats,
dels i Värmland och dels i Stockholm . Under
2011 har arbete pågått med att förbättra
rutiner kring administration och uppföljning.
Detta har bl.a. resulterat i förändrade
dokumentationsrutiner avseende närvaro vid
Kugghjulsmötena och vilken typ av ärenden
man tar upp.

Målgrupper
Botkyrkabor som är sjukskrivna vid vårdcentral
eller öppenvårdspsykiatri och uppvisar en "diffus"
eller "vansklig" problembild.

2

Kvantitativa inmsrl 20'i"(
• 350 ärenden tas upp i Kugghjulet.
• 80 % av handläggare och personal känner till
Kugghjulet och är nöjda med dess verksamhet.

Sagt o m Kugghjulet
"( ) Alla parter vinner pä un sam verka inm-n
ramen för Kugghjulet "
Medarbetare pä Aihetsroi medlingen

Ö v e rgrii p a m <d e i w & i

•
«
•

1

Förbättrat samarbete mellan myndigheter,
minskade sjukskrivningstider,
minskat beroende av offentlig försörjning.

"(Kugghjulen) fungerat myiket hra nrh lår aven
läkarna mycket om .,juk\ki ivning^ntinei.
hm
man bör hanciläqga -.-rt amule och ,hwu atr hra
intyg. '
M ed a r b e ta re i n •>
' m landsi i né?f

Måluppfyllelse
Totalt har 427 ärenden tagits upp på Kugghjulen
under 2011 ömf 2010:455}. 97 % av medarbetarna känner till Kugghjulen. Av dem som
remitterat ärenden till Kugghjulet så har 88 %
"Utvärdering av Kugghjulet -ett rehabiliteringsprojekt i
Ömf 2010 79 %) en positiv uppfattning och 91 Värmland" A. Åberg 2001 samt "Utvärdering
av Kugghjulet" 2003 Allmänmedicin Stoclcholm,
% Qmf 2010 86 %] upplever att Kugghjulet
bidrar till en bättre samverkan. 93 % upplever "Sjuksicrivningsstudien i Sydvästra Stoclcholm" P.
2

Bergensand 2007 CeFam.
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Projektet ska bidra till att skapa en samordnad och
effektiv stödprocess för unga i Botkyrka. Projektet
ska även stötta och motivera ungdomar till de
traineeplatser som kommunen tagit fram. I arbetet
ingår också stöd till arbetsgivare.
Måluppfyllelse

Under 2011 har 98 ungdomar varit aktuella Qmf
2010: 74), varav 86 för individuellt stöd. Totalt
aktualiserades 62 unga under 2011 varav 50 fått
individuellt stöd avcoacherna och resterande 12
enbart fått en myndighetsövergripande handlingsplan utan fortsatt stöd av projektet. 14 personer
har haft traineeanställning. 40 deltagare avslutades
efter att ha fått stöd av en coach 2011 Qmf 2010
20). Av dessa gick 17 personer [42,5 %) ut i arbete
eller studier Qmf 2010:45 %). Bland handläggare
som haft kontakt med projektet upplevde 73 % C
jmf 2010 72 %) att det bidrog till en positiv
utveckling för deltagarna. 91 % svarar att de tycker
att projektet är till stöd för dem i sitt arbete.

P a r a p by p r o j e k ie I:
Inom ramen för projektet arbetar man med att
skapa en samordnad stödprocess för unga, detta
görs med stöd av en myndighetsövergripande
samverkansgrupp och genom att erbjuda de unga
med komplexa behov individuellt stöd, så att de
kån fullfölja kontakterna med de myndigheter
som kan erbjuda dem rätt stöd/ insats. I projelctet
arbetade fyra coacher under 2011.
Projektet ingår som en del i Grenverket Södertörn" där samordningsförbunden i Haninge,
Huddinge, Södertälje och Botkyrka samarbetar
kring metodutveckling, uppföljning och utveckling
av samverkan kring unga. Projektet föregicks av
en förstudie under 2008 där man såg stora behov
av att samordna befintliga insatser för unga i
utanförskap.

F r a mgä ngs te k l o re r
Inom projektet finns fyra metodutvecklingsområden
I. Samverkan i myndighetsövergripande arbetsgrupp som bidragit till ökad kunskap och välfungerande myndighetsgemensamma handlingsplaner som möjliggör för unga att få rätt stöd.
2 Traineemodellen som ger unga som saknar
utbildning och arbetslivserfarenhet en möjlighet
att komma in på arbetsmarknaden.
3. Det individuella coachstödet.
<\. Det uppsökande arbetet som bedrivs på bl.a.
fritidsgårdar och på Facebook. Under 2011 var
det ca 25 % som på eget initiativ tog kontakt
med projektet

Proj ek tro
2009-2013
S'a m verk a nspa rin ers
Botkyrka kommuns socialförvaltning är huvudman för projektet i nära samarbete med
kommunens Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning samt Arbetsförmedlingen.
Även Försäkringskassan, Frivården och
Landstinget ingår i samarbetet.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Projektet beviljades en budget om ca 3 100 tkr
för verksamhet år 2011, inklusive medel som
sedan återsöks hos ESF motsvarande ca 1200
tkr. Projektets sammanlagda kostnader 2011
uppgick till ca 3 141 tkr Qmf 2010 2 440 tkr).
Bidrag från ESF har erhållits med 1183 tkr,
vilket gör att kostnaden för förbundet 2011
sammanlagt uppgår till ca 1958 (jmf 20101 600
tkr). Kostnaden per deltagare är 32 tkr/individ/
år ömf 2010: 33 tkr/individ/år).

Målgrupper
Unga Botkyrkabor mellan 16-24 år med komplexa
behov och som varken studerar eller arbetar och
som har svårt att fullfölja kontakt med
myndigheter.
Kvantitativa mä! 201 i
1. 60 remitteringar som resulterar i myndighetsövergripande handlingsplaner.
2. 30 unga Botkyrkabor får individuellt stöd.
3.40 % ska efter avslut studera/arbeta.
4. 75 % av handläggarna som kommer i kontakt
med projektet upplever att det bidrar till mer
effektivitet i arbetet med stöd till unga.

U p p fö i j n ui g / u i v ä r cl e r i n g
En löpande utvärdering av process och effekt görs
via Grenverket Södertörn med PwC som extern
utvärderare. Under 2010 och 2011 har tre
delrapporter presenterats. -
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©Myndigheterna upplever efter projekttiden
att samverkan kring målgruppen har ökat.

Samborådeit
Projektets övergripande inriktning är att fånga
upp personer som är i behov av samordnad
rehabilitering för att återfå hälsa och arbetsförmåga. Bakgrunden är att det saknas
systematisk samverkan kring dessa personer.
Projektet ska med stöd av en gemensam
arbetsmodell erbjuda olika former av stöd utifrån
personens behov för att öka förutsättningarna till
arbete och egen försörjning.
Projektet erbjuder tre olika former av insatser:
- myndighetsövergripande bedömningar och
handlingsplaner,
- individuell vägledning och stöd samt vid behov
kompletterande insatser samt
- gruppverksamhet som förbereder deltagarna
inför fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering.
Projekttid
Juli 2009 - december 2012.
Sa ro verka w spa r tn e rs
Botkyrka kommuns socialförvaltning är
huvudman för projektet i nära samarbete med
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och
landstinget.
Målgrupper
Botkyrkabor [18 till 64 år) som behöver
samordnad rehabilitering för att återfå hälsa och
som inte har någon fast/lämplig förankring på
arbetsmarknaden.
[Kvantitativa mål 2011
1. 50 personer erbjuds individuellt stöd.
2. 20 deltagare erbjuds gruppverksamhet
3. 50 % upplever att deras hälsotillstånd har
förbättrats vid avslut i projektet.
4. 25 % arbetar/studerar vid avslut i projektet,
alternativt står till arbetsmarknadens
förfogande.
Ö yergripaflde mål
»Ökad kunskap om målgruppens behov och
arbetsmetoder till stöd för målgruppen.
©Samtliga remitterade ärenden får en
myndighetsgemensam rekommendation.

iVJähippjyJJelse
Under året har man haft 88 deltagare som
fått myndighetsgemensam handlingsplan och
coachstöd, varav 36 aktualiserats under
2011. Qmf 2010; 61/41). Utöver det har man
upprättat handlingsplaner för ytterligare 11
personer. Två hälsogrupper med totalt 20
deltagare har genomförts 2011.
23 personer Qmf 2010; 9) har avslutats efter
coachstöd, varav sju (30 %) bedömts stå till
arbetsmarknadens förfogande. 3 av dessa har
fått anställning eller börjat studera direkt vid
avslut. Av de 23 deltagare som avslutats upplevde 11 % av deltagarna att deras hälsotillstånd förbättrats vid avslut i projektet.
53 % av deltagarna upplevde oförändrad
hälsa. 81 % av de handläggare som haft
kontakt med projektet upplever det som
positivt och 84 % tycker det bidrar till bättre
samverkan.
Framgå ugsfaktorer
I projektet är samtliga fyra myndigheter
representerade och deltar aktivt i stödet till den
enskilda individen. Allt arbete utgår från
myndighetsgemensamma handlingsplaner.
Samlokalisering, systematisk metodutveckling
och möjlighet till individanpassat stöd möjliggör
rehabilitering för individer som har en komplex
problematik och inte kunnat tillgodogöra sig
ordinarie rehabiliteringsutbud.
Ekonomiske utfall 1 förhållande tiii budget
Projektet beviljades en budget på 2 435 tkr för
verksamhet år 2011. De totala kostnaderna för
projektet uppgår vid årets slut till 1962 tkr Qmf
20101 743 tkr). Överskottet kommer att avräknas de medel som rekvireras 2012.
Kostnaderna har varit lägre än beräknat
beroende på mindre lönekostnader till följd av
personalvakanser vissa perioder samt då
aktiviteter och tolkkostnader varit betydligt
lägre än budgeterat. Kostnaden per deltagare
uppgår till i genomsnitt ca 22 tkr Qmf 2010;
29 tkr).
Upp fö i j rt i i ig / i 11 v ä r d e r ii n g
Under året har projektet arbetat med
uppföljningsverktyg för att mäta upplevd hälsa
hos deltagarna. Under 2012 planeras en större
utvärdering av projektet.

£TAK

Pilotprojektet riktade sig till individer med
ångest och/eller social fobi. Insatsen bestod i en
12 veckor lång gruppverksamhet med KBTinriktning i syfte att stärka deltagarna så att de
efter avslutad insats kunde gå vidare till annan
arbetslivsinriktad rehabilitering. Aktiviteten
var knuten till Samborådet. Inom ramen för
projektet ingick också metodhandledning till
SamboRådets medarbetare.
Projekttid
November 2010 - mars 2012.
Samverka o spa r t n e r s
Genom Samborådet köptes tjänsten av
företaget Psykologpartners.

I • Vi 0 0 i'!-i! ; U\h'.-riv
START ska erbjuda deltagarna samordnade
insatser genom metoden Supported
Employment [SE], samt möjliggöra inträde på
arbetsmarknaden genom att matcha dem till
subventionerade anställningsformer, tex.
utvecklings- och trygghetsanställningar.
:

När en deltagare börjar i projektet kartläggs
färdigheter och funktionsförmåga. Kartläggningen ligger sedan till grund för SE-handledarnas individuella stöd. I projektet samarbetar en arbetsterapeut, två SE-handledare
och en arbetsmarknadshandledare.
Projekttid
November 2011 - oktober 2014
Samverkaraspartraers
Botkyrka kommuns arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltning är huvudägare i
nära samarbete med Arbetsförmedlingen.
Övriga myndigheter ingår i samverkan.

Måigrupp
Individer med ångest/social fobi som inte kan
ta del av befintliga rehabiliteringsinsatser.
Mål
Pilotprojektet förväntades bidra till att:
38-IO deltagare i gruppverksamhet.
'Deltagare ska bli bättre rustade att kunna
delta i andra rehabiliteringsaktiviteter.
^Projektmedarbetarna i SamboRådet ska få
verktyg och kunskap att bättre kunna stödja
och coacha individer tillhörande målgruppen.

Målgrupp
Personer med lindrig utvecklingsstörning,
autism eller förvärvade hjärnskador.

Resultat
Totalt deltog sex personer i gruppinsatsen.
Ytterligare sex personer fick individuellt stöd
genom insatsen. Slutrapporten visar att gruppverksamhet delvis uppnådde sitt syfte. Fyra av
sex deltagare (67 %) har efter genomförd insats
kunnat ta del av SamboRådets eller någon av
huvudmännens insatser. En lärdom från
projektet är att coacher och behandlare måste
arbeta n ä r a varandra och ha täta uppföljningsmöten. Vad gäller handledningen visar slutrapporten att medarbetare inte upplever sig ha
fått ökad kompetens i den omfattning man
förväntat sig. Flera projektmedarbetare vittnar
om att handledningen istället kom att fungera
som ett forurn för återrapportering kring
individernas utveckling i gruppverksamheten.

Övergripande mål
1. Projektet ska utveckla former för samverkan,
kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte där de
professionella som möter målgruppen får ökad
kunskap om målgruppen och dess behov.
2. Projektet ska upparbeta kontakt med ett antal
företag som har ett socialt engagemang där
subventionerade anställningsformer kan bli
möjliga.
Kvantitativa mål
* Projektet ska, i sin helhet, ta emot och ge stöd
till 60 individer.
•-> 80 % ska ha genomfört praktik på 3 månader.
• 35 % av dem som genomfört praktik ska
komma ut i subventionerad anställning.
- Minst 80 % av de medarbetare ska bedöma att
det bidragit till bättre samverkan och ökad
effektivitet.
Resultat
Projektet har under 2011 varit i en uppstartsfas
då bl.a. personal rekryterats och administrativa
rutiner tagits fram. Projektet räknar med att
kunna ta emot deltagare fr.o.m. mars 2012. De
första resultaten beräknas kunna redovisas v i d
slutet av 2012.

Samborådet har inför 2012 ansökt om medel
för att ha en psykolog i projektet motsvarande
50 %. Psykologen ska kunna utföra tester och
screening sarnt erbjuda stöd på grupp- och
individnivå för deltagare.
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- Peter Alm, revisor PwC, för Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen.
- Christer Wahlgren (KD), förtroendevald
revisor, Stockholms läns landsting som
efterträdde Leif Hagström (KD) i oktober 2011.

Samordnmgsförbundet Botkyrka ägs av Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting och har
en styrelse som utses av de fyra ägarna. Till sin
hjälp har styrelsen ett kansli och en ledningsgrupp bestående av tjänstemän från medlemsmyndigheterna.

ledningsgrupp
Till sin hjälp har styrelsen en ledningsgrupp
bestående av verksamhetschefer eller
motsvarande från de fyra olika myndigheterna.
Ledningsgruppen fungerar som beredande
organ för samordningsförbundets styrelse och
bidrar till förankring och verkställighet av
styrelsens beslut. I ledningsgruppen ingår:
- Ann Andersson Hellström, enhetschef, Lokalt
försäkringscenter Huddinge
- Kjell Bertilsson, chef Arbetsförmedlingen
' Botkyrka/Salem
- Lotta Persson, socialchef, Botkyrka kommun
- Jan Strandbacke förvaltningschef
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Botkyrka kommun
- Lotta Strömelius, beställare Hälso- och
Sjukvårdsnämndens förvaltning.

i
i
i
i
, Förbundsstyrelse .:
! Ordförande Mals Einarsson

Kansli
i Samordnare, processt Sd, |
ekonomiadministration i
;

Styr-

och

i beredningsgrupp
I
Representanter fr ån
! AF, FK, kommun, SLL

;
.
|

M i

Ledningsgrupp
Förvaltningschefer fr ån
AF, FK, kommun, SLL

!! i

Insatser/Projekt
Med rågan myndighet
som huvudman

s! ty i else
Samordningsförbundets styrelse är det högsta
beslutande och förvaltande organ som har
ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelse
består av fyra ledamöter och fyra ersättare som
är utsedda av respektive huvudman. En ny
ordförande och vice ordförande valdes vid
årets början och styrelsen har under året haft
följande sammansättning:

Styr- ocb lieredningsguipp
Inom Samordningsförbundet har man byggt
upp ett nätverk som utgör styr- och
beredningsgrupp för finansierade projekt och
insatser. I uppdraget ingår att följa
utvecklingsbehov för aktuella eller nya
målgrupper, förädla projektidéer till genomförbara projekt samt färdigställa ansökningar
om medel och lyfta dessa vidare till ledningsgruppen. Beredningsgruppen har ett
verksamhetsnära perspektiv vilket bl.a.
innefattar att föra ut samverkansperspektivet
inom verksamheter för de fyra samverkande
myndigheterna. I gruppen ingår enhetschefer
eller motsvarande från respektive
myndighet.

- Mats Einarsson (V), ordförande, Botkyrka
kommun,
- Yusuf Aydin (KD), vice ordförande,
Stockholms läns landsting,
- Soili Mårtensson, Arbetsförmedlingen,
- Annika Krook, Försäkringskassan.

- Stig Bjernerup (FP), Botkyrka kommun,
- Ebba Jansson (S), Stockholms läns landsting,
efterträdd av Andreas Dahl (S) fr.o.m. juni,
- Ingela Andersson, Arbetsförmedlingen,
- Mathias Holmlund, Försäkringskassan.

Kansli
Kansliet samordnar förbundets planering,
uppföljning, budgetarbete, styrelseadministration, projektplanering, projektstöd,
kommunikation etc. Under 2011 har Elin
Asplund innehaft tjänsten som samordnare.
Under hennes föräldraledighet april till
september vikarierade Stefan Martinelle som
samordnare. Den 1 oktober 2011 utökades
kansliet med en processtödjare motsvarande
5 0 % tjänst.

Revision
Samordningsförbundets verksamhet granskas
av revisorer. Till stöd för sitt arbete har
revisorerna anlitat revisionsbiträden från
Ernst & Young,
Under 2010 har följande revisorer utsetts av
huvudmännen.
- Lennart Lindström (M), förtroendevald
revisor, Botkyrka kommun.
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30 september
j Beslut om att bevilja medel för projektet
START "Stöd till Arbete".
Delårsredovisning 2011.
* Prioriterad arbetsordning för kansliet.
5 Uppdaterad delegationsordning,

Beslut
De viktigaste besluten gällande förbundets
budget och verksamhet samt andra ärenden av
särskild vikt redovisas nedan.
28 januari
• Val av ordförande och vice ordförande
2011-2014.
> Beslut om medel till projekten Kugghjulet,
SamboRådet, Paraplyprojektet samt till
insatsen AkSe för 2011.

28 oktober
* Information om pilotprojektet Bobsy Boende Behandling Sysselsättning
i Nya stadgar för NNS (Nationella Nätverket
för Samordningsförbund).

25 februari
-> Beslut om att utreda möjligheten till
utökade kansliresurser.

25 november
•> Beslut om verksamhetsplan och budget
2011

2 5 mars
• Beslut om att avsätta medel till Kugghjulen
inspirationsdag.
a Årsbokslut 2010.
j Beslut om att utöka Samordningsförbundets kansli med 50 % processtöd.
» Föreslå ägarna ny förbundsordning.

•j

pä

16 december 29 januari
(delvis gemensamt möte mellan styrelsen och
ledningsgruppen).
3 Information om Samborådet, resultat och
metodutveckling.
5 Remissvar Folkliälsokommittén angående
revidering av styrdokumentet för
kommunens folkhälsoarbete.
5 Ersättningar inom ramen för projekt
Kugghjulet.
3 Anmälan av revisorernas
granskningsrapport av delårsbokslut.
>
: Formaliabeslut inför verksamhetsåret 2011
(attestordning m.m.).

27 maj
Finansiering av en arbetsmarknadshandledare i SamboRådet.
3 Kommunikationsplan samt framtagande av
grafisk profil.
-> Budgetäskande 2012.
Föredragning av tertialrapport januari-april
samt beslut om reviderad budget 2011.
•' Information om förändringar i möjligheten
att återsöka moms samt skrivelse till
Skatteverket.
26 augusti
Planeringsdag för styrelse, ledningsgrupp och
beredningsgrupp i syfte att inleda arbetet med
Samordningsförbundets verksamhetsplan
2012. Under dagen presenterades även
Paraplyprojektets resultat och
utvecklingsarb ete.
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Kostnuderna u p p g ä r totalt till ;..,! 8/7 rnkr. Då arets intakter inklusive liridnbielld i n t ä k t e r u p p g å r till U
miljoner g ö r det att s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e r redovisaren- överskott om ra 0,6 rnkr Det samlade
kapitalet 2U 11 uppgår d ä r m e d till 7,9 rnkr.
L

kunna startas under senhösten 2011 och i
början av 2012.

Avvikelser från budget
De största avvikelserna från planerad budget är
lägre kostnader för samordningsförbundets
kansli och för finansiering av nya insatser och
projekt.

f ö r ä n d r i n g a r i rätten att ä t e r s ö k a imoms
I maj 2011 fick Samordningsförbundet
information från Skatteverket om att
förbunden inte längre har rätt att återsöka
ingående moms. En lagändring i frågan är trolig
efter det att Finansdepartementet lagt förslag
om ändring av lagen [2005:807] om ersättning
för viss mervärdesskatt för kommuner och
landsting. Förhoppningen är att ändringen
gäller retroaktivt från 2010. Den troliga lagändringen gör att förbundet fortfarande
ser den betalda momsen under 2011 som en
reell fordran i bokslutet. För 2011 har åtgärder
vidtagits för att minimera momskostnaderna.
Detta gör att beloppet endast omfattar ca 442
tkr. Fortfarande utgör dock momsen ca 5 % av
de totala kostnaderna i samordningsförbundet.

En bidragande omständighet till förbundets
överskott är bland annat de sent angivna och
kortsiktiga budgetförutsättningarna. Det har
medfört svårigheter att fatta långsiktiga beslut
kring finansiering av insatser.
Medel avsattes vid årets början för att möjliggöra
en utökning av kansliets personalresurser från
våren. Anställningen fördröjdes dock och en ny
medarbetare var på plats först i oktober 2011.
Under å r e t har ett intensivt arbete pågått med att
arbeta fram och verkställa nya rehabiliteringsinsatser. Arbetet har bedrivits av samordningsförbundets beredningsgrupp och ledningsgrupp.
Inga extra kostnader har alltså behövts för att
genomföra detta kartläggande arbete. Att
förankra och göra ett ordentligt kartläggningsarbete tar tid varför inga nya insatser med
deltagare startat under 2011.

Kostn a dsfö n\ e t n i n g
88 % [7,6 mkr) av samordningsförbundets
totala kostnader går till att finansiera insatser
som riktar sig direkt till Botkyrkabor i behov av
samordnad rehabilitering. Resterande 12 %
[1,1 mkr) bekostar det administrativa arbetet,
dvs. kansliet, styrelsearbete, information och
kommunikation samt revisionskostnader.

Ytterligare en orsak till att kostnaderna varit
lägre än budgeterat beror på avvikelser
redovisade av de finansierade projekten/
insatserna. Under året har SamboRådet haft
personalvakanser och därför redovisat ett stort
överskott. Även Kugghjulen redovisar ett
överskott, beroende på att arbetet på vissa
vårdcentraler inte bedrivits i den omfattning som
planerats.

Insatser
Kansli
Kommunikation
Styrelse
Revision '
Övrigt

D
n

D
D

Som en åtgärd för att minska det växande
överskottet i budgeten har beredningsgruppen
under å r e t genomfört flera kartläggningsarbeten
och förstudier i syfte att lyfta fram förslag till
styrelsen om nya insatser som möter
samordningsförbundets övergripande
målsättning. Genomförandeprojekt beräknas

D
D
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Nedan följer en översikt som ger en avstämd resultaträkning mot budget 2011 uppdelat på kostnader
för administration respektive projektverksamhet.
Avvikelse
(tkr)

Budget
(tkr)

Utfall
(tkr)
Intäkter

8 000

8 000

0

Överskott f r å n tidigare å r
Övriga i n t ä k t e r

7 295
1183

7 295
1200

0
-17

824

1300

476

Styrelsearvoden

69

75

6

Revision

45

50

5

141

80

-61

AkSe

1016

1120

104

Kugghjulet
Paraplyprojektet inkl.
Grenverket

1278

1488

210

3141

3125

-16

SamboRådet

1962

2 300

338

231

3 638

3 407

0

300

300

12

100

88

Summa Administration

1 079

1505

426

Summa Projektverksamliet

7 640

12 071

4431

Summa kostnader totalt

8 719

13 576

4 857

Utgifter
Administration
Kansli

övrigt/övriga externa tjänster
Insatser

Tillkommande/utökade projekt
Förstudier och utvärdering
Samverkansinsatser
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RESULTATRÄKNING per den 31 december 2011

?.ori

Verksamhetens i n t ä k t e r
Varav
Medlemsbidrag
Övriga bidrag/ESF-medel

9 182 618

10 866 038

8 000 000
1182 618

10 000 000
866 038

-8 720 020

-7 827 597

-1 080 244
-7 639 776

-977442
-6 850 155

Verksamhetens resultat

462 598

3 038 441

Finansiella poster
Varav
Ränteintäkter
Räntekostnader

151752

23 116

151 752
0

23 286
-170

ÅRETS RESULTAT

614 350

3 061 557

Not 1

Verksamhetens kostnader
Varav
Administrativa kostnader
Insatser/utvecklingsarbete

Not 2
Not 3

.20 i i - . 1 2 - 3 i

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Bank
Summa o m s ä t t n i n g s t i l l g å n g a r

20.(0-l 2-3 i

507 748
1017135
7 811 548
9 336 431

616
15
7 368
8 000

Summa tillgångar

9 336431

8 000 337

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

7 295 245
614 350
7 909 595

4 233 688
3 061 557
7 295 245

Sumima skulder

1 041565
19 618
365 653
1 4 2 6 836

401118
19 559
284415
705 092

Summa eget kapital och skulder

9 336 431

8 0 0 0 337

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 4
Not 5

Not 6

Not 7
Not 8
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390
556
391
337

RESULTATRÄKNING
N o t l Medlemsbidrag
Bidrag staten fFörsäkringskassa och Arbetsförmedling")
Bidrag Botkyrka kommun
Bidrag Stockholms läns landsting
Not 2 Administrativa kostnader
Styrelse
Revision
Tjänsteman/kansli
Ekonomistöd
Övrigt
Not 3 Insatser/utvecklingsarbete
Förstudier/karläggning
Samverkansinsatser
AkSe
Kueshiulet
Paraplyproj ektet
Grenverket
Samborådet
Tillkommande/utökade projekt

BALANSRÄKNING
Not 4 Övriga fordringar
Kundfordringar
Avräkning skattekonto
Moms
Not 5 Förutbetalda kostaader och upplupna intäkter
Botkvrka kommun, Paraplyprojektet överskott 2011
Botkyrka kommun, Samborådet, överskott 2011
Haninge samordningsförbund, avräkning avs proj Grenverket
ESF, upplupen intäkt avs proj Grenverket
Not 6 Eget kapital
Ingående balans eget kapital
Årets resultat
Utgående balans eget kapital
Not 7 Övriga skulder
Källskatt avs. december
Sociala avgifter avs. december
Momsjustering att avräkna 2011
Not 8 Upplupna kosmader och förutbetalda intäkter
Ernst & Young, upplupen kostnad avs revision
AF Botkyrka, upplupen kostnad avs lön proj Grenverket
Botkyrka kommun, upplupen kostnad avs lön
Centrumvux Haninge, upplupen kostnad avs Grenverket
Upplupen kostnad avs ext futb personal") Grenverket
Samordn förb Östra Södertörn, nettoavräkning 2010
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2011

2010

4 000 000
2 000 000
2 000 000
8 000 000

5 000 000
2 500 000
2 500 000
10 000 000

69 486
45 371
718 656
105 714
141 017
1080 244

70 259
50117
623 855
162 724
70 487
977442

0
12 304
1015 836
1277 600
773 000
2 367 590
1962 300
231146
7 639 776

145 200
5 240
1178 266
1 248 400
665 635
1 772 110
1 743 304
92 000
6 850 155

2011

2010

65 478
0
442 270
507 748

229 795
275
386 320
616 390

64 000
472 700
347 774
132 661
1017 135

0
0
0
15 556
15 556

7 295 245
614 350
7 909 595

4 233 688
3 061557
7 295 245

9 320
8131
2 167
19 618

6 367
5 302
7 890
19 559

34 000
50 000
209 601
69 052
3 000
0
365 653

16 000
28 889
10 000
0
0
229 526
284415

,vlH1

Ben l ö p a n d e verksamheten

i

i

20.U*

Årets resultat

614 350

Kassaflöde f r å n den l ö p a n d e verksamheten före
f ö r ä n d r i n g a r av r ö r e l s e k a p i t a l

614 350

3 061 557
3 061557

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-892 937

376 413

721 744

208 632

Kassaflöde f r å n den l ö p a n d e verksamheten

443 157

3 646 602

Årets kassaflöde

443 157

3 646 602

Likvida medel vid årets början

7 368 391

3 721 789

Likvida medel vid årets slut

7 811548

7 368 391

Ökning/minskning kortfristiga skulder

9 J R e tik w i §n i n g s p ri n c i p -e r
Årsbokslutet är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning i tillämpliga delar.
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Yusuf Aydin
Vice O r d f ö r a n d e
(Stockholms läns landsting)

Mats Einarsson
Ordförande
(Botkyrka kommun)

Datum

Soili Mårtensson
Styrelseledamot
(Arbetsförmedlingen)

Annika Krook
Styrelseledamot
(Försäkringskassan)
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Mål/Uppdrag
1. U n d e r l ä t t a å t e r g å n g
till arbete och/eller
s t u d i e r o c h egen
försörjning.

Verksamhet/Insatser som svarar mot uppdraget
Uppfyllt.
Samordningsförbundet har finansierat insatser för 672
deltagare som haft till syfte att förbättra samverkan för att fler
individer ska komma i arbete eller påbörja studier.
36 % av dem som erhållit arbetslivsinriktade
rehabiliteringsinsatser har fått ett arbete eller påbörjat
studier . Många fler har närmat sig arbetsmarknaden.
3

2. M o t v e r k a a r b e t s l ö s h e t
h o s u n g a m e l l a n 16-29
år.

Uppfyllt.
98 unga Botkyrkabor har fått stöd genom Paraplyprojektet.
Paraplyprojektet har utvecklat framgångsrika metoder för
samverkan kring unga i syfte att motverka arbetslöshet och
utanförskap.

3. U n d e r l ä t t a f ö r
personer med psykisk
o h ä l s a att e t a b l e r a s i g
p å arbetsmarknaden.

Uppfyllt
37 personer har fått stöd enligt S-E metoden i projektet AkSeinsatsen som också bidrar till bättre samverkan och ökad
kunskap kring målgruppen hos de fyra samverkande
myndigheterna.
Ett pilotprojekt med stöd till personer med ångest och/eller
social fobi har genomförts i syfte att dessa personer ska kunna
gå vidare i sin arbetslivsinriktade rehabilitering.

4. U t v e c k l a m y n d i g h e t s övergripande
a r b e t s s ä t t f ö r att
erbjuda Botkyrkabor
med stora
rehabiliteringsbehov effektivt stöd
f ö r att å t e r f å h ä l s a n .

Uppfyllt.
Samtliga insatser har till uppdrag att utveckla samverkan
mellan myndigheterna. Samordningsförbundet arbetar med
kunskapsspridning genom ex. samverkansseminarium,
gemensamma behovskartläggningar etc.
Myndighetsövergripande samverkan sker genom bl.a.
upprättande av gemensamma handlingsplaner,
samlokalisering, samverkansgrupper till stöd för specifika
målgrupper, informations- och utbildningsinsatser etc.

Uppfyllt.
5. U t v e c k l a f o r m e r f ö r
Under 2011 har en processtödjare anställts för att utveckla
u p p f ö l j n i n g och
u t v ä r d e r i n g a v p r o j e k t och följa nyckeltal.
Arbetet med att införa nya SUS har fortsatt 2011.
o c h av m å l s o m
Deltagarenkäter har utvecklats under hösten 2011 och
f ö r b u n d e t beslutat o m
kommer att införas i samtliga projekt 2012.
Utveckla nyckeltal till
Redovisning av nyckeltal avseende måluppföljning i projekten
stöd för uppföljning,
görs varannan månad.
utveclding och
Arbetslöshetsstatistik, sjukpenningtal och försörjningsmått
v e r k s a m h e t s p l a n e r i n g följs av kansliet vid arbetet med verksamhetsplanering och
uppföljning.
6. F ö r s t ä r k a s a m v e r k a n 1
f o r m av k u n s k a p s överföring och
Information.

Ett seminarium för handläggare och anställda hos de fyra
myndigheterna hölls i mars 2010 till denna dag tog
samordningsförbunden i Botkyrka och Huddinge också fram
en informationsfolder om pågående projekt.

Avser deltagare som varit inskrivna i AkSe, Paraplyprojektet eller SamboRådet, totalt 82 individer varav 29 gått till
arbete eller studier.
21
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AkSe
Nyttomäl

Resultat 2011

20 % arbetar/ studerar
vid avslut.

Uppfyllt.
47%

80 % upplever ökad grad
av välmående.
Projektmål
20 erbjuds arbetsterapeutisk kartläggning.

Har ej följts upp
2011
Uppfyllt.
24 st.

10 erbjuds SE-stöd.

Uppfyllt.
16 st.

80 % av dem som inte
når sysselsättning får
fortsatt samordnat stöd.

Ej uppfyllt.
60 % till fortsatt
samverkan.

Kommentar

Resultat
2010

9 av 19 som avslutades i
projektet gick till anställning eller
självfinansierade studier.
Byte av mätinstrument har gjort
att ev. resultat inte är tillförlitliga.

36%

Nya prioriteringar vid
inremittering har införts för
rimlig arbetsbelastning.
Nya prioriteringar vid
inremittering har införts för
rimlig arbetsbelastning.
Övriga 40 % avslutades pga.
sjukdom som krävde omfattande
vårdinsatser.

35 st.

73,5 %

15 st.

73%

K u j i g g l h p S ^
Kommentar

Projektmål

Resultat 2011

370 ärenden
8 0 % känner till
projektet och är nöjda
med verksamheten.

Uppfyllt.
427 st.
9 7 % känner till
Kugghjulen.
88 % är nöjda.

Antalet ärenden/enhet varierar
kraftigt fse nedan].
116 av 119 tillfrågade känner till
projektet, 65 av 74 som haft
ärende är positivt inställda.

VÅRDCENTRAL

Flödlesmål

Alby
Fittja
Hallunda
Storvreten
Tullinge
Tumba
Psykiatriska mott.

60
60
50
50
50
50
50

Antal ärenden
2011
94
67
51
54
55
24
82
22

åmtal äremden
2010
98
90
75
60
43
39
50

Resultat
2010
405 st.
100 %
83 %
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MyUtomål
40 % avslutas till
arbete eller studier.
7 5 % av
myndigheternas
personal ser nyttan av
projektet.
Projektmål
60 aktualiseringar
med myndighetsövergripande
handlingsplaner.
30 coachningar.

Reseltat
2011
Uppfyllt.
42,5 %
Ej uppfyllt.
73%

Kommentar
17 av 40 har avslutats till
arbete/studier.
24 av 33 svarande. Andelen har
ökat sedan 2010. Ny mätning
görs då projektet avslutas, då
målet troligtvis kommer att nås.

Resultat
2010
45%
72%

Uppfyllt.
62 st.

Projektet har nu ett förväntat
flöde där behov och resurser
överensstämmer.

74 st.

Uppfyllt.
50 st

55 st.

Uppfyllt

Projektet tar emot fler än
förväntat. Under 2 012 kan
jprioriteringar behöva göras.
Botkyrka kommun ansvarar för
framtagande av platser.
14 ungdomar har fått
traineeplats 2011.

Nyttomål

Resultat

Kommentar

2 5 % till
arbetsmarknadens
förfogande vid avslut.
50 % upplever
förbättrat
hälsotillstånd.

Uppfyllt.
30%

Samtliga har fått
handlingsplan med
bedömning och
rekommendation.
Projektmål
50 erbjuds individuellt
stöd.

Uppfyllt.

7 av 23 har vid avslut påbörjat
studier, fått arbete eller stått till
arbetsmarknadens förfogande.
Mätmetoder har setts över då
projektet bedömer att resultatet
inte överensstämmer med
deltagarnas allmänna utveckling.
Samtliga som remitterats har fått
myndighetsgemensam
bedömning och rekommendation
genom handlingsplan.

Kunskapsutveckling
inom projektet.

Uppfyllt.

Två hälsogrupper med
20 deltagare.

2 grupper med
20 deltagare.

Erbjuda stöd till
deltagare och
arbetsgivare inom
traineeprogrammet

Uppfyllt.
(10 trainees)

S a m b o R å d e t

Ej uppfyllt.
11%

Uppfyllt.
88 st.

52 personer var redan aktuella
2010. Resterande 36 har
aktualiserats 2011.
Kontinuerlig handledning med
fokus p å metodutveckling.
Projektet deltar kontinuerligt i
aktiviteter för ökad kunskap om
målgruppens behov. Kunskapen
sprids till deltagande aktörer vid
olika forum för samverkan.
Utöver detta har en
aktivitetsgrupp också
genomförts.
23

Eeseltat
2010
0%

Har ej följts
upp 2010.

100 %

48 st

Se årsredovisning
för 2010.

2 grupper
med
15 deltagare.

Revisionsrapport 2011
Genomförd på uppdrag av revisorerna
April 2012

S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t
B o t k y r k a

Granskning av årsredovisning

§H ERNST

&YOUNG

Quality In Everything We Do

Innehåll
Missivskrivelse

2

1.

3

Inledning
1.1.

2.

3

Granskning av årsredovisningen
2.1.
2.2.

3.

Granskningen utgångspunkter

Resultaträkning
Balansräkning

4
4
-

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
3.1.
Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
3.2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
:
3.3.
Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att
utföra förvärvsarbete
3.4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning
skall användas
3.5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
3.6. Bedömning

5

6
6
6

7
8
8
9

1

Missivskrivelse

2012-04-10
Revisorerna i Samordningsförbundet Botkyrka

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet Botkyrka år 2011.
Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och
årsredovisningen för förbundet.
Det har inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar vår bedömning av att
resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för året
2011.

Kopia: Förbundets styrelse

2

1.

Inledning

Samordningsförbundet Botkyrka granskas av revisorer utsedda av förbundets medlemmar.
Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.
1.1.

Granskningen utgångspunkter

Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet
och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför ansvarsprövningen av förbundets styrelse.
Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har samordningsförbunden till uppgift att:
•
•
•

•
•
•

Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
Stödja samverkan mellan samverkansparterna
Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra
förvärvsarbete
Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall
användas
Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer
punkterna i 7 §.
Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

3

2. Granskning av årsredovisningen

2.1.
2.1.1.

Resultaträkning
Intäkter

Förbundets intäkter från huvudmännen uppgår till 8 000 tkr (10 000 tkr) vilket överensstämmer med budget. Intäkterna är fördelade på följande sätt: Botkyrka kommun 2 000 tkr, Försäkringskassan 4 000 tkr samt Landstinget 2 000 tkr. Utöver förbundsintäkter har Botkyrka
erhållit 1 183 tkr i form av ESF-bidrag för projekt Grenverket. Samtliga förbundsintäkter är
inbetalda per 2011-12-31.
2.1.2.

Kostnader

Administrativa

kostnader

De administrativa kostnaderna uppgår till 1 080 tkr (977 tkr) och avser personalkostnader,
revisionsarvode, styrelsearvode samt utbildning och konferens. Ökning av administrationskostnaderna beror främst på att man föregående år hade lägre kostnader för kansli och
tjänstemän, vilket berodde på bytet av en samordnare.

Driftskostnader/Lämnade

bidrag

Arets kostnader för insatser uppgår till 7 639 tkr (6 850 tkr). Kostnaderna avser främst följande projekt:
•

AkSe uppgår till 1 015 tkr (1 178 tkr), budgeterat till 1 120 tkr. Projektet syftar till att
stödja personer med psykiska funktionshinder i deras arbetslivsinriktade rehabilitering.

•

Kugghjulet syftar till att med hjälp av vårdcentralen fånga upp de patienter vars rehabiliteringsbehov inte är helt tydliga. Projektet uppgick till 1 277 tkr (1 248 tkr), budgeten uppgick till 1 488 tkr och är något högre än utfallet vilket beror på att vissa vårdcentraler inte bedrivit verksamheten i den omfattning som avsågs.

•

Paraplyprojektet inkl Grenverket uppgår till 3 141 tkr (2 438 tkr), budgeterat till ca
3 100 tkr. Projektet går ut på att skapa en samordnad stödprocess för unga genom att
erbjuda dem individuellt stöd så att de kan fullfölja kontakter med de myndigheter
som erbjuder dem rätt stöd/ insats.

•

Samborådet syftar till att hjälpa personer som är i behov av samordnad rehabilitering
för att återfå hälsa och arbetsförmåga. Projektet uppgår till 1 962 tkr (1 743 tkr), budgeterat till 2 435. Överskottet kommer att avräknas de medel som rekvireras 2012. D e
lägre kostnaderna beror på personalvakanser samt lägre aktivitets- och tolkkostnader
än budgeterat.

Avstämning har skett mot projektredovisning och fakturaunderlag. Samtliga projekt är i nivå
med föregående år förutom Grenverket som ökat med 700 tkr.
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2.1.3.

Resultat

Årets resultat uppgår till 614 tkr (3 484 tkr). Överskottet år 2010 berodde till stor del på att
nya projekt inte kom igång som planerat samt att Samborådet inte bedrev verksamhet i den
omfattning som planerats.
(Kugghjulen var igång hela 2010 och avvek inte från budget)
2.2,

Balansräkning

Vi har granskat balansräkningen med avseende på de tillgångar och skulder som är redovisade. Vi har bedömt posterna i fråga om rörelsegillhet samt huruvida redovisningen ger en
rättvisande bild av förbundets ställning för 2011.
Tillgångar
Likvida medel består av ett tillgodohavande på Swedbank om 7 812 kr (7 368 tkr). Avstämning har skett mot årsbesked från banken utan anmärkning.
Kundfordringar uppgår per den 31 december till 65 tkr (229 tkr) och avser återbetalning avseende kostnader för processtödjare. Samtliga kundfordringar som förelåg per 31 december
2011 har betalats under 2012.
Övriga fordringar uppgår till 442 tkr (386 tkr) och består av skattekonto samt momsfordran för
hela årets ingående moms. Vi har stickprovsvis granskat momsbelopp mot betalda leverantörsfakturor utan notering.
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgår till 1 017 tkr (15 tkr). Avser projekten
Samborådet, Paraplyprojektet och Grenverket har överskott för 2011, vilket förs över för avräkning 2012.

Skulder
Leverantörsskulderna uppgår till 1 042 tkr (401 tkr). Skulderna avser projektkostnader för
2011. Balansposten har granskats ifråga om korrekt kontering, periodisering samt rörelsegiltighet.
Övriga skulder uppgår till 20 tkr (20 tkr) och avser främst sociala avgifter och källskatt, avstämning har skett mot skattekontoutdrag.
Upplupna kostnader uppgår till 366 tkr (284 tkr) och avser lönekostnader och komvuxutbildningar hänförliga till Grenverkets paraplyprojekt samt revisionsarvode för 2011.
Eget kapital uppgår till 7 910 tkr (7 295 tkr). Balansering har skett av föregående års vinst.
Årets ökning avser till sin helhet årets resultat om 614 tkr.

Övriga noteringar
Vi bedömer bokslutsdokumentationen som tillfredsställande.
Redovisade och betalda skatter och avgifter är kontrollerade och bedöms ha hanterats på ett
korrekt sätt.
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3. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
3.1.

Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

Styrelsen har beslutat om en verksamhetsplan för 2011.1 verksamhetsplanen framgår samordningsförbundets samverkansmål. Förbundets insatser ska under 2011 bidra till att;
underlätta återgång till arbete och/eller studier och egen försörjning,
motverka arbetslöshet hos unga mellan 16-29 år,
-> underlätta för personer med psykisk ohälsa att etablera sig på arbetsmarknaden,
utveckla myndighetsövergripande arbetssätt för att erbjuda Botkyrkabor med stora
rehabiliteringsbehov effektivt stöd för att återfå hälsan.
Samverkansmålen är desamma som föregående år. Det framgår av verksamhetsplanen att
de kvantitativa målen för verksamheten framgår i ansökan om respektive projektinsats och i
relation till varje specifik insats. Önskningar har tidigare framförts, både från landstinget och
från revisionen att de övergripande målen bör kvantifieras för att underlätta uppföljning och
bedömning av måluppfyllelse. Förbundets samordnare konstaterar att en kvantifiering av
målen är svår att göra, då det bedöms vara svårt att hitta rimliga mål eftersom det inte finns
något referensmaterial att förhålla sig till, varför målen initialt endast skulle bli kvalificerade
gissningar.
I verksamhetsplanen anges vilka prioriterade målgrupper samordningsförbundet ska prioritera under verksamhetsåret. För 2011 anges dessa prioriterade grupper vara:
unga som riskerar arbetslöshet och utanförskap och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
personer med psykiska funktionshinder som behöver anpassat stöd för att komma vidare till praktik och arbete
-» individer med långvarig offentlig försörjning, t.ex. långtidsarbetslösa, långvarigt sjukskrivna eller individer som uppbär försörjningsstöd och som riskerar falla mellan
myndigheternas ansvar, t.ex. individer som utförsäkras från Försäkringskassan
personer som på grund av bristande kunskaper i svenska språket är arbetslösa
och/eller riskerar långvarig arbetslöshet och ohälsa
- » individer med missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa och som är i
behov av samordnad rehabilitering
Styrelsen har också beslutat att samordningsförbundet ska verka för att utveckla
former för uppföljning och utvärdering av projekt och mål
-> nyckeltal till stöd för uppföljning
- » förstärkning av samverkan i form av kunskapsöverföring och information
De insatser och projekt som Samordningsförbundet finansierar har nyttomål och projektmål.
Nyttomålen ska vara uppnådda vid projektets slut medan projektmålen gäller för ett specifikt
verksamhetsår. Målen arbetas fram i ansökningsprocessen och framgår även i de avtal som
sluts för projekten. Målen ska enligt styrelsen utgå från Samordningsförbundets övergripande
mål om förbättrad samverkan samt fler Botkyrkabor i arbete och egen försörjning. Styrelsen
godkänner varje projekts mål.
3.2.

Stödja samverkan mellan samverkanspartema

För att stödja styrelsens arbete finns en verkställande tjänsteman (samordnare) och sedan
första oktober 2011 även en processtödjare som delas med samordningsförbundet i Huddinge. Processtödjaren arbetar aktivt mot projekten med att ge praktiskt stöd i arbetet samt
ansvarar även för hanteringen av S U S som är ett Sektorsövergripande system för Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet. Vidare finns även en ledningsgrupp och en
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beredningsgrupp. Ledningsgruppen består av representanter för parterna och ansvarar för
att bereda förslag till styrelsen, till exempel genom att föreslå projekt som ska stödja och utveckla samverkan mellan huvudmännen. Beredningsgruppen bistår ledningsgruppen i arbetet och består av tjänstemän från samordnande parter.
Under 2011 har förbundet diskuterat en delvis ny inriktning på verksamheten. Arbete pågår
med att i större utsträckning utveckla samverkan genom finansiering av mer långsiktiga samverkansinsatser med processinriktning och kompetensutveckling inom och mellan deltagande parter.
Under året som gått har förbundet tillsammans med förbundet i Huddinge bland annat anordnat ett erfarenhetsseminarium där de finansierade projekten givits möjlighet att presentera sina projekt för olika intressenter. Seminariet hade över 100 deltagare. Förbundet har också anordnat en inspirationsdag för vårdgivare och medarbetare på temat "smärta och behandling".
Vidare har utvecklingen av samarbetet med samordningsförbundet i Huddinge fortgått under
året. Samarbetet möjliggör utbyte av plats för medborgare boende i Huddinge respektive
Botkyrka kommun. Resultatet av detta har inte varit stort, då endast två Botkyrkabor deltagit i
verksamheter finansierade genom Samordningsförbundet i Huddinge under året som gått.
Samarbetet rör dock inte enbart utbyte av insatser utan även samverkansinsatser, verksamhetsutveckling, uppföljning och administrativa frågor. Det faktum att den nya processtödjaren
arbetar halvtid i respektive förbund leder också till ytterligare samverkan och erfarenhetsutbyte mellan de två förbunden.
Under 2011 har förbundet bland annat arbetat med att informera om sin verksamhet. Vidare
har en ny grafisk profil tagits fram, nyhetsbrev har publicerats samt att en ny kommunikationsplan har antagits för att stärka arbetet med information om förbundets verksamhet.
3.3.

Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga
att utföra förvärvsarbete

Under året har förbundet beviljat finansiering till sex olika insatser och projekt.
Följande insatser/projekt har finansierats under 2011:
AkSe - står för Arbetsterapeutisk kartläggning och Supported Employment. Insatsen syftar
till att stödja personer med psykiska funktionshinder i deras arbetslivsinriktade rehabilitering,
med målet att de ska kunna få sysselsättning i form av arbete, praktik eller studier. AkSe har
tidigare bedrivits i projektform men övergick till insats finansierad av förbundet under 2011.
Kugghjulen - ska erbjuda individen bästa möjliga bedömning för en effektiv behandling/rehabilitering i syfte att minska sjukskrivningstiden. Arbetsmodellen bygger på att, med
vårdcentralen som huvudarena, så tidigt som möjligt fånga upp patienter vars rehabiliteringsbehov inte är helt tydligt. Inom ramen för Kugghjulen görs en myndighetsgemensam bedömning av läkare samt handläggare vid Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens socialtjänst.
Paraplyprojektet - avser att samordna insatser för målgruppen unga Botkyrkabor mellan 1624 år, fånga upp unga som idag befinner sig i utanförskap och stödja dem vidare till jobb,
studier eller rätt insats hos annan myndighet. I projektet arbetade under 2011 fyra coacher.
Projektet ingår i ett samarbete med andra södertörnsförbund som handlar om att samordna
metodutveckling, uppföljning och samverkan kring unga.
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Samborådet-den
övergripande inriktningen är att fånga upp personer som är i behov av
samordnad rehabilitering för att återfå hälsa och arbetsförmåga och som inte har någon fast
eller lämplig förankring på arbetsmarknaden. Inom ramen för Samborådet erbjuds tre olika
former av insatser; myndighetsövergripande bedömningar och handlingsplaner, individuell
vägledning och stöd samt gruppverksamhet som förbereder deltagarna för fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering.
Följande projekt har finansierats och avslutats under 2011:
KBT insats - Flera deltagare inom projektet Samborådet lider av social fobi eller har likvärdiga svårigheter till följd av t.ex. depression eller långvarig social passivitet. För att kunna erbjuda dessa deltagare stöd har Samordningsförbundet upphandlat en insats med KBTinriktning. Inom ramen för projektet har även metodhandledning erbjudits för Samborådets
medarbetare. Projektet påbörjades hösten 2010 och avslutades våren 2011.
Följande projekt har startats upp under 2011:
START- Stöd till arbete - projektet ska erbjuda deltagarna samordnade insatser genom
metoden Supported Employment samt möjliggöra inträde på arbetsmarknaden genom att
matcha dem till subventionerade anställningsformer som till exempel utvecklings- och trygghetsanställningar. Målgruppen är personer med lindrig utvecklingsstörning, autism eller förvärvade hjärnskador. Projektet har under 2011 varit i en uppstartsfas och förväntas kunna ta
emot de första deltagarna under våren 2012.
3.4.

Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning
skall användas

Styrelsen beslutade den 26 november 2010 om budget för 2011. En minskning av tilldelade
medel från staten med 1 mnkr gav förbundet en total medelstilldelning motsvarande 8 mnkr.
Den 25 november 2011 beslutade styrelsen om verksamhetsplan och budget för 2012. För
2012 har förbundet från staten erhållit 4 mnkr, vilket ger en total medelstilldelning motsvarande 8 mnkr. Överskottet från tidigare år uppgår till närmare 6,7 mnkr. Utöver detta har också förbundet erhållit medel från Europeiska Socialfonden motsvarande 0,9 mnkr, vilket ger
förbundet intäkter för 2012 på totalt nästan 15,6 mnkr.
Enligt samordnaren är förhoppningen inför 2012 att hela budgeten ska kunna nyttjas. Tidigare har bland annat personalomsättning i något projekt lett till att projektets mål inte till fullo
kunnat nås och därför påverkat dem negativt, vilket är ett problem som inför 2012 förhoppningsvis inte kommer återkomma. Det konstateras vidare att det under året har varit svårt att
på kort tid genomföra förstudier och möjliggöra finansiering av nya insatser, vilket har bidragit
till förbundets överskott.
Under 2011 har inget projekt riktat sig mot målgruppen personer med missbruksproblem
samt psykisk ohälsa. Under våren 2012 avses ett projekt som riktar sig mot denna målgrupp
startas.
3.5.

Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

I ledningsgruppens ansvar ingår att återkommande rapportera till styrelsen om de projekt
som finansieras. Avvikelser från ansökan och projektplaneringen ska ingå i rapporteringen.
Styrelsen bjuder kontinuerligt in projektledarna för en redovisning av utvecklingen i projekten.
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I årsredovisningen följs projektens nyttomål upp, dvs projektens långsiktiga mål som ska
vara uppfyllda vid projektavslut. Av totalt sju nyttomål bedöms fyra av dessa vara uppfyllda
för året. Två av målen bedöms vara ej uppfyllda medan ett mål inte har följts upp under året.
Insatsernas projektmål följs upp i årsredovisningens bilaga. Detta är de årliga målen för respektive projekt. Projektmålen handlar mest om antalet deltagare, antalet ärenden som tas
upp och antalet deltagare som fullföljer en viss typ av insats. Av totalt 10 mål har 9 uppfyllts
under 2011. Det enda målet som inte nåtts under året är ett av målen inom AkSe. Målet
handlar om att 80 % av de som inte når sysselsättning efter genomförd insats ska få fortsatt
samordnat stöd. Resultatet för året visar att 60 % under året fått fortsatt samordnat stöd.
Resultatet för 2010 var 73 %, vilket visar på en försämring under 2011.
Måluppfyllelse för projektet KBT-insats redovisas inte tillsammans med övriga insatser i bilagan. En uppföljning av insatser har dock gjorts, och det konstateras här att samtliga mål inte
uppnåddes. Bland annat deltog färre personer i insatsen än vad som förväntats.
Varannan månad återrapporteras flödena i projekten till förbundets samordnare. Med flöden
åsyftas deltagarflöden samt hur många som går ut i egenförsörjning eller studier. Om prognoser ser negativ- ut lyfts frågan till projektets styrgrupp för diskussion. I styrgruppen tas en
plan fram för arbetet ska fortskrida för att få bukt med de negativa resultatet.
3.6. Bedömning
Förbundets styrelse har beslutat om mål och riktlinjer för verksamheten. De mål som är formulerade för förbundet och för de enskilt finansierade projekten ligger i linje med de krav
som framgår av lagstiftningen. Detta ger också resultatet att förbundets övergripande mål
uppnåtts, vilket konstateras och har analyserats, vilket är en positiv utveckling från föregående års redovisning.
Vår bedömning är vidare att förbundet i enlighet med lagstiftningen har genomfört samverkansinsatser för att stödja samverkan mellan deltagande parter.
De av samordningsförbundet finansierade insatserna bedömer vi ligga inom ramen.för vilka
insatser som i enlighet med lagstiftningen ett samordningsförbund kan finansiera.
Av vad som framkommit vid vår granskning används medlen som står till förbundets förfogade på ett för uppdraget ändamålsenligt sätt. Balansen mellan direkta insatser mot målgruppen, stöttande insatser mot parterna och verkställande insatser förefaller vara god.
Uppföljningen och utvärderingen av pågående projekt bedöms som god. Främst gäller detta
att projektens måluppfyllelse enligt dess projektmål bedöms vid årets slut.
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Samordningsförbundet Botkyrka
Organisationsnummer:222000-2006
Revisorerna
Till:
Styrelsen i Samordningsförbundet Botkyrka
Fullmäktige, Botkyrka kornmun
Fullmäktige, Landstinget i Stockholms län
Försäloringskassan
Arbetsförmedlingen
Revisionsberättelse f ö r år 2011
V i , utsedda revisorer i Samordningsförbundet Botkyrka, har granskat den verksamhet
som bedrivits i samordningsförbundet under år 2011.
Styrelsen ansvarar för att besluta om m å l och riktlinjer, att stödja samverkan mellan
samverkansparterna, att finansiera insatser som ligger inom parternas samlade
ansvarsområde, att besluta p å vilket sätt medel ska användas, att svara för uppföljning
och utvärdering samt för att upprätta hudget och årsredovisning.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt pröva
o m verksamheten bedrivits i enlighet med samordningsförbundets uppdrag.
Gransloiingen har utförts i enhghet med lag (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiHteringsinsatser, kommunallag (1991:900) och god revisionssed. Granskningen
har genomförts med den inriktning och omfalming som behövs f ö r att ge rimlig grund
f ö r bedömning och ansvarsprövning.
V i bedömer sammantaget att styrelsen har bedrivit verksamheten p å ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Styrelsens interna
kontroll bedöms ha varit tillräcklig.

V i tillstyrker att ledamöterna i styrelsen f ö r år 2011 beviljas ansvarsfrihet.

Botkyrka den25april 2012

Peter A l m
Utsedd av Landstinget i
Stockholms län

Utsedd av Botkyrka kommun

Till utlåtandet hör bilagan: Revisionsbiträdets rapport 2012-04-10

Utsedd av staten

A.
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Samordningsförbundet Botkyrka

Sammanträdesdatum
2011-03-25

STOCKHOLMS LANS LANDSTING
HÄLSO- CCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
2012 -04- 1 6

DnrUSrl

lOQb-QrM

Sammanträdets art

Sammanträde med styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka

Plats

Kommunalhuset Botkyrka, plan 8
k l . 8.30-10:30

Omfattning

§ 26-42

Tjänstgörande
ledamöter

Mats Einarsson (V), Botkyrka kommun, ordförande
Yusuf Aydin (KD), Stocldiolms läns landsting
Annika Krook, Försäkringskassan
Ingela Andersson, Arbetsförmedlingen

Övriga deltagare

Stig Bjernerup (FP), ersättare Botkyrka kommun
Elin Asplund, samordnande tjänsteman/sekreterare
Helena Wiklund, projektledare Paraplyprojektet § 26-30

Justerare

Annika Krook

Underskrifter
Sekreterare
Elin Asplund
Ordförande
Mats Einarsson
Justerare
Annika Krook

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Protokollet förvaras i Botkyrka kommunalhus, plan 9,147 85 Tumba
Organ; Samordningsförbundet Botkyrka, sammanträdesdatum 2011 -03-25
Anslaget 2011-04- / ?

Elin Asplund

Justerandes signatur

Nedtas.201 l - O S / f
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ö
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Samordningsförbundet Botkyrka
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§26
Fastställande av dagordning
Samordningsförbundets styrelse beslutar
Godkänna dagordningen

§27
Val av justerare
Samordningsförbundets styrelse beslutar
Utse Annika Krook att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§28
Anmälan av protokoll från 2011-02-25
Samordningsförbundets styrelse beslutar
Anmäla protokollet från sammanträdet 2011-02-25.

§29
Presentation av slutrapport S-E projektet
Projektledare Helena Wiklund presenterar slutrapporten för projektet. Rapporten har
delats ut till samtliga styrelseledamöter.
Projektet har syftat till att stödja brukare med psykiska funktionshinder i deras arbetslivsinriktade rehabilitering med målet att finna sysselsättning i form av arbete, praktik
eller studier. I projektet har en arbetsterapeutisk bedömning av bmkäres sociala färdigheter och funktionsförmåga legat till gmnd för individuellt stöd i form av Supported
Employment metodiken (SE), Arbetsmetoderna har, i många fall, skapat adekvata
matchningar mellan den enskildes egna fömtsättningar och arbetsmarknaden.
Slutrapport omfattar projektets resultat sedan juli 20Ö9. Resultaten visar på att 42 % av
de deltagare som genomgått bägge.insatserna i projektet kommit ut i arbete eller
studier. Resultaten visar också på att nästan 80 % av brukarna som deltagit i projektet
bedömer att de har fått en ökad grad av välmående. Under perioden j u l i 2009 till
december 2010 har 41 deltagare varit aktuella i projektet.

Beslutsunderlag; Tjänsteskrivelse och slutrapport
Samordningsförbundets styrelse beslutar
Godkänna rapporten.

Justerandes signatur
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§30
Föredragning Paraplyprojektet och Grenverket
Projektledare Helena Wiklund presenterar Paraplyprojektet; bakgrund, inriktning oeh
organisation samt mål och resultatuppfyllelse. Vidare presenterar Helena och samordnare Elin
Asplund möjligheten att ansöka om förlängd projekttid till ESF.
Styrgruppen för Grenverket Södertörn och projektledningen har beslutat att arbeta med att
undersöka möjligheterna till en förlängning av projekttiden genom en ansökan om ytterligare
medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att bedriva projektet vidare efter juni 2012 och
ytterligare två år, Styrgruppen gav i februari pröjektsamordnaren och projektekonomen i
uppdrag att ta fram ett underlag till samordningsförbundens styrelser, vilket nu delats ut.
En förlängning av Paraplyprojektet motiveras främst med en försenad projektstart som
innebär att projektet ännu inte är redo för implementeringsfas.

Beslutsunderlag; Tjänsteskrivelse och slutrapport
Samordningsförbundets styrelse beslutar
ge Grenverket Södertörns projektägare Ritva Widgren i uppdrag att med stöd av projektsamordnare och projektekonom lämna i n en ansökan om ytterligare medel från ESF för att
möjliggöra en förlängning av pröjektet Grenverket Södertöm, förutsatt att förutsättningarna
för en projektförlängning och ansökan om ytterligare ESF-medel är rimliga. Samordnare Elin
Asplund ges i uppdrag att återrapportera i ärendet vid nästa styrelsemöte.

§31
Ansökan om medel till Kugghjulen inspirationsdag
Inom samordningsförbunden i Botkyrka och Huddinge fmns projektverksamheten "Kugghjul"
på alla vårdcentraler och de psykiatriska öppenyårdsmottagningarna. Insatsen riktar sig till
sjukskrivna i alla åldrar som uppvisar en diffus och tidig och som riskerar att hamna i långvarig sjukskrivning och/eller behov av offentlig försörjning. I Kugghjulen träffas handläggare
och vårdgivare kontinuerligt, vilket skapar god samverkan och bidrar till sänkt ohälsotal.
För att under 2011 ytterligare utveckla kontakten och samverkan mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, socialtjänsten och vårdgivarna föreslås samordningsförbunden i Botkyrka
och Huddinge att gemensamt genomföra en inspirationsdag för projektmedarbetarna. Syftet är
att utveckla verksamheten, erbjuda kunskapsspridning och vara en inspirationskälla för fortsatt
arbete. Försäkringskassan och samordningsförbundens kanslier ansvarar för planering och
genomförande av inspirationsdagen.

Beslutsunderlag; Tjänsteskrivelse och ansökan
Samordningsförbundets styrelse beslutar
Avsätta medel motsvarande 35 000 kr för genomförandet av inspirationsdagen riktat till
medarbetarna i Kugghjulen.

Justerandes signatur
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§32
Arbetsmarknadshandledare knuten till SämBorådet
Samordnaren föredrar förslaget om att utöka projektet SämBorådet med en resurs avseende
präktikanskaffning och arbetsmarknadskontakt. Projektets övergripande inriktning är att
upptäcka och fånga upp personer (18-64 år) i behov av samordnad rehabilitering för att
återfå hälsa. Projektet ska med stöd av en gemensam arbetsmodell erbjuda olika former av
stöd/insatser utifrån personens behov för att oka hans/hennes förutsättning till arbete och
egen försörjning.
Styrelsen förordar att projektets medarbetare inte arbetar 100 % i projektet då kontakten med
ordinarie verksamhet är en viktig framgångsfaktor i samverkans- och rehabiliteringsarbetet.
Vidare föreslår man en översyn av projektets resurser i förhållande till antalet ärenden.
Målgruppen behöver förtydligas och kostnaderna för den utökade tjänsten specificeras.
Beslutsunderlag; Tjänsteskrivelse och slutrapport.
Samordningsförbundets styrelse beslutar
Ge ledningsgruppen i uppdrag att ta fram en ansökan utifrån ovanstående synpunkter.

§33
Årsbokslut 2010
Vissa revideringar avseende formalia och layout har gjorts i verksamhetsberättelsen 2010.
Korrigering hai* gjorts i den ekonomiska redovisningen på sid. 13 avseende beloppen under
kapitel 3.1; "Sammanfattning" samt på sidan 14 i redovisningen av 2009 års balansräkning
avseende bankkostnader där en felaktig summa uppgetts. Korrigeringarna påverkar inte i
övrigt den ekonomiska redovisningen.

Beslutsunderlag; Tjänsteskrivelse och reviderat årsbokslut
Samordningsförbundets styrelse beslutar
Godkänna reviderat förslag till årsredovisning 2010.

§34
Planering av gemensam halvdag m ledningsgruppen i maj.
Styrelsen och ledningsgruppen inom Samordningsförbundet Botkyrka har inplanerat ett
gemensamt möte den 27 maj 2011 kl 8.30-13 inldusive lunch,
Nya representanter har tillkommit i såväl styrelse som ledningsgrupp under 2011, Det
finns därför behov av gemensam diskussion och planering av samordningsförbundets
verksamhet, intentioner och utveckling.

Justerandes signatur
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Förslag till teman för dagen:
- Samordningsförbundets uppdrag öch organisation (vilken verksamhet ska v i ägna oss åt
och hur ska v i göra det?)
- Samarbetet och kommunikationen inom. förbundet
- Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)
- Värdegrundsarbete och uppdatering av befintlig värdegrund (vad vill vi? Vad förväntar
vi oss? V i l k a synsätt styr vårt arbete?)
- Uppföljnings- och Utvärderingspolicy för samordningsförbundet Botkyrka
Ola Andersson (Processtödjare inom Nationella Rådet) föreslås bjudas in som
föreläsare/moderator.
Annika Krook och Ingela Andersson meddelar redan nu förhinder. Eventuellt kan inte
heller Yusuf A y d i n delta.
Förslag läggs om att bjuda in även beredningsgruppen till den gemensamma
planeringsdagen.

Beslutsunderlag; Tjänsteskrivelse
Samordningsförbundets styrelse beslutar
Godkänna förslaget till innehåll för planeringsdagen 20110527 och uppdra åt
samordnaren att förbereda dagen samt kontrollera ledningsgruppens och
beredningsgruppens möjlighet att delta på föreslagen tid.

§35
Utveclding av förbundets kansli
Samordningsförbundet Botkyrka har sedan starten 2006 haft en samordnande tjänsteman som
på egen hand utgjort samordningsförbundets kansli. I andra samordningsförbund har man, i
takt med att verksamheten vuxit, anställt ytterligare personal för att på ett effektivt och
ändamålsenligt vis kunna syssla med utvecklingsprojekt och insatser till de målgrupper som
den finansiella samordningen är till fdr. Exempelvis är det vanligt att man i jämförbara
förbund har en förbundschéf eller verkställande tjänsteman oeh att man dessutom har processstödjare eller förbundssekreterare. Inom Samordningsförbundet Botkyrka har det tidvis pågått
diskussioner om att avlasta samordnaren genom att köpa in sekreterartjanst v i d förbundets
styrelsemöten, detta har dock ej varit möjligt då resurserna ej kunnat lösgöras frän ordinarie
verksamhet* Idag får samordnaren hjälp med delar av ekonomi- och informationsarbetet via
köp av konsulttjänster.
De senaste åren har samordningsförbundets budget ökat och det finns ett behov av att utöka
förbundets verksamhet i form av fler insatser för målgrupperna. Det finns också ett behov av
att utveckla samordningsförbundets interna organisation och informationsarbete för att möta
framtida utmaningar och ge Botkyrkaborna tillgång till rehabilitering i större omfattning än i
dag.

Justerandes signatur
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Med ett utökat kansli bestående av en verkställande tjänsteman öch en processtödjare skulle
man skapa en effektiv och ändamålsenlig organisation som står för kontinuiteten då det gäller
samverkan och samtidigt vara drivande i utvecklingsarbete, kartläggningar, förstudier,
projektverksamhet, uppföljningar samt utvärderingar.
För 2011 finns ett budgetutrymme om 1 300 tkr for kansliverksamhet. I de avtal som tecknats
avseende samordnare och ekonomiadministration är endast 744 tkr av dessa intecknade. Det
finns således ett relativt stort budgetutrymme för köp av ytterligare kansliadministration/köp
av tjänst.
Styrelsen lyfter fram behovet av förbättrat informationsarbete samt medlemsorganisationernas
behov av stöd i start av projektverksamhet och kartläggningsarbete. Då de administrativa
kostnaderna dock bör stå i relation till den sammanlagda budgeten föreslås en utökning av
kansliets personalresurser med motsvarande 50 % av en heltid. Annika Krook väcker idén om
att uppvakta samordningsförbundet H U S A M i syfte att undersöka viljan att samordna ett
processtöd och gemensamt bekosta en sådan tjänst.
Samordningsförbundets styrelse beslutar
Att utöka förbundets kansliverksamhet med en processtödjare motsvarande 50 % av en
heltidstjänst under perioden augusti till december 2011 samt ge ordförande och verkställande
tjänsteman i uppdrag att kontakta Samordningsförbundet H U S A M för att undersöka
möjligheten till ett samordnat.processtöd.

§ 36
NNS nominering till styrelsen samt förslag om att bilda förening med medlemsavgift.
Ombildande från nätverk till förening
Det nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) är ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och gemensamt lärande för Sveriges samordningsförbund. Idag
bekostas verksamheten inom N N S av de Samordningsförbund som har ledamöter/tjänstemän i
styrelsen/arbetsgrupper. N N S har nu möjlighet att gå från att. vara ett nätverk till en förening,
detta skulle innebära att kostnaderna för N N S aktiviteter fördelar sig mer solidariskt mellan
medlemmarna och möjliggör även att mindre förbund kan arbeta aktivt inom N N S . Bildandet
av en förening skulle också innebära att N N S får en fastare organisationsform, vilket skulle
innebära ökade möjligheter för strategisk påverkan och kunskapsutveckling.
Ombildningen skulle ske genom att en befintlig förening, I F F K (Ideell förening för
främjandet av kunskap öm sociala försäkringar), ombildas till N N S . Ombildningen skulle
innebära att IFFK:s kapital på 2,2; mkr övertas av N N S som grundkapital. Årsavgiften för
medlemmarna skulle utgöra 2 promille av respektive förbunds totala årsbudget. Detta skulle
ge N N S en årlig budget på cirka 700 000 kr. För Samordningsförbundet Botkyrka skulle
medlemsavgiften 2011 uppgå till 1 600 kronor. Ett beslut om omvandlingen förväntas kunna
tas vid årsmötet den 13 april 2011,
Val till styrelsen
N N S ska vid sitt årsmöte välja ny styrelse. Antalet ledamöter föreslås utökas från nio till.elva
för att fordjupa förankringen av N N S arbete.
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För 2009 och 2010 har Samordningsförbundet Botkyrka representerats av Marie Litholm,
ordförande i Samordningsförbundet Östra Södertöm, som gemensamt nominerats till styrelsen
av de samordningsföfbunden i Stockholmsområdet som är medlemmar i N N S .

Bilagor:
Informationsbrev till samtliga medlemmar inom N N S
Utdrag ut N N S styrelseprotokoll 2010-11-19
Beslutet delges
Valberedningen inom NNS)
N N S styrelse
-

Samordningsförbundet Östra Södertöm, Marie Litholm

Samordningsförbundets styrelse beslutar
Föreslå Marie Litholm att ingå i styrelsen för det nationellä nätverket för samordningsförbund
samt tillstyrka N N S ombildande till förening och godkänna en föreningsavgift.

§37
Attestlista 2011
För att tillförsäkra en tillfredställande intern kontroll och god redovisningssed skall
samordningsförbundet tillse att samtliga utbetalningshandlingar föregås av attest och
utanordning. I enlighet med 4 § Attéstordningen ska förbundsstyrelsen utse attestant och
utanordnare samt ersättare för dessa, Samtliga uppdrag skall knytas till namngivna personer.
T i l l attestanter utses:
- för belopp upp till 2 prisbasbelopp ansvarig tjänsteman Elin Asplund och i dennes frånvaro
hennes vikarie.
- för belopp utöver 2 prisbasbelopp ordförande Mats Einarsson och vice ordförande Yusuf
Aydin.
Behörighet för kontrasignering, upprättande av kundfakturor och underlag för utanordning av
arvoden samt moms- och skattedeklarationer samt rätt ätt ansöka om ersättning för mervärdeskatt ges Bo Larsson (420514-9018) vid Docina H B enligt särskilt avtal.
Till utanordnare utses Elin Asplund och Bo Larsson.

Underlag till beslut/bilagor:
-Attest- och utanordningslista
-Attestordning 2011
Samordningsförbundets styrelse beslutar
Godkänna attestordning samt attestiistamed namngivna attestanter och utanordnare samt
uppdra åt samordnaren att upprätta förteckning över attestanter och utanordnare.
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§38
Information från samordnaren
a)
Verkställande tjänsteman Elin Asplund kommer att vara 50 % föräldraledig april
till september 2011. Stefan Martinelie kommer att vikariera under perioden april
till juni.
b)
Kort sammanfattning av Långtidsutredningen har deltas ut.
Samordningsförbundets styrelse beslutar
Godkänna samordnarens rapporter.

§39
Anmälningsärenden
Minnesanteckningar från ledningsgruppens möte 2011-03-18 har delats ut.

Samordningsförbundets styrelse beslutar
Anmäla ledningsgruppens minnesantecknar till protokollet.

§40
Information från medlemmarna
Arbetsförmedlingen
Arbetsmarknaden utvecklas positivt i Stockholmsregionen, utvecklingen går något
långsammare i Botkyrka. Antalet lediga arbetsplatser har ökat och arbetslösheten går sakta
ner. Antalet nyinskrivna är 15 % färre än vid motsvarande tidpunkt förra året.
Botkyrka kommun
Inget att rapportera.
Försäkringskassan
Just nu pågår neddragningar av antalet kundarbetsplatser.
Stockholms Läns Landsting
Samtliga förtroendevalda inom samordningsförbunden i länet ska träffas för gemensamt
planeringsmöte.
Samordningsförbundets styrelse beslutar
Godkänna medlemmarnas rapporter och notera informationen till protokollet.

Justerandes signatur

Ä

W 0

A

Samordningsförbundet Botkyrka

PROTOKOLL 3/2011

9P)

§41
Anmälningsärenden
a) ledningsgruppens protokoll 100318
b) avtal för Kugghjulen, Paraplyprojektet och SämBorådet (1 avtal för Alby
Vårdcentral skickas med som exempel på hur avtalen för varje Kugghjul ser ut)

Samordningsförbundets styrelse beslutar
Anmäla ledningsgruppens minnesantecknar samt avtalen för ovan nämnda projekt till
protokollet.

§42
Beslut om ny förbundsordning för Samordningsförbundet
Samordningsföfbundet Botkyrkas nu gällande förbundsordmng fastställdes av samordningsförbundets medlemmar (Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Försäkringskassan och
Stockholms läns landsting) 2006.
Efter nämnda beslut har vissa ändringar skett i lagen (2003:1210) om finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser (FSL). Förändringarna i förbundsordningen avser även bl.a.
formella uppdateringar som kommer av att myndigheter bytt namn och att vissa
organisationsändringar ägt rum. Den nya förbundsordningen avser därför också att tydliggöra
Samordningsförbundets organisation, funktion samt hanteringen av budget och revision.
Ijuni 2010 föreslog Samordningsförbundet Botkyrka en ny förbundsordning till sina
medlemmar. Efter att Försäkringskassan inte godkänt förslaget till ny förbundsordning har nu
ett reviderat förslag till ny förbundsordning tagits fram avseende § § 15 och 20. Även
Stockholms läns landsting har inkommit med revideringsförslag avseende § 5.

Beslutsunderlag: jämförelse mellan gällande förbundsordning och förslag till ny lydelse i
reviderad förbundsordning.
Beslutet tilldelas: Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Försäkringskassan samt
Stockholms Läns Landsting.
Samordningsförbundets styrelse beslutar
föreslå att medlemmarna fastställer föreslagna ändringar i förbundsordningen för
Samordningsförbundet Botkyrka.

Justerandes signatur
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Justerat

Filippa Reinfeldt (M)
Dag Larsson (S)

Anslagsdatum

2012-01-24

§ 8

F ö r s l a g till reviderad f ö r b i i n d s o r d n i n g f or
S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t Botkyrka

H S N 1006-0648
Utgår.

V i d protokollet
Linnea Pettersson

Rätt utdraget intygas

Elsie Sundqvist
Expedieras till:
Akten
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HÄLSO- OCH

STOCKHOLMS LANS LANDStlNG

SJUKVÅRDSNÄMNDEN
2012-01-24 p 8
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2011-12-12

Handläggare:
Barbro Hansson

Förslag till reviderad förbundsordning för
Samordningsförbundet Botkyrka
Ärendebeskrivning
S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t Botkyrka föreslår f ö r ä n d r i n g a r i f ö r b u n d s o r d n i n g e n
och har tillfrågat medlemmarna i S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t o m de kan
g o d k ä n n a reviderad förbundsordning.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2011-12-12
Reviderad f ö r b u n d s o r d n i n g S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t Botkyrka
Protokollsutdrag styrelsemöte Samordningsförbundet Botkyrka,

2011-03-25
Ä r e n d e t s beredning
Ä r e n d e t har beretts i Sjukvårdstyrelse Söder.

Förslag till beslut
H ä l s o - och s j u k v å r d s n ä m n d e n beslutar
att

föreslå Landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige
g o d k ä n n a reviderad f ö r b u n d s o r d n i n g f ö r S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t
Botkyrka

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till forslaget
S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t Botkyrkas n u gällande f ö r b u n d s o r d n m g fastställdes
2006 av s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t s medlemmar; ArbetsfÖrmedlmgen,
Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun.
I j u n i 2010 föreslog S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t Botkyrka en ny
f ö r b u n d s o r d n m g . Förslaget godkändes i Landstingsfullmäktige den 22
mars 2011 med förslag till förändring i 5 § andra stycket "Ett

HSN 1006-0648
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s a m o r d n i n g s f ö r b u n d f å r inte besluta i f r å g o r om f ö r m å n e r eller rättigheter
för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning
eller som avser tillhandahållande av t j ä n s t e r f ö r enskilda."
Försäkringskassan g o d k ä n d e i sin behandling inte den föreslagna
reviderade f ö r b u n d s o r d n i n g e n , utan ville ha f ö r ä n d r i n g av skrivningen o m
mandatperiod för statens revisorer och ersättning till ledamöter, ersättare,
revisorer och revisorsersättare.
S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t har nu kommit med ett nytt förslag till revidering.
Det innehåller justeringar u t i f r å n ändringar som skett i Lagen (2003:1210)
om finansiell samordning och formella uppdateringar s å s o m att
myndigheter bytt n a m n och genomfört vissa organisationsförändringar.
Dessutom förtydligas Samordningsförbundets organisation, funktion samt
hanteringen av budget och revision. Förslaget tar h ä n s y n t i l l landstingets
förslag om tillägg och Försäkringskassans synpunkter.
Förvaltningen har s a m r å t t med Juridik och Upphandling v i d
Landstingsstyrelsen förvaltning som finner att den föreslagna
f ö r b u n d s o r d n i n g e n överensstämmer med gällande lagstiftning f ö r u t o m
b e t r ä f f a n d e mandatperiod f ö r statens revisorer.
I förslagets 15 § sista stycket föreslås att mandatperioden f ö r statens
revisorer hanteras i särskild ordning, vilket inte ä r i enlighet m e d Lagen
(2003:1210). A v 9 § 12 Lagen (2003:12:10) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser f r a m g å r att f ö r b u n d s o r d n i n g e n ska ange
mandatperioden för revisorer som utses enligt lagens 25 §.
Juridik och Upphandling har s a m r å t t med Försäkringskassan om
anledningen till skrivningen. Försäkringskassan, som ansvarar för statens
revisorer, menar att mandatperioden för statens revisorer inte kan tidsättas
eftersom deras revisorer upphandlas för olika tidsperioder. I kommande
upphandling ska Försäkringskassan upphandla revisorer s å att deras
mandatperiod kan samordnas med den för kommuners och landstingets
revisorer; Försäkringskassan uppger även att denna skrivning accepterats i
f ö r b u n d s o r d n i n g a r f ö r andra samordningsförbund.
Efter s a m r å d med Juridik och Upphandling föreslår förvaltningen mot
bakgrund av detta att den reviderade f ö r b u n d s o r d n i n g e n g o d k ä n n s .
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Ekonomiska
konsekvenser
Inga konsekvenser.
Konsekvenser för
patientsäkerhet
Inga konsekvenser.
Konsekvenser för jämställd
Inga konsekvenser.

oehjämlik

vård

Miljökonsekvenser
Inga konsekvenser.

Avdelningschef
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Förbundsordnmg för Samordningsförbundet i Botkyrka
Samordningsförbundet Botkyrka (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län inrättades den 1
januari 2006 med stöd av Lag (2003:1210, ändrad 2004:793) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser.

1§
Förbundets namn
Förbundets namn är Samordningsförbundet Botkyrka.
2§
Förbundets säte
Förbundets säte är Botkyrka.
3§
Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar är Stockholms läns landsting, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan samt Botkyrka kommun.
4§
Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom kommunen Botkyrka svara för en finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling,
landsting och kommun.
Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av
samordnade rehabihteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar
sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
5§
Uppgifter och beslutanderätt
Förbundet har till uppgift att:
1. besluta om mål och rikthnjer för verksamheten inom den finansiella samordningen,
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,
3. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning
skall användas,
4. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser,
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder,
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.
Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för
enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som
avser tillhandahållande av tjänster avsedda f ö r enskilda.
6§
Förbundets organisation
Förbundet består av en styrelse, en ledningsgrupp med tillhörande
beredningsorganisation samt en kanshfunktion.

7§
Styrelsen
Förbundet skall ledas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter med fyra
ersättare. Varje medlem väljer en ledamot och en ersättare för denne.
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter
det då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.
Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande
för den tid som styrelsen bestämmer.
Styrelsen är beslutför när samthga parter är närvarande.
V i d lika röstetal har ordförande utslagsröst.
8§
Ledningsgrupp
Ledningsgruppen består av tjänstemän från Förbundets medlemmar. Ledamöterna i
ledningsgruppen utses av styrelsen p å förslag av förbundsmedlemmarna.
Ledningsgruppens uppgifter är att svara för underlag för styrelsens beslut, tillse att
dessa genomförs samt att i övrigt utforma en ändamålsenlig beredningsorganisation.
9 § Personal
Förbundsstyrelsen skall utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom Förbundet
enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har därutöver rätt att anställa den personal
som erfordras.
10 § Initiativrätt
Medlem i Förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive
huvudmans beslutsordning.
1

1

§

Samråd
Styrelsen skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna
planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller
organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna f å de
yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina
uppgifter.
12 §
Kungörelser
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall tillkännages p å
anslagstavlan i Botkyrka kommun och p å Stockholms läns landsting.
13 §
Andelar i tillgångar och skulder
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i Förbundets tillgångar och skulder och
fördelning av Förbundets kostnader i förhållande till de andelar som medlemmarna
skall bidra med enligt 5 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabihteringsinsatser. Försäkringskassans andel är 50 %, kommunens andel 25 %
och landstingets andel 25 %.
Förbundets ekonomiska överskott och underskott i bokslut kan balanseras över till
nästkommande budgetår.

14 §
Ekonomisk förvaltning
Styrelsen skall fastställa Förbundets budget senast den 30 november varje år.
Styrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. E n
plan för Förbundets verksamhet och ekonomi för de nästföljande åren ska upprättas.
Styrelsen ska svara för Förbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från
räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredovisning. I samband med detta ska
styrelsen även redovisa verksamhetens utfall till förbundsmedlemmarna.
Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får heller inte sätta sig i skuld utöver det
som gäller sedvanliga krediter för verksamheten.
Förbundets ekonomiska förvaltning organiseras enhgt styrelsens bestämmande.
15 §
o

Årsredovisning och revision
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas
av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För varje revisor utses en personlig
ersättare. Revisorer och revisorsersättare utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna
i 25 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabihteringsinsatser.
Revisorer och revisorsersättare utses för fyra år räknat från och med den 1 januari året
efter det då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum i hela landet.
Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning.
16 §
Ändringar i förbundsordningen
Ändring av förbundsordningen beslutas av förbundsmedlemmarna.
17 §
Utträde
E n förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är därvid tre år.
V i d utträde upplöses förbundet och 18 § i denna förbundsordning gäller.
18 §
Likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en
eller flera medlemmar utträder ut förbundet.
När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras.
Härefter skall kvarvarande tillgångar fördelas enhgt principerna i 13 § i denna
förbundsordning.
Förbundets styrelse svarar för likvidationen.
När styrelsen fullgjort sitt uppdrag skall den avge en slutredovisning för sin
förvaltning. Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över
likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av
egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är
förbundet upplöst.
19 §
Tvister
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid allmän svensk
domstol.
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20 §
Ersättning till ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare
Arvoden och ersättningar till ordförande, ledamöter och personliga ersättare bekostas
av Förbundet och fastställs av styrelsen i enhghet med arvodesreglementet för
kommunalt förtroendevalda i Botkyrka kommun.
Arvoden och ersättningar till revisorer och deras ersättare, utsedda av kommun- och
landstingsmlhnäktige, bekostas av Förbundet och fastställs av styrelsen i enlighet
med arvodesreglementet för kommunalt förtroendevalda i Botkyrka kommun.
Arvoden och ersättningar för revisor och ersättare utsedda av Försäkringskassan för
sin och Arbetsförmedlingens räkning bekostas av Försäkringskassan.
21 §
Arkivtillsyn
Ansvaret för tillsynen av att Förbundet fullgör sina skyldigheter enhgt arkivlagen
(1990:782) åvilar Kommunstyrelsen i Botkyrka.
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PROTOKOLLSUTDRAG 3/2011

Samordningsförbundet Botkyrka

Sammanträdesdatum

2011-03-25

Sammanträdets art

Sammanträde med styrelsen för Samordningsförbundet
Botkyrka

Plats

Kommunalhuset Botkyrka, plan 8
kl. 8.30-10:30

Omfattning

§ 26-42

Tjänstgörande ledamöter

Mats Einarsson (V), Botkyrka kommun, ordförande
Yusuf Aydin (KD), Stocldiolms läns landsting
Annika Krook, Försäkringskassan
Ingela Andersson, Arbetsförmedlingen

Övriga deltagare

Stig Bjernerup (FP), ersättare Botkyrka kommun ,
Elin Asplund, samordnande tjänsteman/sekreterare
Helena Wiklund, projektledare Paraplyprojektet § 26-30

Justerare

Annika Krook

§42
Beslut om ny förbundsordning för Samordnmgsförbundet
Samordningsförbundet Botkyrkas nu gällande föibwidsordiiing fastställdes av
samordningsförbundets medlemmar (Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun,
Försäkiingskassan och Stockholms läns landsting) 2006.
Efter nämnda beslut har vissa ändringar skett i lagen (2003:1210) om finansiell'
samordning av rehabiliteringsinsatser (FSL). Förändringarna i förbundsordningen
avser även bl. a. formella uppdateringar som kommer av att myndigheter bytt namn
och att vissa organisationsändringar ägt rum. Den nya förbundsordningen avser därför
också att tydliggöra Samordningsförbundets organisation, funktion samt hanteringen
av budget och revision.
I j u n i 2010 föreslog Samordningsförbundet Botkyrka en ny föibundsordning till sina
medlemmar. Efter att Försäkringskassan inte godkänt förslaget till ny
förbundsordning har nu ett reviderat förslag till ny förbundsordmng tagits ftam
avseende § § 15 och 20. Även Stockholms läns landsting.har inkommit med
revideringsförslag avseende § 5.
Beslutsunderlag: jämförelse mellan gällande förbundsordning och förslag till ny
lydelse i reviderad förbundsordning.
Beslutet tilldelas: Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommim, Försäkringskassan samt
Stockholms Läns Landsting.
Samordningsförbundets styrelse beslutar
föreslå att medlemmarna fastställer föreslagna ändringar i förbundsordningen för
Samordningsförbundet Botkyrka.
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PROTOKOLL 9/2011
Sammanträdesdatum
2011-1246

Sammanträdets art

Sammanträde med styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka

Plats

Tumba bruksmuseum och konferens
kl, 14.00-14:45

Omfattning
Tjänstgörande
ledamöter

§ 85-95
Mats Einarsson (V), Botkyrka kommun, ordförande
Andreas Dahl (KD), Stockholms läns landsting
Annika Krook, Försäkringskassan
^ _ ^.-vfc"
Soili Mårtensson, Arbetsförmedlingen
AHK
;
r
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Övriga deltagare

Justerare
Underskrifter

Stig Bjernerup (FP), ersättare Botlcyrka kommun
Lennart Lindström (M), revisor Botkyrka kommun
Elin Asplund, samordnande tjänsteman/sekreterare
M i a Fröling, processtödjare
Bo Larsson, ekonom
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Soili Mårtenssoi

Sekreterare
ElinAsntöhcT

S W$? ( '^C>^^~
?

Ordförande
,
'
Justerare

K

U .ttZL >^&f . yr.)
Mats"Eiharsson/ / / / " - '
% ! O h A f ^ £ ^
.W::U<(A,d.
• Soili Mårtensson
;

K
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Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Protokollet förvaras i Botkyrka kommunalhus, plan 9,147 85 Tumba
Organ; Samordningsförbundet Botkyrka, sammanträdesdatum 2011-12-16
Anslagets- rZ- 2£
Underskrift

Nedtas2oiZ*~£>Wtf

Elin Asplum

Signatur ordförande

Signatur Justerare

Uldragsbestyrkande:

datum och signatur

-fr

PROTOKOLL 9/2011

Samordningsförbundet Botkyrka

flir&Mdlälil
§ 85 Fastställande av dagordning
§ 86 Val av justerare
§ 87 Anmälan av protokoll från 2011-11-25
§ 88 Remissvar Folkhälsokommittén
§ 89 Revisorernas utlåtande och granskningsrapport av delåret 2011
§ 90 Attestordning 2012-2014 samt attestanter och utanordnare 2012
§ 91 Avtal och köp av tjänster 2012
§ 92 Ersättningar inom ramen för projekt Kugghjulet
§ 93 Information från samordnaren
§ 94 Information från medlemmarna
§ 95 Anmälningsärenden

Signatur ordförande

Signatur justerare

Uldragsbestyrkande:

dalum och signalur

o3k 0 0
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PROTOKOLL 9/2011

Samordningsförbundet Botkyrka

§ 85 Fastställande av dagordning
Samordningsförbundets styrelse beslutar
Dagordningen godkändes med tillägg under § 9 avseende följande:
- inspirationsdag 2012-01-27
- Utbildning psykossjukdomar 21012-02-09
- Inspirationsdag kring socialt företagande 2012-02-09
- Erfarenhetsseminarium Grenverket 2012-03-02

§ 86 Val av justerare
Samordmngsförbimdets styrelse beslutar
Utse Soili Mårtensson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 87 Anmälan av protokoll från 2011-11-25
Samordningsförbundets styrelse beslutar
Anmäla protokollet från sammanträdet 2011-11-25.

Signatur ordförande

Signatur justerare

Å
1 i

A

Utdragsbestyrkande:

dslum ocn signatur

ö%

o
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PROTOKOLL 9/2011

Samordningsförbundet Botkyrka

§ 88 Remissvar Foikhälsokommitfén
Botkyrka kommun har för avsikt att revidera styrdokumentet för kommunens folkhälsoarbete.
Till hjälp i arbetet med förbättrad folkhälsa har folkliälsokommittén tagit fram dels en
- folkhälsopolicy som på en övergripande nivå beskriver vad som behöver göras samt en
- utvecklingsplan som ska fungera som ett mer handlingsinriktad stöd till kommunens
nämnder och förvaltningar,
I förslaget till remissvar betonas behovet av samverkan mellan kommun, landsting och stat i
arbetet med att skapa en bättre folkhälsa.
Beslutsunderlag:
Remissunderlag
- Förslag till remissvar
Samordningsförbundets styrelse beslutar
Godkänna förslag till remissvar. .

Signatur crdfärande

I

tä

Signatur lusterare

Uldragsbestyrkande: dalum och signatur

PROTOKOLL 9/2011

Samordningsförbundet Botkyrka

§ 89 Revisorernas utlåtande och granskningsrapport av delåret 2011
I ärendet yttrar sig revisor Lennart Lindström (M) samt ordförande Mats Einarsson (V).

Underlag till beslut:
- Revisorernas utlåtande och granskningsrapport

Samordningsförbundets styrelse beslutar
Anmäla revisorernas utlåtande ooh gransknmgsrapport till protokollet

/
Utdragsbestyrkande:

datum och signatur
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PROTOKOLL 9/2011
§ 90 Attestordning 2012-2014 samt attestanter och utanordnare 2012
Samordmngsförbundet föreslås anta förslag till attestordning för perioden 2012-01-01 t.o.m.
2014-12-31 för samordningsförbundet Botkyrka.
T i l l attestanter under år 2012 utses:
- för belopp upp till 2 prisbasbelopp utses ansvarig tjänsteman Elin Asplund (760308-0040)
- för belopp utöver 2 prisbasbelopp utses ordförande Mats Einarsson(600121-6313) och Yusuf
Aydin (820219-8597)
Behörighet för kontrasignering, upprättande av kundfakturor och underlag för utanordning av
arvoden, löner samt moms- och skattedeklarationer samt rätt att ansöka om ersättning för
mervärdeskatt under år 2012 ges Bo Larsson (420514-9018) vid Docina H B enligt särskilt
avtal.
T i l l utanordnare år 2012 utses Elin Asplund och Bo Larsson.

Underlag till beslut:
-Attestordning 2012-2014

Samordningsförbundets styrelse beslutar
Godkänna attestordning för 2012-2014.
Godkänna namngivna attestanter och utanordnare.
Uppdra åt samordnaren att upprätta förteckning över attestanter och utanordnare.

Utdragsbeslyrirancfe:

dalum och signatur

7(©
Samordningsförbundet Botkyrka

PROTOKOLL 9/2011

§ 91 Avtal och köp av tjänster 2012
Avtal avseende köp av tjänst i form av samordnare och ekonomiadministration 2012
För 2012 föreslås att Samordningsförbundet Botkyrka köper tjänst av Botkyrka
kommuns socialförvaltning avseende samordnare/processtöd samt för ekonomistöd
(ekonomiuppföljnmg, fakturering etc.) av Docina H B .
Köp av processtöd i projekt Kugghjulet 2012
För processtöd i projekt kugghjulet föreslås att Samordningsförbundet direktupphandlar
konsult- och handledartjänst från Sven Rosén motsvarande 264 tusen kronor. Summan för den
upphandlade tjänsten överstiger sex basbelopp vilket anges som gräns för direktupphandling.
Förbundets tidigare tjänsteman har lyft frågan kring tillvägagångssätt i upphandlingen av
denna tjänst med kommunens upphandlingsavdelning. Med hänsyn till att tjänsten är specifik
d.v.s. den kan inte upphandlas genom anbudsupphandling eftersom själva kunskapen om
metoden är Sven Roséns egen som han utvecklat under årens lopp finns särskilda skäl att göra
avsteg från gällande upphandlingsregler. Avsteget från upphandlingsreglerna motiveras
utifrån ovanstående.

Beslutsunderlag:
- Förslag till avtal mellan Samordningsförbundet Botkyrka och ovanstående parter.
- Förslag till avtal 2012 mellan Sven Rosén och samordningsförbundet Botkyrka.

Samordningsförbundets styrelse beslutar
- Godkänna förslag till köp av tjänst av Botkyrka kommuns socialförvaltning avseende
samordnare 2012.
- Godkänna förslag till köp av tjänst av Docina H B avseende ekonomihantering
(ekonorniuppföljning, fakturering etc).
- Godkänna direktupphandling av konsult- och handledaretjänst från Sven Rosén med
264 000 kr.

Signatur ordförande

Utdragsbestyrkande:

datum och signatur

B
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PROTOKOLL 9/2011

Samordningsförbundet Botkyrka

§ 92 Ersättningar inom ramen för projekt Kugghjulet
Den finansierade projektinsatsen "Kugghjulet" bekostar samverkan mellan
samordningsförbundets fyra parter med Vårdcentralen som huvudarena.
Under 2010 infördes nya ersättningsnivåer i kugghjulet. Under 2011 får varje vårdgivare
150 000 kr/år för sitt engagemang i Kugghjulen. Övriga parter (AF, F K och Botkyrka
kommun) får vardera 50 000 kr/år. Ersättningen till vårdgivarna ska täcka de samlade
kostnaderna för deltagande och administration inom ramen för projekt Kugghjulet.
För 2011 har projektet inte dokumenterat närvaron av läkare/annan vårdpersonal. Därför
föreslås ersättningen till respektive vårdenhet baseras p å måluppfyllelse avseende
ärendeflöden, där de enheter som uppnår fastställda mål i avtalet får hel ersättning och de som
inte uppnår målen får halv ersättning.
För 2012 år verksamhet föreslås att ersättningen för driften av Kugghjul baseras dels på
antalet behandlade ärenden, dels på antalet närvarande läkare/behandlare/psykologer/
kuratorer. Detta föreslås ske genom att varje närvarande vårdpersonal ersätts med 1 200 kr per
Kugghjulstillfälle upp till maximalt 100 000 kronor per vårdenhet och år. För de vårdenheter
som uppnår de i avtalen uppsatta ärendevolymerna (50 ärenden per vårdenhet) erhåller
ytterligare 50 000 kronor per år. De vårdenheter som inte uppnår fastställda ärendevolymer
erhåller 25 000 per år.
Utöver de ärenden som väcks av läkare/behandlare vid vårdenheterna ska även
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten ansvara för att ärenden remitteras
till Kugghjulen. Ett riktmärke vid optimal användning av Kugghjulsmetoden bör vara att varje
Kugghjul behandlar ca 100 ärenden per år.
Närvaron av läkare och annan vårdpersonal på Kugghjulsmötena skiljer sig åt mellan
vårdenheterna, men generellt kan sägas att närvaron uppfattas som låg. Därför föreslås
processtödjaren Sven Rosén dokumentera hur vårdpersonalens närvaro på mötena ser ut. Ett
dokumentationsunderlag är framtaget av Samordningsförbundet. Detta dokument ska sedan,
tillsammans med uppgifter om ärendeflöden, kunna ligga till grund för hur arbetet i
Kugghjulen ska ersättas.
Uppföljningsdokumentet är enkelt utformat och lätt att använda och kräver mycket små
administrativa insatser från projektet och samordningsförbundets kansli. •

Samordningsförbundets styrelse beslutar
- Godkänna nya dokumentationsrutiner avseende deltagande i Kugghjulsmöten
- Fastställa ersättningar till respektive vårdenhet utifrån föreslagen modell

Signatur ordförande

0 6

Utdragsbestyrkande:

Signatur justerare
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datum och signatur
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STOCKHOLMS'LÄNS LANDSTING
HALSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

PROTÖK0LL: Ö/|p.1 \

Öötkyrka

2011 -12- 19

Sammanträdesdatum

Sammanträdets ärt

Sammanträde med styrelsish

för

§t^X^^^f^W^^i^M

Försakringskassan/Huddinge, fjlari 1
kl, ,8,30 r 9:30
:

Omfattning

§76-84

ledamöter

Mäts Einarsson (V% Botkyrka kommun, ördförMde
Ytisui\Äyåm (KÖ), StpclAolms lans landsf ing
MäthiaS Hölnifand!, FörsMngskassan § 76-81
Spiji ^ ^ e n s s o r i , ^rbetsförmedlingeh

Övriga deltagare

Stig Bjéméf up (FP), ersättare Botkyrka kommim
Ä n d r e ä s I Ä (S),Stockhoimsläns landsting
F l i n Asplund, samordnande tjänsteman
M i a Frolingj tillMdande processtödjare

Justerare

Yusuf Aydiri

Underskrifter

-

Sekreterare

OrdförMe
.. Iviåts.Einarssöh
Justerare
Yusuf Aydin

Änslåg/Bévis
Prötokpllet är justefat. Justeringert tillkännages genom detta anslag.
Protokollet förvaras i B o f e k å kömmunälhus, pjaii 9,1.47 85 Tumba
Organ; Samprdhingsförbunc et Botkyrka, sainmanträdesdafum 201 1*10-28
Nedtas201Ki2-28

Anslaget 2Q11-12-07
Underskrift
Elin Asplund

• S ignälu r-ordförande

Signatur justsrare

'Utdragsbeslyrkande:

datum ö c h signatur

PBptPKptL

SamöWningsförbunäei Botkyrka

Innehåll
§ 76 Eas^taUattd

dagordning

§ 77 Val av justéräre
§ 78 Anmälan ay protokoll 20ii40-28
§ 7? Ersättning för parternas arbete i Kugghjulen
§ 80 Verksamhets|>lan öch Budget 2012
§ 81 Mötesplan 2012
§ 82 Information M n samordnaren
§ 83 Information frän Medlemmarna
§ 84 Anmälningsärenden

Signatur Justerare

Utdragsbestyrkande:

datum och'signatur

3(7)
PROTOKOLL 8/2011

Samordning^

§ 7 6 Fastställande av dagordning
Samordningsförbundets styrelse beslutar
Pagordmngen godkändes med ändring -av ördnirigsföljd så att punken, Mörrnatiori från
säriiöfÉiiafén flyttades f k m p ä da|ördhirigén öch punkten Ärimälningsäreriäen; granskning av
deiårslDökHut
utgår.

§ 77 Väl äv justerare
Samör^Äingsförb
styrelse beslutar
Utse Yusuf Aydin att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 78 Änmälan av protokoll M n 2011-10-28
SäMordningsförbu
styrelse beslutar
Anmäla protpkdllet från sammanträdet 2011-10-28.

.Sjgnatur ordförande

Sjgnalur juslerare

Utdragsbestyrkande: 'dalum pch signatur

A. jf

Sämordningsfö^

m

A
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§ 79 Er$ättnins| for parternas arbete i Kugghjuién
Samordnare Elin^Ä^lunp!fprei^^rsjag t i l l , ^
pättéiM I Ku|gbju^^

ayseende ekonomisk ersMning for.

Samordningsförbundets styrelse beslutar
S ä m ö r t o r e h gés i Uppdrag att iorä:ftaiögméd Kugghjulets parter kring ekonomiska
ersä^nirigar. inprri ramenförJt^p^juJ^artetet.

' Signatur ordförande

Signalurjusterare

Utdragsbeslyrkaride:

dalum och sjgnalur

•v

i

n

A

sm
PJ^ÖTÖKGLL '872011

Saoiordriing^förbund

§ 8Ö Yérksamheisplan och Budget 2012
Samördtiing^
ska erulgt ferbuhdsöfäriiflgen f ä s f s Ä
budget för-na^u1cöjru1i'aM0\år^e^^ den 30 november.;
V&&an&e^)la$Qn beskriver
- Ip^utsattnmgar fot rebalpiiitering fsamyerkuri
r samordningsförbuh
priöritérädé målgmpper
£ véikåamfe
- .särnö^dningsförbu^^
- pudgetfönitsättningat

och

Försäkringskassan här för statens del beslutat ätt tilldela. Sämordnirigsförbundet 4 miljoner
kronor 2Öi2. Detta innebär ätt "den samlade medelstiUdelningen ?
uppgår till 8 m % n e r
krönor, förutsätt att Botkyrka kommun pch Stocl&olms läns landsting bidrar med värdera 2
miljoner Jaonpr? Botkyrka kpmmun oc^ Stockholms läns landsting har ännu ej irieddélat
samordningsförbundet beslut pm rhedélstiildélniri^ för 2Ö12.

Beslutsunderlag:
Förslag till yerksamhetsplan och budget 2011

Sämördninpiorbundeis styrelse beslutar
1; fastställa föreslagen verksamhétsplah budgetförslag-för 2012 under förutsättning att
erforderliga beslut örn riiedeisfilideiriing fattas inför verksamhets
2Ö12,.
2, ätt översända verksamhetsplanen till respektive medlem % kännedom.

Signatur ordförande

Signalurjusterare

.Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Styréisemötén20i2i
f i l ®
20323
2Ö12Q504
20120^28

Beslutsunderlag:
Förslag till mötespläri 2012

Samordning
styrelse beslutar
Godkänna sammaMrädésordriingén fbr 2Ö12.

•Signatur .ordförande

Utdragsbestyrkande:

datum och signatur

8L

w

m

*

7

»)

PROTOKOLL 8/2011

Samordriinpsförbunä^^ Botkyrka

$§ 82 Information från samordnaren

•

Proj ektuppfpljmng j anuariTpkfpte

•

Rapport fran N]s[!S konferens pch årsmöte

•

Program för gemensamt rn$te med ledningsgruppen 16 december 2011

•

fvjNS arbetsgruppföratt lämna synpunkter på IFS I räppöft "Stöd för utvärdering äv
säfnöfdnirigsförbundens insatser"

Samofdningsi^rbun
jSforeise beslutar
(jpdkämia samprdparnas rapporter.

§ 83 Muntlig information från medlemmarna
Samordning
styrelse beslutar
Godkänna medlemniamas rapporten

§ 84 Anmälningsärenden
•

•
•

Beslut av presidiet 2011 -11-15 att ytse Elin Asplund till ny representant vid N N S extra
årsmöte 111118.
Ledningsgruppens minnesanteckningar 2011-11^-11,
Stockholms läns Landsting här utsett Christer Wahlgren (KD) att efterträda Leif Hågström
sprii rievisor i S a m ö r M n g s f ö

Samordningsförbundets styrelse beslutar
Äiunäiå p r é s i d i é b é s ^
riiinriesanteckrtirtgär
Landstings beslut tiU protököilet.

Sjgnalur ordförande

•2

Signatur juslerare

samt StöclåiöimS.lans

Utdragsbestyrkande; • datum och signatur
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Samordningsförbundet Botkyrka

Samordningsförbundets verksamhetsplanering 2012
1. Inledning
Samordningsförbundets uppgift är att stödja samverkan mellan Arbetsförmedlingen,
Botkyrka kommun, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting kring personer i
Botkyrka som har mer eller mindre komplexa rehabiliteringsbehov. Samverkansarbetet
ska fungera som ett effektivt stöd för att människor ska kunna återfå hälsan och kunna
försörja sig genom arbete eller studier.
Finansiell samordning ger myndigheterna en unik möjlighet att utveckla
välfardsarbetet. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där de
samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån
individens behov.

2. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter
Samordningsförbundets ändamål anges i förbimdsordningen § 4, där det framgår att
förbundet ska svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och kommunen. Insatserna ska
avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att
dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Förbundet har enligt förbundsordningen till uppgift att:
1. besluta om mål och riktlinjer för verksamheten,
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,
3. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas,
4. finansiera insatser som avser individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
5 svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder,
6. upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet
Både förbundets ändamål och uppgifter överensstämmer med ändamål och uppgifter
enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt
lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett
fristående organ för möjhggörande av samordnade rehabihteringsinsatser, både
operativt och strukturellt, samt för utveckling av samarbetet mellan partema inom
rehabiliteringsområdet. Däremot får samordningsförbundet inte ägna sig åt
myndighetsutövning gentemot enskilda individer.
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3. Arbetsorganisation
Styrelse
Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. I
styrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera medlem. I det övergripande
ansvaret för verksamheten ingår bl.a. beslut om verksamhetsplan, budget och
verksamhetsuppföljning. Till sin hjälp i arbetet med att bedriva verksamhet har
styrelsen en ledningsgrupp och ett kansli.
Ledningsgrupp och beredningsgrupp
Ledningsgruppens uppdrag är att lyfta fram behov av och ge förslag på insatser som ska
stödja och utveckla samverkan mellan huvudmännen för målgruppemas bästa.
Som stöd i sitt arbete har ledningsgruppen en beredningsgrupp som har till uppgift att:
- initiera behov av utvecklingsarbete gentemot målgrupperna samt hålla sig ajour med
utvecklingsarbete som kan vara till stöd för målgrupperna,
- bereda ansökmng om medel till projekt samt diskutera underlag för projektplaner,
- utgöra ett stöd vid framtagandet av nyckeltal till stöd för samordningsförbundets
planering och uppföljning,
- då det är möjligt utgöra styrgrupp i pågående projekt.
Samordningsförbundets kanslifunktion
Samordnaren, den verkställande tjänstemannen, bistår samordningsförbundet
administrativt och utgör ett processtöd för verksamheten i stort. Samordnaren ansvarar
tex. för planering, uppföljning, ekonomihantering och styrelseadministration,
projektplanering, projektstöd, kommunikation etc. Framtill mars 2012 har
Samordningsförbundet utöver en samordnare också en processtödjare på 50 %.
Kanslitjänsterna köps via avtal av Botkyrka kommuns socialförvaltning. Förbundet köper
därutöver även tjänster för ekonomihantering enligt särskilt avtal.

4. Verksamhetens mål 2012
Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att
samhällets resurser används på ett bättre sätt för att möjliggöra förbättrad hälsa och
förmåga till förvärvsarbete hos Botkyrkaborna.
De insatser som samordningsförbundet finansierar ska därför:
• vara till nytta för Botkyrkaborna i deras rehabilitering (bidra till bättre välmående och
att individen får rätt insats och ökar sin möjlighet att få arbete och egen försörjning.
• bidra till effektivare arbete inom rehabiliteringsområdet (genom att ex. undvika
dubbelarbete och "krockar")
• bidra till samhällsekonomiska vinster (effektivare välfärdsarbete, minskade behov av
rehabiliteringsinsatser och offentlig försörjning över tid och fler individer i
självförsörjning)
• Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet
• Möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering (ex. metoder,
insatser och arbetssätt)
• Utveckla helhetssyn.
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Övergripande mål för finansierade projekt/verksamheter
Alla beviljade projektfinsatser ska ha projekt- och nyttomål som mäter hur pass väl man
uppnår syftet med den finansiella samordningen. Dessa mål rör b l a . deltagarflöden och
effektmål i form av andel deltagare som närmat sig arbetsmarknaden.
Målen kan skilja sig åt beroende p å målgruppens förutsättningar, projektets verksamhet
och andra faktorer som påverkar resultatet. Tillsammans ska dock de finansierade
insatserna bidra till att:
1. Minst 650 individer tar del av någon av samordningsförbundets msatser,
2. 30 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats ska gå till
egen försörjning, antingen genom arbete eller utbildning,
3. 75 % av de individer som deltar i insatserna ska uppleva att deras hälsa förbättrats,
4. 80 % av professionella som kommer i kontakt med insatser finansierade av
Samordningsförbundet ska uppleva att insatserna är till nytta för individen,
5. 75 % av professionella som deltar i utbildnings-, föreläsnings- eller
seminarieverksamhet ska uppleva nytta av insatsen.

5. Målgrupp
De samverkansinsatser som Samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till
Botkyrkabor i förvärvsaktiv ålder, med behov av samordnad rehabilitering (tex. riskerar
att falla mellan myndighetemas ansvar eller har en svårbedömd problematik),
mriktningen är att insatserna ska vara till nytta för de individer som har en komplex
problematik och/eller vara förebyggande för att möta problem innan de har blivit för stora
och svåra.
Prioriterade målgrupper
Inom den ovan beskrivna målgruppen har samordningsförbundet Botkyrka pågående och
planerade insatser 2012 som vänder sig till följande målgrupper med behov av samordnad
rehabilitering:
• Unga (16-24/29 år)
• Personer med psykiska funktionshinder
• Individer med långvarig offentlig försörjning
• Individer med missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa
• Personer som nyligen blivit aktuella hos någon av parterna och har en svårbedömd
problematik (sjukskrivna som tas upp i Kugghjulet).
Under 2012 bör Samordningsförbundet särskilt prioritera följaade målgrupper i
utveckling av nya insatser:
• Unga (16-24 år) som riskerar arbetslöshet och utanförskap och är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser.
• Personer som är arbetslösa och/eller riskerar långvarig arbetslöshet och ohälsa
och är i behov av särskilda insatser för att lära sig svenska språket,

<SL 0

ra

AI

6(11)

Samordningsföfbundet Botkyrfo

6. Verksamhetsinriktning
Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat p å flera sektorer där varje aktör bedriver
insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktöremas insatser
beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. Att
ansvaret för den enskilde år fördelat på flera aktörer kan utgöra hinder mot en effektiv
rehabilitering. Det kan vara särskilt problematiskt att rehabilitera människor som har en
kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem.
För att hjälpa dessa människor är det nödvändigt att aktörerna samordnar insatser.
Samordningsförbundets uppgift är att samordna rehabiUteringsinsatser för Botkyrkabor
som har mer eller mindre komplexa problem kring sin rehabilitering. Insatserna ska
fungera som ett effektivt stöd för att människor ska kunna återfå hälsan och kunna återgå
i arbete eller studier. Irmktaingen är att insatserna ska vara till nytta för Botkyrkabor som
behöver samordnad rehabilitering och/eller vara förebyggande för att möta problem innan
de har blivit för stora och svåra.
Insatserna ska bygga på;
- Kunskap om vad som hjälper (evidens).
- Kunskap och erfarenhet som personal i samverkande organisationer besitter.
- Systematisk uppföljning av insatser och resultat.
- Utvärdering av nya metoder.
- Möjligheten att föra in nyvunnen kunskap i ordinarie verksamhet/verksamheter.
Inom samordningsförbundet har man under 2011 diskuterat en utveckling av förbundets
verksamhet. Hittills har tyngdpunkten legat p å finansiering av tidsbegränsade
utvecklingsprojekt. Möjligheten att även arbeta för att utveckla samverkanskultur och
stödja kompetensutveckling (tex utbildningar för handläggare och vårdgivare) samt mer
permanenta processer/insatser har diskuterats. Utifrån denna diskussion kan förbundets
verksamhet delas i n i två delar:
LStödia metod- och kunskapsutveckling samt verka för förbättrad samverkanskultur
Samordningsförbundet ska verka för förstärkning av samverkan och utgöra forum
för kunskapsöverföring, metodutveckling och information genom att kartlägga,
identifiera och visa på problem/möjHgheter i samarbetet mellan de fyra
myndigheterna. Samverkan ska främjas och utvecklas genom att stödja
myndigheternas arbete med hur erfarenheter tas till vara på bästa sätt och
möjliggöra gemensamma utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte för
professionella.
2. Finansiera, stödia och utveckla mdividinriktade samverkansinsatser och processer
För att samordning ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan förvalta och
utveckla goda idéer. Samordningsförbundet ska möjliggöra utvecklingsprojekt som
inte kan göras i ordinarie verksamhet och erbjuda stöd till individer med
sammansatta behov. Därutöver kan samordningsförbundet även behöva finansiera
långsiktiga lösningar ("en-dörr-in", samlokalisering, processer, insatser etc) för de ^
behov som inte är möjliga att finansiera inom ramen för ordinarie verksamhet eller i
vardagssamverkan.
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Pågåendefinansieradesamverkansinsatser
Följande projektinsatser har beviljats medel för verksamhet 2011 oeh beräknas vara i
behov av fortsatt finansiering 2012:
1. AkSe, Arbetsterapeutisk kartläggning och stöd till arbete genom metoden
Supported employment för personer med psykiska funktionshinder.
2. Kugghjul på vårdcentraler och öppenvårdspsykiatri för tidig och
myndighetsgemensam bedörnning av individer med oklar rehabiliteringsplan och
som därmed riskerar att hamna i långvarig sjukskrivning.
3. Paraplyprojektet som erbjuder individuell coachning till och myndighetssamverkan
kring unga Botkyrkabor mellan 16-24 år.
4. Samborådet som gör myndighetsgemensamma bedömningar och handlingsplaner
för individer med komplex och/eller långvarig problematik. Individer som behöver
myndighetsgemensam rehabilitering kan erbjudas både individuellt stöd och
gruppcoachning.
5. Stöd till arbete för personer med särskilda funktionshinder; lindrig
utvecklingsstörning, autism och hjärnskador förvärvade i vuxen ålder som behöver
stöd från flera myndigheter för att nå arbete och egen försörjning.

Nya samverkansinsatser 2012
Utöver den befintliga verksamheten som beskrivs fmns behov av att skapa nya msatser
under 2012 som tillgodoser följande målgruppers behov av samordnad rehabilitermg:
•
•

Individer som p.g.a. språkhinder står utanför arbetsmarknaden.
Bobsy (BoendeBehandlmgSysselsättning), samordning och studieförberedande
insatser för individer med missbruksproblematik.

Projektnanin

Projekttid

Kugghjulet
AkSe
Paraplyprojektet
Samborådet

2008-08-01 pågående
2007-04-01 till 2012-12-31
2010-01-01 till 2013-06-30
2009-09-01 till 2012-05-31
(ev förlängning)
2011-11-01 till 2014-10-31
2012-01-01 till 2012-12-31
beräknad start under 2012
Start 2012

Stöd till Arbete
Bobsy
Språk och Hälsa
Tillkommande/
utökade insatser
SUMMA

Beviljade medel
2011 (tkr)
1488
1120
3125
2300

Beräknad
kostnad 2012
(tkr)
1400
1200
3 200
2 600

-

1800
550
1500
1310

8337

13 560

304
0
0
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Verksamhetsutveckling
Under 2012 ska Samordningsförbundet Botkyrka utöver finansiering av ovan
beskrivna samverkansinsatser även rikta fokus på följande:
Kartläggningar och behovsanalyser
• Kartläggning av befintliga rehabiliteringsinsatser inom kommunen
• Uppmärksamma ny behov av rehabilitering i samverkan
Stödia kompetensutveckling
• I samarbete med samordningsförbundet H U S A M finansiera
kompetensutveckling och kunskapsspridning i form av föreläsningar, seminarier
etc för medarbetarna inom de samverkande parter.
• I samarbete med samordningsförbundet H U S A M se över behovet av
myndighetsgemensamma utbildningar för projektmedarbetare.
Utveckling av samordningsförbundets interna organisation
• Utveckla samarbete med samordningsförbundet i Huddinge i syfte att förbättra
och bredda möjligheten till stöd för enskilda individer, utbyta erfarenheter, nå
en effektivare organisation och bedriva gemensamt utvecklingsarbete inom den
finansiella samordningen. Under 2012 ska möjligheterna till eventuellt
samgående undersökas
• Utvärdera fortsatt behov av processtöd inom kansliet.
• Aktivt medverka i utbildningar och nätverkssamarbete i syfte att utveckla den
egna verksamheten
Processtöd till finansierade insatser
• Utveckla uppföljnings- och utvärderingsmetoder för finansierade insatser.
• Följa utvecklmgen av nya SUS
• Se över deltagarenkäter i projekt/insatser
Information
• Sprida information om samordningsförbundet och dess verksamhet genom
hemsida och nyhetsbrev.
• Informera om samordningsförbundet och dess verksamhet hos de samverkande
myndigheterna och andra relevanta aktörer.
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Budget 2012
Samordningsförbundet Botkyrka har från Försäkringskassan fått ett beslut om
medelstilldelning för statens del 2012 p å 4 miljoner kronor. Budget 2012 utgår från att
kornmun och landsting tillsammans tilldelar motsvarande summa. Därmed skulle den
totala medelstilldelningen uppgå till 8 miljoner kronor. Utöver tilldelning från ägarna
har förbundet även budgeterat med inkomster från Europeiska Socialfonden avseende
bidrag till Paraplyprojektet samt en överföring av ett prognostiserat överskott för 2011.
Samordningsförbundet Botkyrka har i dagsläget fyra pågående projektverksamheter.
Dessa verksamheter beräknas behöva fortsatt fmansiering från Samordningsförbundet
även under verksamhetsåret 2012 till en uppskattad kostnad av ca 9 miljoner kronor.
De uppskattade kostnaderna för planerade insatser uppgår till ca 2 miljoner kronor.
Därtill behöver Samordningsförbundet beredskap att möta nya behov och målgrupper
som kan uppkomma under det närmsta året.

B B !
8 000
7295
1200
16495

8 000
6 690
900
15 590

10 800
400
130
11330

900
60
50
45

1 100
65
55
60

1 150
65

1 120
1488

1200
1400

0
800

3 125
2185
300
0
0
513
0

3 200
2 600
1 800
550
1500
1310
300

500
2 600
1 850
0
1500
2 250
400

20

50

100

Summa Administration
Summa Projektverksamhet

1055
8 751

1280
13 910

1330
10000

Summa kostnader totalt

9 806

15190

11330

Inbetalning huvudmännen
överskott från tidigare år
Övriga intäkter/ESF
SUMMA intäkter
Utgifter
Administration
Kansli
Styreisearvoden
Revision
Övrigt/övriga externa tjänster
Insatser
AkSe
Kugghjulet
Paraplyprojektet inkl.
Grenverket
SamboRådet
Stöd till Arbete
Bobsy
Språk Hälsa Arbete
Tillkommande/utökade projekt
Förstudier och utvärdering
Kompetensinsatser

55
60

c i l

s

a
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SamordningsfÖtbimdet Botkyrka

Underskrifter

Datum.^r

Datum.

Mats Einarsson
Ordförande
(Botkyrka kommun)

Yusuf Aydin
Vice Ordförande
(Stockholms läns landsting)

Styrelseledamot
(Försäkringskassan)

Soili Mårtensson
Styrelseledamot
(Arbetsförmedlingen)

<3L © -B Ji
Samordningsförbundet Botkyrka

BILAGA 1

Värdegrund för Samordningsförbundet Botkyrka
Samordningsförbundet Botkyrka ska vara till nytta för boende i Botkyrka.
De involverades medverkan ooh engagemang är avgörande för att lyckas med
styrelsens mål och uppdrag. Ökad delaktighet bidrar ofta även till ökad effektivitet.
Vaije medarbetare inom den finansiella samordningen ska utifrån sina förutsättningar
bidra till denna utveckling.

Vi ska sträva efter att vår samverkan ska präglas av:
•
•
•
•
•

Engagemang och delaktighet
Flexibilitet
Långsiktighet
Utvecklingsinriktade
Helhetssyn

Förhållningssätt till samverkan inom samordningsförbundet
• Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt
levande process som måste erövras, etableras och underhållas. Uthållighet är en
förutsättning för utveckling av samverkan. Detta förutsätter täta och regelbundna
möten på styrelse, ledmngsgrupps- och beredningsgruppsnivå.
• Samverkansinsatsema ska inte lösa brister i de egna organisationerna eller ta över
verksamhet som ligger inom dessa organisationers ansvarsområde. Minst två parter ^
måste vara intressenter i en samverkansinsats. I möjligaste mån ska alla parter bidra i
arbetet med projektansökningar.
• Verksamheten bygger på erfarenheter hos parterna. Medarbetarnas gemensamma
kompetens ska tas till vara, tillsammans med parternas samlade möjligheter. Chefer
på alla nivåer har ett ansvar att skapa goda förutsättningar för insatserna.
Samordningsförbundet ska präglas av en levande kommunikation på och mellan alla
nivåer,
• Huvudinriktning år att finansiera utvecklingsinsatser som är begränsade i tiden. Detta
förutsätter att möjlighet till finansiering inom ordinarie verksamhet undersöks innan
projektstart samt att möjligheten till en permanent finansiering inom någon/några
medlemmar övervägs vid goda utvärderingsresultat.
• Förbundets insatser samordnas med annan rehabiliteringssamverkan i Botkyrka.
- Utbildning är en förutsättning för utvecklingsarbete och ska, i så stor omfattning som
möjligt, genomföras med parternas medarbetare vid samma tillfälle.
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1

SAMMANFålTNINö
SamoMriirigsförbundet^
^gs' äy Aibétsfo^médlm^^
fiptkyrkakömm^
SD^ärdr^skässän och Stöci<hölms:M
öch härtill syfte attikapa
möjif£hétéi;
föfsämveik^ir^^
består ay M styrelse
g^rft utses ä v ^ ^ a r t e n i a , Till s i n h j ^
bestående ay tjansjemän. fräns de .ingående myndigheterna.
Nedan sammanfattas dé viktigaste resultaten öch hMés^MWéé&^t

2Ö11;

• En delvis ny styrelse tillträde 1 januari 2011 :då Bötky&akprmhtm öch Stockholms
läns Lähdsting =bytté représéiitåhtér. Éri'ny öldforaride; öpft vice Ordförande valdas..
• SamofdriiiigsforbUndet här finansierat ferri insatser med totalt 431 deltagare.
• Ett nära samarbete med SämprdningsfÖrbundet Huddinge har utvecklats,
• Ett välbesökt sämverkänsseminåriljrh ånpMnade^s i mäi-s,
• Kostnaderna för verksamhet under årets första åtta månader uppgick till ca 6,4
miljoner kronor, Det ekonomiska resultatet blev minus på ca 330 tusen kronor. Det
negativa resultatet balanseras mpt det ackumulerade överskottet från 2010.
pxpgnosen förj hela. 2011 är ätt Sämöfdmngsföfbundéts äckumuléfade överskött
minskar till ca 6,7 miljoner kronor.

2. SYFTE OPH UPPDRAG
Samordningsförbuhdét Botkyrka är eii fristående prgäriisätipil med uppdrag att stödja
samverkan inom fehaHliteringspnridet mellan Arbetsförmedlingen, Öotkyrka
kommun, Försäkringskassan samt hälso- och sjukvården i Sippkbplms .Läns Landsting.
Genom finansiell samordning iskapas förutsättningar att stödja samverkan och
möjliggöra samordnade rehabilitéfingsinsätser i syfte ätt ge Botkyrkäbor ett bra och
effektivt stöd för ätt öka möjligheterna till bättre, hälsa öch egen försörjning genom
arbete eller studier.
Den verksamheten söm Samordningsförbundet finansierar är ^tt kömpiéméiit till
ordinarie rehäBliferingsmsatser pch sker dels genom utYecldingsproj ekt pch insatser
spm erbjuder stöd till eiiskildå mdiVidei\, .dels genom ätt skäpå förUtsätttitngaf för ätt
myndigheterna ska kunnä samarbeta bättre pch på så sätt bli mer effektiya. TDet kan ske
genom kartläggningar^
Samordningsfota
en arena för att lösa löpande samyeikansMgor på
ichefs och handlaggarnivå,;
Samordningsföi!bundet Botkyrka bildades den 1 jänuärl 2006 i enlighet med Lag för
finansiell samordning av rehäbilitcnngsinsätser (20.03:1210). Samprdn.ingsförbundet
lyder äyeii under tag pm konnnunal redovisning "(1997:614) och kommunallagen
(1991:900) i tiilämjpligä delar.

3.

SAiWÖRDNI^

ARBETE

3;t S f c p i ^ s é
;SänlbidnlhgÄ
styrelse Jär-éet högsta béslutände öch förvaltande örgari söm
har ansvar.för-%tyi^Mi|ig pcli ekpnpmij S|vrélse%estar ay fyra leäam!fer öch|ym.
ersättare söm t i s e d d a av r e s p k t i v é t e
Éti hy ordförande ben vice
prdlörande valdes Vid årets början och ,styrelsen här Mä&r året haft följ ände
sMmahsälming:
!

['i
6> jl #1 if i: ,v
; V'' i/'
S!iglpléru|^);
Måts EihåtsMf (V),
ordförande
Ebba janss
Stockholms läns
^suf^in(KD),
Andreas E>ähl (Sj (fföm.juni)
vice prdfdråhde
landsting
ÄrfeÉsföjrmédlingen Spili Mårtensson
Ingela Ändérsspn
JMMa
Armika Krook. .
Försäkringskassan
:

BoTil^kakommun

•;•

:

3,2 Revision
Samofdningsföfbuiidets verksamhet granskas åv revisorer* Till stöd för sitt arbete här
jr^lfiot^m^ j^lii^t^visiQ^blttä^ett ftån Ernst & Ypung; Under 2011, har följande
revisorer utsetts äv huvudmähnéh.
- Lennart. Lindström | M ) , .föitfpendeyald revisor, B ö l i ^ a i ö i i i m ^
* Peter A l m , revisor Pw&j för Försa^ingskassan pch .^betsförm
- I M f Hågstföm (BCD), förtfpendévald feVisör, Stpéläölms läns ländsfing.
Sedan.juni 2011 är uppdraget spm reyispy fpr Stockholms låtns landsting vakant.

3;3 iMnittgsgruprj
T i l l sin hjälp när styrelsen-én lédningsgrupp bestående av verksamhetschefer eller

möisw.älÅét trki de fyra djika myildighelteffla. Ledningsgruppeii fiingerar som

beredande organ för samöMningsförbundéts styrelse pch bidrar till förankring och
vérfcstatiigte åv styrelsens beslut, i ledningsgruppen ingår:
Ann Andersson Hellström, enhetschef; ^ k j ^ l t ^ r s ^ i ä ^ ? ? ^ Ifuddjnge
K j eli Bértiisson chef Arbetsförmédiingen Öpfkyfka/Saiém
Lo%Perss<m^
B^\ky^.^rmvi^i
tan Strändbäcké förväLtriirigschéf..Arbétsmar^khäds- och Vuxenutbildningsförvaltningen, Botkyrka kommun
Lotta Stförnélius, bestäilare Hälso- öch Sjukvåfdsnämndéns förvaltning,
Stpckhölnis läns. landsting.
1 1

1 ,

?

3:4 Kansli
Till stöd för det sålhmähtägha sämvérkähsärbétét finns.eft samordnare. Derihe
samordnar förbundets planering, uppföljning, budgétärbéfé, styrelséadmimstratioh
projektplanering, proj ektstöd, kömmiihikätiöii etc. Under 2011 har Elin Asplund
innehaft tjänsten soni samprdnaréi yhder hennes .deitidsfÖr$^
till
september vikarierade Stefan Martinéllé som samordnare. Under sommaren har
kansliet äfbétät ined rekryteringen aV én prpcésstödjäre på 50 %. Öeririé kommer-att
tillträda 1 oktober 2011,

3:5 S^reliseii arbete
Styrelsen har under året hittills haft sammanlagt fyra ordinarie protokollförda
sammanträden sähitén gemensam planeringsdäg då äVeh ledningsgrupp och
beredningsgrupp deltagit Innehållet i sammanträdena sammanfattas ftedan.
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28 januari
• Anmälan av huvudmännens beslut om ledamöter, ersättare och revisorer.
• Val av ordförande och vice ordförande 2011-2014
• Beslut om medel till projekten Kugghjulet, SamboRådet, Paraplyprojektet samt
till insatsen ÄkSe
25 februari
• Föredragning av förslag till årsredovisning 2010
• Beslut om att utreda möjligheten till utökade kansliresurser
• Beslut om att uppdra åt revisorerna att lämna förslag till arvodesnivåer
• Val av representant till Nationella Nätverket för Samordningsförbund årsmöte.
25 mars
• Presentation av slutrapport S-E projektet
• Beslut om medel till Kugghjulen inspirationsdag
• Beslut om revideringar i Årsbokslut 2010
• Beslut om att utöka Samordningsförbundets kansli med 50 % processtöd
• Fastställande av attestlista 2011
• Beslut om att föreslå ägarna ny Förbundsordning
27 maj
• Beslut om medel till Arbetsmarknadshandledare i SämBorådet
• Beslut om kommunikationsplan samt framtagande av grafisk profil.
• Beslut om budgetäskande 2012
• Föredragning av tertialrapport januari-april samt beslut om reviderad budget 2011
26 augusti
• Planeringsdag för styrelse, ledningsgrupp och beredningsgrupp i syfte att inleda
arbetet med Samordningsförbundets verksamhetsplan 2012.
Utöver ovan redovisade verksamhet har även styrelsen och kansli arbetat med:
Nätverksarbete
Samordningsförbundet är aktivt i såväl regionala som nationella samverkansforum.
Förbundet har bl.a. deltagit i nationella nätverkskonferensen för Finsam i
Norrköping. Under våren har dessutom samtliga ordföranden i länet träffats för
erfarenhetsutbyte och gemensam planering av ägarmöte.
Kompetensutveckling
Förbundet har under våren deltagit i konferensen "En Dörr In" arrangerad av S K L .
Samordnande tjänsteman har bl.a. deltagit i ledarskapsutbildning, klarspråksutbildning samt deltagit i arbetet med översyn av Samordningsförbundens
årsredovisningar.
Informationsarbete/Stöd till samverkan
Ett nyhetsbrev har getts ut under våren och hemsidan uppdateras kontinuerligt. En
ny kommunikationsplan har antagits och en ny grafisk profil och logotyp håller på
att arbetas fram. Samordnande tjänsteman har bl.a. besökt Arbets-förmedlingen
lokalt samt Folkliälsokommittén i Botkyrka för att informera om förbundet och den
finansierade verksamheten.
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I mars arrangerade Samordningsförbunden i Botkyrka och Huddinge ett samverkansseminarium där de finansierade projekten fick möjlighet att presentera sin verksamhet för medarbetare och chefer inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
kommunerna och landstinget.

4. ÅTERKOPPLING TILL VERKSAMHETSPLAN
Verksamhetsplanen för 2011 antogs av Samordningsförbundets styrelse i november
2010 och i den pekar man ut fyra övergripande samverkansmål. Utifrån detta har
Samordningsförbundet under året beslutat om och beviljat medel till insatser och
projekt som syftar till att möta dessa övergripande mål. Insatserna och resultat ftån
dessa beskrivs mer ingående längre fram i rapporten.
Mål
1. Underlätta återgång
till arbete och/eller
studier och egen
försörjning.

Resultat
Uppfyllt.
Samordningsförbundet har
finansierat insatser som haft
totalt 431 deltagare.

Kommentar
A v totalt 431 deltagare
har 350 skrivits in under
2011. Resterande deltar
sedan tidigare år i någon
av insatserna.

42 % av dem som erhållit
arbetslivsinriktade
rehabiliteringsinsatser har fått
ett arbete eller påbörjat
studier .

Totalt har 302 deltagare
hittills avslutat sin insats
under 2011.

2. Motverka arbetslöshet hos unga
mellan 16-29 år.

Uppfyllt.
74 unga Botkyrkabor har fått
stöd genom Paraplyprojektet.

48 % av de unga som
avslutats har gått till
arbete eller studier.

3. Underlätta för
personer med
psykisk ohälsa att
etablera sig på
arbetsmarknaden.

Uppfyllt.
36 personer har fått stöd i
AkSe-insatsen.

38 % av dem som
avslutats i AkSe har gått
till arbete eller studier.

1

4. Utveckla
myndighetsövergripande
arbetssätt för att
erbjuda Botkyrkabor med stora
rehabiliteringsbehov effektivt stöd
för att återfå hälsan.

-Uppfyllt.
60 personer har fått stöd i sin
rehabilitering i SämBorådet.
Samtliga insatser har till uppdrag att utveckla samverkan
mellan myndigheterna.
Samordningsförbundet arbetar
med kunskapsspridning genom
ex, samverkansseminarium,
gemensamma behovskartläggningar etc.

Myndighetsövergripande
samverkan sker genom
bl.a. upprättande av
gemensamma handlingsplaner, samlokalisering,
samverkansgrupper till
stöd för specifika
målgrupper,
informations- och
utbildningsinsatser etc.

Avser deltagare som varit inskrivna i AkSe, Paraplyprojektet eller SamboRådet, totalt 53 individer varav 22
gått till arbete eller studier. Då målsättningen i SamboRådet är att möjliggöra ett närmande till arbetsmarknaden
räknas här även in de personer som står till arbetsmarknadens förfogande och är aktivt arbetssökande, men ännu
inte fått ett arbete.
1
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5. REDOVISNING AV FINANSIERADE INSATSER
Samordningsförbundet har under första tertialen 2011 beviljat medel till fem
projekt/insatser som riktar sig till Botkyrkabor och ett seminarium som riktade sig
till anställda inom de fyra samverkande myndigheterna.
De fyra pågående insatserna AkSe, Kugghjul, Paraplyprojektet och SamboRådet
beskrivs mer ingående längre fram i detta kapitel.
Pilotprojektet "KBT-insats" riktade sig till individer med ångest och/eller social
fobi. Två psykologer anordnade en 12 veckor lång gruppverksamhet i syfte att
stärka deltagarna så att de efter avslutad insats kunde gå vidare till annan
arbetslivsinriktad rehabilitering, KBT-insatsen påbörjades i slutet av 2010 och
avslutades i mars 2011. Totalt deltog 6 individer i gruppinsatsen. Ytterligare 6
individer fick individuellt stöd genom insatsen. Därutöver erbjöd även psykologerna
i projektet handledning till projektmedarbetarna i SamboRådet. Slutrapporten visar
att deltagarna i gruppverksamhet delvis uppnådde målet om att kunna delat i fortsatt
rehabilitering mot arbete. Fyra av sex deltagare (67 %) har efter genomförd insats
kunnat ta del av SamboRådets eller någon av huvudmännens insatser.
Också en förstudie/kartläggning av individer med språkhinder, ohälsa och arbetslöshet avslutades under våren 2011, utifrån beslut fattade under 2010. F O U Södertörn genomförde kartläggningen på uppdrag av Samordningsförbundet. A v
rapporten framkom bi.a. följande:
- Fler män än vad man tidigare trott ingår i målgruppen,
- Traumaperspektivet ges mycket litet utrymme i utvecklandet av arbetssätt med
denna målgrupp. Hälsoaspekten står för en viktig del av förklaringen till både
språksvårigheter och arbetslöshet. Eftersom hälsoproblemen hos målgruppen
anknyter till konsekvenser av trauma kan det vara adekvat med en större
remittering till sådan behandling.
Under våren har också Samordningsförbundet tillsammans med Samordningsförbundet H U S A M i Huddinge anordnat ett seminarium för totalt 114 handläggare
och vårdgivare inom kommunerna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
primärvården och Frivården.
Ned följer en sammanställning av insatser 2011 och antal deltagare
Insatsens namn
AkSe

Målgrupp

Antal deltagare

Personer med omfattande

36

psykisk ohälsa
KBT-insats

Personer som inte kan ta del av

12

erbjudna rehabiliteringsinsatser
Kugghjulen

Sjukskrivna där rehabiliterings-

249

behovet är diffust
Paraplyprojektet
SämBorådet

Unga utanför arbetsmarknaden

74

Personer med långvarig och

60

komplex problematik
Samverkansseminarium

Handläggare och vårdgivare

114
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bisatsen ^ySarvtiU ätt istödj a prsö^ér^rriéä p y f i s k ä fii&iönsMn^
/sffinii^ i form ay arbejej; prakti^ éltfr studien I projektet erbj^

;2irbefs;ie^
p r é r i atBétsmärtoädskp^

BMM $fl>0 i £ Q

till sysseT-.

Därefter

.aySupppried
j ^ p l p y m e n t m e t p d i k é h ^ E ) . llHjlprojptet äf eri s a m V é t & s g ^ p p knuten med
ié^féséhla^^
Psykiatrin ochkömimuiens
r m

Insatsägafe: Bpikyrka kommuns. speiälpsyki#is%a e r J ^ ärilmyua^an för insatsen
rr*äi:ä samatbete med ;Rptk.yrka Psykpsöppenvåi-d. Även Aibetsiförmédiihgéri öch
|?örsäkringska§san samverkar inom rameri för iiisätséri.
IjSffttömål

80 %. upp.léyer Ökad
grad av välmående

Har ej
fbljfs iiipp
.2011 •

IVlåk ' '
ilppfyllelse

20 erbjuds
arbetsterapeutisk
kartläggning .
1Ö erbjuds SE-stöd

80 # åv dem som
infe når sysselsättning får fortsatt
.samordnat stöd, ...

1
:

Kommentar
:

Nya prioiiténngar yid
infeml^ering har införts för
rimlig arbétsbeiastriing,
i3 *
• Nya prioriteringar vid
inremittering-har inforts för
rimlig ärbetsbefastning.
i;i(p!p^i^.v Övriga3v % avslutades pga.
sjukdom söm krävde
omfattande vårdinsatser.
ili^eÄM !''
v v

Prognos
hejår

iylåiet kommer
6 åv lö soni avslutades i
pröjektet gick till anställning att nås
eller^självfihahsieMde
studiér.
Mätningar görs dä deltagare Går ej att
bedöma
skrivs iri resp. aVslutäs i
projektet Bearbetning'av
.materialet sker yid åréts.siut.

38%

|Ö % arbetar/
studerär yid ayslut

Projektmål
Projektmål

Kommentar

iviäiuppfyllels

i^yttpmäl

Prpgnps
héiår
Måiét kommer
att nås

Jmf
helår
zoiö
U'%

73,5 %

Jnif
jiélår

Soio
35

Iylålef kommer
att nås

15

Osäkert om
målet kommer
att nås.

73%

-

Kommentar till resultatets
Hittiils i är har 3 6 personer deltagit i insatsen. 23 nya. $ren#en har tagits, emot, varav
13 erbjudits SE^stÖd, Utöver detta har man erbjudit konsulterande stöd till 1Ö
personer ( e x y r k é s ö r i é n t é i i ^
förslag
pm hjälpmedel).
t§ personer hafväyslutats varav 5 gick iill arbeje eller studier. A v de 10 söm inte
gick till arbete/studier .avslutades 3 }pgä. ;sjukdöm spm .krävde Pmfattändé vårdinsatser, Öyriga 7 far fpifsaft samverkan kring sin arbetslivsinriktade rehabilitering.
Styrgruppeu för projektet här Under y å ^ t ^ a t heslut pm förtydliganden kring
prioriterade målgrupper för pröjéktét då inflödet varit mycket stpft Projektet har
under sömmarén täjgit fram riyä i.nstrumen!föratt mäta deltagarnas upplevda hälsa
och deras bedömning av insatsen.
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f $ Kugghjul
J&gggulén istärtao!é ;2ÖÖ8isyfte ätt nä eri e f M å v f e e l M ä i i n g öch rehMlitering for
,äé BjutsTtfivna; söm h^^!r|Usä^pcyeller j^rn^lexajrpblem Hålet är att mihska
sjuÄ^vmi^
for B M i ^ ^ ^ o r n a ^ Arbpjtsmpdejlen byggerpå alkmed
yardcentrå|eri ;SpM
så tidigt spm mpj ligt fånga upp patienter äär
reha^
är helt klarlagt och érbjiidä én mpdighefs^^
.bedömningirmah ygérii|are renMhterifi|j$u?ör£ä$; Samtliga sex Vårdpentralér i
Botkyrka hai" i d ä | Rugghjui och fr.ö.m. fÖlÖ finns det även eft kugghjul pä
Botkyrka p s y B ä t r j s k a . o ^
i Kugghjulet, finns alla samverkansp r t é f réjprésehterade, Land
i förm-ay behandiande lakgre/vårdperspnal och
övriga parter genom kpntaktperspne^
Projektägare: Respektive vårdenhet är huvudmän fbr *'sitt" Kugghjul,
AfDétsföiTnédiirigen, Bötkyfkå kommun pch Försäbihgskassaii ;är delprpj ekfägare.
Wyttoriiål (Nyttpmåién följ s upp vid. verksamhetsåret slut)
1. Förbättrade samarbétsmrmer mellan myndigheter,
2, Minskade sjukslaivningsfider för Bötkyrkäborna
3; Minskat béroénde av offentlig fbrsörjiiing bland Bötkyrkabprna.
?

ProjéktmÄi20ii
Pröjéktnlal

MM-... .
uppfyllels

Prognos f ö r
neÄjöIull

Kommentar

héiår
2ÖI0
405
;

370 ärenden
80 % äv berörda
handläggare/
vårdgivare är höjda.

p a r ej
följts upp

Ml

Målet kommer
sannolikt att nås
Målet kommer
att nås 2011

Antalet ärenden/enhet
Varierar kraftigt.
Uppfödning görs \
slutet av
verksarnhetsa^

83 %

Kommentar till resultatet
Ärenden spm tas upp \ Kugghjulen registreras i uppföljningssystemet SUS. För
detta ansvarar Försälä-ingskässän. Antal ärenden följs Upp varannan måiiäd och
redovisas Uppdélät-piér vårdéimét. V i d äugusti månads utgång skilde sig antalet
ärendétper vårieinfet
frän 1| upp; till 40 ärenden; Anledningen till detta
béror till mesta delen pä hur förankrad arbetsmpdelien är hos de behandlandé
läkarna och öyriga samverkansparter då detta påverkar inflödet äv ärenden.
VÅRDCENTRAL

Antal ärenden jan-aug 201X . imf helår 2010

Älby
fittja
Hallunda
Storvreten
Tullinge
Tumba
Psykiatriska mott;

,48

TÖTÄtT

.

37 . :

90
•75

30
.39

W

"

"

;

43

M
M.....
249, " "

.... .

3.9
:5\
4Q5

. . .
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Paraplypirpjektét är e t t 4 r e ä r i g t p ^ ^ - s b m stäi^äde hösten WÖ9* Verksamheten
feöftt iganf öäentiigt j a n u a ^
k u n g a l ^ l f k
..mellan 1&24 är* spm varken studerar ^
naf^vårt%ttMlfbijia
koritaktmed m y n d i g
for jQ&lgtuppmi
fånga upp de unga spm befinner sig i utanförskap pch stödja dem vidaré till jobb,
studier élier ^ätt insats (hös annan myndighet).
Projektägare: Botkyrka kommuns socialfön&ltning är hayää^'^hlöjf -pr%>j&1ct€it i
rlärä s ä n å l & f é med Äroétsmärknäds- pch VuxénufcU^
i
jkÄmunéji sahit.ÄrbétsM
Äyeju B&säkringskassan, Briyården
Södertörn pch Länd$Bnget Ihgår som samyerkande parter i projektet,
:

Nyttomål
Nyrtpfåål

Kommentar

Resultat

40 % avslutas till
ärbeté élier studier*

"75 P/o av
myndigheternas
personal ser nyttan
av projektet. . . .

Harej följts
upp 2.011.

14äydetotält;29
Spm-Ayslutades gick
till arbeté éllef
studier..
Enkäf kommer att
göras Vid äféts slut.

jJmf helår
2010
45%

Prögnös
SÄr
Målet kommer
att nås.

72 %

Målet kommer
ätt nås.

]

Projektmål 201 i
ProjékMål

Kommentar

Resultat

Inflödet haf varit
som förväntat

60 äkiuålisérinjgär
med myndighetsövergripande
händiingsplaner,
30 .cpaöhningar.

32

Erbjuda stöd lill

7 traineeV

deltagare pch
arbetsgivare inom
tfäih.éeprogrammet

platser har
bemannäis.

Fler än förväntat har
erbjudits
individuellt stod, .
Botkyrka kommun
ansvararföratt fa
fram traineeplatser.

Prpgnps
helår
Målet kommer

Jmf helår
74

attnäs.

Målet kömmér
att nås.

55

Målet kommer

10

attnäs...

Kommentar till resultatet
tjftder 2Q11 har 74 ungdomar hittills varit aktuella i pröjéktét. 38 av dessa här
aktualiserats under 2011.48 H äv ungdomarna söhi åvslutats. här gått ut i arbete
éllér studiér; Äv dé 29 ärenden söm ävslutäts efter cöäPhsfod här 11 ungdomar
ävslutäts till ärbeté, 3 till studier öch 3 har fått hjälp att komma yidare till annan,
mer läiiTLplig Insats. Äy de. 8 som avslUtats till "annan orsak'- efter coachstöd har
Hera$yftat ' nägra tackat nej Ull vidare stöd frän projektet samtén ungdom fått
inställa sig på anstalt.
;

?

2

Kanyära upp f.ill 29 ;år orn

ungdomen remitteras från Försäkringskassan.

10

5 ; i SamBoräiriet
Projektets öyergripäiiåe i f Ä m h p i f ratt fåttgä u]d|> pérspnertönl äHbehpyiay
sämöränaä ;fehäbÖitedtig, •Pt-C^éktet gpj;myn&^^
och
hanälingsgla^ for j n d i $ ä e i ' & feann1ä||ärg Beh vårdti väré;i§p
i ^ u j ^
.sjuksHYna ochlahgtito
få|nd|yiduelit
stöd och cöächhing;'©.ärutöyér
eihjuder märi éh gmjpverksaÄ söm Iförfeéder deltagaren inför {ortptt
£rb^liyÄ
1 har även .projektet, förstärkts med éh
iaÄetsmaflmad^
50 U. Detta i syfte att göra det möjligt för
fler,att kbmtna ut i rMktik pch anställning.
?:röjé|ctHgare: Botkyrka kommuns sociälfofvälthihg ar hUyudmän föf prpjéktét,
Afbetsfbmiédiihgen^ Försäbingskassan 'och Landstinget är .délprpjéktägaré pch har
personal med i projektet,
%|tpmål;år2011
J^ftömäl
25 -till arbetsmarknadens
förfogande yid
avslut
50 °/o .upplever
i Srbäfjrat

•hälsötiiistårid.

Resultat
25 %

Här ej
följts upp
20 i -i

Sa;rntHgahar-fåft
bedömning pch
rekommendation..

;

^hiM^är

Prögnpshélår

'2 av totalt 8 avslutade
bedöms åta til)
arhetsmärlqiädens
förfogäridé,.
Pröj ektét ska under
hösten arbeta för att
kunna följa upp
målet.. .... . ..
28 ärenden under
2Q11,

DiMunderiag gör idet

J M helår
2010
0%

mäluppfyiléise vid
årets slut
Avsaknad av
underlag gör att
prognos ej kan göras.

Har ej
följts upp
201 Q.

Målet kommer ätt

töo'%

hås,

Projektmål år I f l U
Pröjéktmål
50 erbjuds
individuellt stöd...
Kunskäpsutyeckl.ing inom
projektet.
2 hal.spgruppéf
med 20 deltagare.

Resultat

Kommentar

23 "
God

Hähdlédmng i Casé
Management-och

Prognos helår
Målet kommer
troligtvis att nås
Målet kommer att

jmf helår
2010
48
Måttlig

nås.

Måiet omi antal
Antalet deltagare per
grupper kommer att
grupp här varit lägre
. m é d ^ U ' ^ an planerat. Ny .grupp nås, dock ej
..deltagarantalet
deltagare.•'!- startar urtder hosteri.

2
grupper
med 15

deltagare

Kommentar till resultatet
ÖittiÖs i åt har 28 femissér kommit till prpjéktet ay dessa hai; 23 erbjudits
rekomméndaH
Totalt haj man mellan 5Ö-6Q äréhderi inskrivna i projektet
samtidigt Antalet avslutade ^éh<fen har hittills varit relativt lågt då deltagarna har
långvarigt .stpdbehpy, pettahar gjort ; d e t ^
gällande
^öjékt6& ftytferäÖ. Uitäei^liösjEfeii 5.811 läkriäf dock projektet med ökat antal
ayglutadé atenden öch underlagét för bedömning av'projektets effektivitet Öch hytta
blir då bättre, kemittérih^&ékvéhs ocn flödet iäv avslutade ärenden påverkar
huruvida projektet kommer att nå målet om 5.Ö ärenden under året
:
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6. EKONOMISK RAPPORT

6.1 Sammanfattning ekonomiskt resultat
För verksamhetsåret 2011 har förbundet en budget om dels 8 miljoner kronor avseende
bidrag från parterna och ett ingående balanserat överskott från 2010 om ca 7,3 miljoner
kronor. Utöver detta finansieras delar av Paraplyprojektet med ESF medel som
beräknas uppgå till ca 1,2 miljoner kronor. Detta gör att samordningsförbundets
disponibla medel 2011 sammantaget uppgår till ca 16,5 miljoner kronor.
Intäkter för första och andra tertialen 2011 Qanuari - augusti) uppgår till ca 6 miljoner
kronor. Kostnaderna uppgår totalt till knappt 6,4 miljoner kronor. Detta gör att
samordningsförbundet redovisar ett underskott den 31 augusti år 2011 med ca 0,3
miljoner kronor, vilket balanseras mot ingående överskott från 2010 års verksamhet
enligt budget. Prognosen för hela 2011 är att Samordningsförbundets ackumulerade
överskott minskar till ca 6,7 miljoner kronor.
De största avvikelserna från planerad budget är lägre kostnader för samordningsförbundets kansli och för fmansiering av nya insatser/projekt. Medel avsattes också vid
årets början för att möjliggöra en utökning av kansliets personalresurser. Anställningen
har fördröjts och en ny medarbetare är på plats först under hösten 2011.
Som en åtgärd för att minska det växande överskottet i budgeten har
beredningsgruppen under våren genomfört flera kartläggningsarbeten och förstudier i
syfte att lyfta fram förslag tillstyrelsen om nya insatser som möter Samordningsförbundets övergripande målsättning. Genomförandeprojekt beräknas kunna startas
under senhösten 2011 och i början av 2012.
I maj 2011 fick Samordningsförbundet information från Skatteverket om att
samordningsförbunden inte längre har rätt att återsöka ingående moms. Detta kan
komma att påverka det ekonomiska utfallet vid årets slut, då budgeten är lagd utifrån
tidigare praxis då förbundet beviljats återsökta momskostnader. För 2010 uppgick den
sammanlagda återsökta momsen till totalt ca 1,2 miljoner kronor. För 2011 beräknas
beloppet bli betydligt mindre och omfatta ca 0,6 miljoner kronor, då åtgärder vidtagits
för att hålla momskostnaderna nere. Fortfarande utgör dock momsen ca 5-6 % av de
totala kostnaderna i samordningsförbundet.
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61 Avstämd resultaträkriiiig mpt budget 2011
:HMätt följer en p yersikt spm ger en §iy§tänfd -r^ifllBtr^^r^anpit budget 2011 uppdelat
päkostnåaer för å d m i n i s l f å t i ö n f i n n s
ten det :prpgnöstiséradé utfallet för 201jL
;

.'$•,1.1 irOr.UBll'".':.'-'/:
W<ÉQ '^"$m.
. 7295:
.. 7.295.
694
1200

Intäkter
Överskott från tidigare år

mm
12Ö0

Btgifter ...........
Ådmimstmiiofr
Kansli
Styrélséäfvpäén.
Réyisipn

:

Övrigt/övnga externa tjänster
Insafjser .....

...

. .... ....
. .,

492.

9ÖÖ

7^

20

. J6Q.

,' io

;;

.80

... ....

50

. ...6;

. . . . . . . ....

45.

.j

AkSe .
Kugghjulet ...... ...

1 300

..

.

1,1,20.

;669.

1 #É8J

I.:i93

PäraiDlyprö jéktét iiiki. Grenverket

2,185.

3 638

F,'ofstiidier och utvärdering .

300;

Rphipetensihsätser

ioo:

Summa Administration

.3 125

2125.
1 507: ...

SåmbpKådét
llilköri^

i M.
i 488..'

1 505:

813
.0
Q
554.

0
"

20
1055

Summa Proiektverksamhet

12 071

.5 807:

sm

Summa kostnader totalt

13 576

6 361

9 806

6.3 Resultat- och balansräkning
RESULTATRÄKNING
Verksamhetens intäkter
Varav
Medlemsbidrag

Not 1

Bidrag E S F

Verksamhetens kostnader
Varav
Administrativa kostnader
Insatser/utvecklingsarbete

Not 2
Not 3

Verksamhetens resultat
Finansiella
poster

2011
1 jan - 31 aug
6 027 048

2010
1 j a n - 3 1 aug

5 333 333
693 715

6 666 667
0

-6 360 881

-4 421 942

-554 505
-5 806 376

-650 759
-3 771 183

-333 833

2 244 725

11

-170

11
0

0
-170

-333 822

2 244 555

6 666 667

Varav
Ränteintäkter
Räntekostnader

PERIODENS RESULTAT

BALANSRÄKNING

2011-08-31

2010-08-31

Bank

365 148
578 749
8 520 996

210 423
949118
7 356 326

Summa omsättningstillgångar

9 464 893

8 514 867

Summa tillgångar

9 464 893

8 514 867

7 295 245
-333 822

4 233 688
2 244 555

Not 6

6 961 423

6 478 243

Not 7

123 473
2 379 997

0
2 036 624

2 503 470

2 036 624

9 464 893

8 514 867

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar

Not 4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 5

E G E T KAPITAL O C H SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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6.4 Noter
RESULTATRÄKNING
N o t l Medlemsbidrag
Bidrag Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen
Bidrag Botkyrka kommun
Bidrag Stockholms läns landsting

2011-08-31
2 666 667

2010-08-31
3 333 333

1 333 333

1 666 667

1 333 333

1 666 667

5 333 333

6 666 667

20 099
5 989

35 516
10 801

429 334

423 675

62 678

118 171

36 405

62 597

554 505

650 759

Not 2 Administrativa kostnader
Styrelse
Revision
Tjänsteman/kansli
Ekonomistöd
Övrigt

Not 3 Insatser/utvecklingsarbete
AkSe
Kugghjulet

668 528

693 000

1 193 000
500 000

524 800
485 000

Paraplyprojektet
Grenverket

1 625 182

726 383

Samborådet
Tillkommande/utökade projekt

1 506 666
313 000

1 342 000
0

5 806 376

3 771 183

BALANSRÄKNING

2011-08-31

2010-08-31

Not 4 Övriga fordringar
Momsfordran

365 148

210 423

365 148

210 423

Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
AkSe, avräkning 31/8
SamboRådet, avräkning 31/8
Avräkning Samordningsförbundet Östra Södertörn 31/8
Paraplyprojektet, avräkning 31/8

0

139 000

0
458 209

258 000

0

15 000

120 540

537 118

578 749

949118

Periodens resultat

7 295 245
-333 822

4 233 688
2 244 555

Utgående balans eget kapital

6 961 423

6 478 243

166 667
333 333

208 333
416 667
400 000

AkSe, avräkning 31/8

166 667
992 000
420 000

Haninge, nettoskuld 31/8 avs. Grenverket
Botkyrka kommun, nettoskuld 31/8 avs. Grenverket

301 330

370 897
239 391

0

173 450

E S F , uppskattat bidrag avs. proj. Grenverket

Not 6 Eget kapital
Ingående balans eget kapital

Not 7 Upplupna kostnader och f ö m t b e t a l d a intäkter
Botkyrka kommun, bidrag avs. sept.
Försäkringskassan, bidrag avs. sept.
Stockholms läns landsting, bidrag avs. sept.
Projekt Kugghjulet, avräkning 31/8

Botkyrka kommun, samordn. tjänsteman, tertial 2
Botkyrka kommun, ekonomiservice, tertial 2

0

208 333

0

19 553

2 379 997

2 036 624
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BI ERNST & YOUNG

Granskning av Delårsrapport

S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t Botkyrka

Räkenskapsår

2011

Datum

Oktober 2011

Från

Ernst & Young

1

Inledning
Vårt uppdrag har varit att granska delårsrapporten per
31 augusti 2011. Vår översiktliga granskning har utförts i enlighet med god revisionssed.

2

Granskning av delårsrapport
Förbundets delårsrapport består i huvudsak av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter. Rapporten är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. I delårsrapporten anges måluppfyllelse i förhållande till
målen i verksamhetsplanen samt redovisning för varje specifikt projekt.
Samordningsförbundet finansierar totalt fem projekt och ett seminarium 2011:
-» Kugghjulen
KBT insats
-> AkSe
Samborådet
Paraplyprojektet
Samverkansseminarium
Förbundet har under första delen av 2011 bl.a. deltagit i nationella nätverkskonferensen för Finsam, "En dörr in" anordnad av SKL och tagit fram en ny kommunikationsplan. För att utveckla projektens processer har styrelsen beviljat medel
till kansliet för att utöka personalresurserna med en processtödjare på 50 %.

Samordningsförbundet Botkyrka
Granskning Delårsrapport
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Under våren genomfördes även en förstudie/kartläggning gällande individer med
språkhinder, ohälsa och arbetslöshet. Förstudien visade bl.a. på att fler män än
vad

man tidigare trott ingår i målgruppen.

Uppföljningen av förbundets mål visar att alla fyra mål som ställdes upp i verksamhetsplanen är uppfyllda. Bl.a.

har 42 % av de som erhållit arbetslivsinriktade

rehabiliteringsinsatser fått arbete eller påbörjat studier. Av de som avslutat
paraplyprojektet har 48 % gått till arbete eller studier.
Projektredovisningen i delårsrapporten är informativ och ger bland annat svar på
antalet deltagare i oiika insatser samt graden av måluppfyllelse specifikt för projekten. De anger också prognos för helåret och en jämförelse med 2010. Målen
är uppdelade i nyttomål och projektmål. Nyttomål är själva nyttan med projektet.
Exempelvis hur många som går till arbete/studier eller om berörda upplever förbättrat hälsotillstånd. Projektmål berör t.ex. flöden och antal deltagare i projekten.
Rekommendationer

från 2010 års

-> Att en övergripande
delårsbokslut

analys

och

granskning:

av förbundets

måluppfyllelse

framgår

i

kommande

årsredovisningar.

Då förbundet i delårsrapporten återger måluppfyllelsen för de mål som styrelsen
formulerat i verksamhetsplanen är detta åtgärdat.
-» Att förtydliga

kopplingen

mellan

förbundets

mål och de specifika

projektens

mål.

I resultatredovisningen och kommentarerna till målen framgår vilka projekt som
bidragit till måluppfyllelsen. Detta kan dock ytterligare utvecklas.
Styrelsen

bör beakta

och styrning,

frågan

ändamålsenlighet

om eget kapital

i det framtida

och en god ekonomisk

arbetet

med

ledning

hushållning.

Enligt delårsbokslutet kommer förbundets ackumulerade överskott minska till ca
6,7 mkr under 2011.

För att minska det växande överskottet har förstudier ge-

nomförts och kommer att genomföras för att hitta områden där nya insatser kan
initieras. Förbundet kanske inte för 2011

återsöka ingående moms vilket kommer

påverka det ekonomiska utfallet vid årets slut negativt. Ärendet är under rättslig
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prövning varför momsen har bokförts som en osäker fordran. Det är alltså oklart
om momsen kommer att påverka resultatet 2011.

3

Granskning av de finansiella rapporterna
Förbundet hade sedan starten upparbetat ett eget kapital om 7 295 tkr till och
med den 31 december 2010. Överskottet år 2009 uppgick till 3 484 tkr och år
2010 till 3 062 tkr. Förbundet har sålunda inte bedrivit en verksamhet i nivå med
de bidrag som erhållits.
För år 2011 har medlemsbidragen minskat och uppgår på årsbasis till 8 mnkr att
jämföra med år 2010 då bidragen uppgick till 10 mnkr. Samtidigt som intäkterna
minskat med 2 mnkr har förbundets verksamhet ökat väsentligt i omfattning.
Kostnaderna för de åtta första månaderna uppgår till 6,4 mnkr att jämföra med
4,1 mnkr samma period föregående år. Förbundet redovisar sålunda ett underskott om 334 tkr för delårsperioden. Ur revisionssynpunkt bedömer vi inte att det
finns några problem att redovisa underskott då förbundet nyttjar tidigare års tilldelade medel.
Bankkonto

Förbundet har 8 521 tkr bokfört på bankkonto per 2011-08-31. Beloppet är avstämt mot kontoutdrag från bank utan anmärkning.
Övriga fordringar

Övriga fordringar avser momsfordran om 365 tkr.
F ö r u t b e t a l d a kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter om 579 tkr avser främst avräkning
med Samordningsförbundet Östra södertörn om 458 tkr. Att föregående års motsvarande post var betydligt högre berodde främst på upplupna intäkter för ESF
om 537 tkr per 2010-08-31. Motsvarande post per 2011-08-31 uppgår till 121 tkr.
Leverantörsskulder

Samordningsförbundet Botkyrka
Granskning Delårsrapport
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Lévérähtörsskuldéf uppgår till 123 tkr. Beloppet här avstämts, rriöt lévérähtörsréskontra utan anmärkning.
Upplupna 'kostnader öch förutbetalda intakter
Upplupna, kostnader öch fömtbetalda intäkter är i nivå rhed mötsvärahde tidpUrikt
töregåehd.e år. Posten, avser främst fprutbetalda medlemsbidrag pch upplupna
kostnader i pågående projekt.

5

Slutsatser
Vi bédörriér att Botkyrka sarnordhingsförburids delårsräppört ger éh rättvisande
bild av förbundets resultat pch ställning för perioden. De rekommendationer" som
gavs i 2010 års delårsgransk.ning har behandlats av styrelsen och lämpliga åtgärder har vidtagits.
Det är mycket positivt att förbundet redovisar måluppfyllelse {förhållande ti)! de
mål som formulerats i verksamhetsplanen. Dét bör dock påpekas ätt målen i
verksäm.hetsplanén Inte kvänt.ifiéfats. Dét är därför exempelvis inte möjligt ätt avgöra huruvida mal 1 "Underlätta återgång till arbete/studier och egen försörjning"
är uppfyllt om 42 % av de som erhållit ärbétslivsinriktäde rehabiliteringsinsatser
gått till arbéte eller studier. Med hähsyn till 2011 års resultat bör rriåieh inför 2012
kvantifieras utifrån styrelsens målsättning.
Det är även mycket positivt att. resultaten för respektive projekt redovisas på ett
tydligt sätt öch ätt én prognos för helåret samt en jämförelse méd föregående år
görs.

Ernst & Young den 24 oktober 2011

Verksam hetsrevisör

Sattiordriingsförbundet Botkyrka
Granskning Delårsrapport
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Revisorema Samordningsförbundet i Botkyrka
Till:
Samordningsförbundet i Botkyrka
Fullmäktige, Botkyrka kommun
Fullmäktige, Landstinget i Stockholms län
'FörsäkringskassanArbetsförmedlingen

Revisorernas utlåtande om delårsrapport 2011
Botkyrka samordningsförbunds revisorer har granskat förbundets delårsrapport per
31 augusti 2011.
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för
den ekonomiska förvaltningen som Botkyrka samordningsförbund beslutat om i budget och i projektbeskrivningarna. Vi gör följande bedömning:
Vi bedömer sammantaget att den av förbundet redovisade delårsrapporten ger en
rättvisande bild av resultat och ställning per 20.11-08-31 och att bokslutet i allt väsentligt är dokumenterat på ett tillfredsställande sätt
Utöver detta vill vi hänvisa till den granskningsrapport som vårt revisionsbiträde har
upprättat. I nämnda rapport framförs bl.a. att de rekommendationer som lämnades i
samband med granskningen av 2010 års delårsrapport har behandlats av styrelsen
och lämpliga åtgärder har vidtagits. Vidare är det positivt att förbundet redovisar måluppfyllelse i förhållande till de mål som formulerats i verksamhetsplanen samt att resultaten för respektive projekt redovisas pa ett tydligt sätt och att en prognos för helåret samt en jämförelse med föregående år görs.

Stockholm den 9 november 2011

Christer Wahlgren

Lennart Lindström

Peter Alm

Utsedd av Landstinget i
Stockholms lön

Utsedd av Botkyrka kommun

Utsedd av staten

Bilaga: Revisionsbitrådets

rapport granskning

av delérsrapporten

2011
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1. Verksamhetsberättelse
gjj^l Samordningsförbundet

1.1 2011 i korthet

HUDDINGE/HUSAM

Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten för
Samordningsförbundet i Huddinge, HUSAM 2011.

Samverkan mellan Huddinge kommun, F ö r s ä k r i n g s k a s s a n ,
Stockholms läns landsting och A r b e t s f ö r m e d l i n g e n

• En ny styrelse tillträde 1 januari 2011 då Stockholms läns Landsting
och Huddinge kommun bytte var sin representant. En ny ordförande
valdes.
* Den allmänna utvecklingen i Huddinge avseende hälsa ä r i stort sett
likvärdig med länet. Det finns dock stora skillnader vad gäller hälsa,
levnadsvanor och livsvillkor inom kommunen mellan olika grupper.
Försörjningsförmågan har förbättrats under 2011 i Huddinge. Den
samlade kostnaden för offentlig försörjning är dock större i jämförelse
med många andra kommuner i länet.
• Totalt har Samordningsförbundet haft 760 deltagare i sju insatser
under året. A v dessa har 86 gått vidare till arbete eller studier, fler än
så har bedömts ha närmat sig arbetsmarknaden i ett eller flera steg.
• Samordningsförbundet har under året arbetat med sin värdegrund
för att utveckla en samverkanskultur samt även för att skapa
förutsättningar för ett strukturellt utvecklingsarbete.
* Ett samarbetsavtal med Samordningsförbundet Botkyrka
undertecknades 2010 och har bl.a. inneburit att invånare i Huddinge
kan få del av insatser i Botkyrka och vice versa.
Samarbetet mellan förbundet har vidareutvecklats under 2011 genom
att gemensamma samverkansaktiviteter arrangerats samt en
gemensam processtödjare anställts.
• Styrelsen har under året bl.a. beslutat om finansiering till insatsen
Hälsosam, insats för ungas psykiska hälsa, förlängning av projekten
Slussen och Lyra, ny verksamhetsinriktning 2012 med långsiktiga
lösningar präglade av ett processtänkande samt stöd för utveckling av
socialt företagande. Vidare har styrelsen beslutat om utvärdering av
Husamrådet som resulterat i att en ny insats arbetas fram för start
under våren 2012.

Samordnings»
förbundet HUSAM
Ägare: Samordningsförbundet
HUSAM ägs av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Huddinge kommun och Stockholms
läns landsting
Syfte: Verksamheten syftar till att
stödja samverkan mellan
myndigheter och erbjuda
möjligheter till finansiell samordning, d.v.s. gemensam
finansiering, av rehabiliteringsinsatser.
De verksamheter sora f ö r b u n det
finansierar
kompletterar
myndigheternas ordinarie
rehabiliteringsinsatser. Det handlar
dels om insatser och
utvecklingsprojekt som erbjuder
stöd till enskilda personer, dels om
att förbundet skapar strukturella
förutsättningar för att
myndigheterna ska kunna
samarbeta bättre. Det kan här
handla om tex. kartläggningar,
kompetensutveckling,
kunskapsutbyte eller processtöd.
Samordningsförbundet är
dessutom en arena för
samverkansfrågor på chefs- och
handläggarnivå. Utöver detta följer
förbundet upp och utvärderar
insatserna.
Organisation: Förbundet har en

* Projektsamarbetet "Grenverket Södertörn" har pågått under året och styrelse som utses av ägarna. Till
I sin hjälp har den ett kansli och en
har bl.a. resulterat i: en ökad samverkan mellan Samordningsförbunden ledningsgrupp bestående av
Botkyrka, Södertälje, Östra Södertörn och Huddinge. 115 unga i
tjänstemän från de samverkande
myndigheterna.
Huddinge har fått en insats. Av 112 avslutade deltagare har 71,63 %
kommit i arbete/studier. Fler har kommit vidare till praktik eller annan
Historik: Samordningsförbundet
arbetsmarknadsåtgärd.
• En ny logotype och grafisk profil har också tagits fram. Detta för att
tydliggöra samordningsförbundet som avsändare och aktör.
* Kostnaderna för verksamhet under året har uppgått till 7,6 mkr. Det
ekonomiska resultatet blev ett överskott på 1,0 mkr, som förs till det
ackumulerade överskottet från 2010.
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HUSAM bildades 2007 i enlighet
med Lagen om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210).

1.2 Mål och budget för 2011
Förbundets verksamhetsplan för 2011
fastställdes av styrelsen l november 2010.1
verksamhetsplanen betonas att Insatserna ska
främja samverkan så att personer som uppbär
bidrag/ersättning I högre grad ska komma I
arbete. Insatserna är i huvudsak stöd till
enskilda personer med behov av samordnad
rehabilitering. Vidare ska verksamheten
stimulera utveckling av myndighetsövergripande
arbetssätt inom rehabiliteringsområdet och
verka förebyggande för att möta problem Innan
de har blivit för stora genom att stödja
förändrade arbetssätt, genomföra
kartläggningar och utbildningar.

Insatser f ö r m å l g r u p p e r n a
Förbundets styrelse beslutade i enlighet med
ovanstående om medel till följande insatser:
• Kugghjulen - för tidig och
myndighetsgemensam bedömning av
svårtolkade och diffusa patienter som riskerar
att hamna i rundgång och bidragsberoende
• Husamrådet - för personer med långvarig
och/eller komplex problematik och som
behöver samordnad rehabilitering.
* Hälsosam * för personer som varit borta länge
från arbetsmarknaden p.g.a. sjukdom eller
upplevelse av ohälsa och som behöver stöd och
motivation till ökad hälsa
* Slussen - för unga vuxna (16-24 år) med
komplex problematik och samlat stödbehov
* Lyra - för unga vuxna (18-29 år) med psykisk
ohälsa som är arbetslösa
• Utijobb - för personer med neuropsykiatriskt
funktionshinder
* KASAM för Unga Vuxna - för unga vuxna som
behöver stärka sin psykiska hälsa

Förbundsövergripande mål
I verksamhetsplanen för 2011 fastställdes att
insatserna ska bidra till följande
förbundsövergripande samverkansmål
* 30 % av deltagarna ska efter insats i högre
grad lönearbeta eller gå egenfinansierad
utbildning,
* Över 75 % av alla avslutade projektdeltagare
ska uppleva god effekt av insatser,
» Över 85 % av alla avslutade projektdeltagare
ska uppleva att insatsen är av god kvalitet,
* Alla beviljade projekt ska ha mål och
indikatorer kring andel i lönearbete/utbildning
för berörda individer, samt en plan för
implementering i ordinarie verksamhet.

Insatser i syfte att f r ä m j a och utveckla
myndighetssamarbetet
Enligt vad verksamhetsplanen anger ska
förbundet även arbeta för att:
* bevaka att nya SUS fungerar och tillämpas
• öka inflöde i HUSAM :s projekt
* genomföra utbildning i lösningsfokus och
samverkanshalvdag för medarbetare kring
aktuell frågeställning
• genomföra kompetenssatsningar för
projektledare
• genomföra samarbetsavtalet med Botkyrka
samordningsförbund

Prioriterade m å l g r u p p e r
Samordningsförbundets målgrupp är individer
i förvärvsaktiv ålder bosatta i Huddinge som
behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.
Vidare har förbundet valt att under 2011
särskilt prioritera följande målgrupper för stöd
och utveckling av samverkansinsatser;

Budget
Samordningsförbundet tilldelades för året 8.6
mkr från ägarna, där vardera
samarbetspartnern bidrar med en lika stor
andel. Försäkringskassan bidrar med statens
samlade andel, dvs. hälften av medlen.
Landstinget och kommunen bidrar med varsin
fjärdedel. Utöver detta hade
samordningsförbundet ett överskott från 2010
års verksamhet motsvarande 5,5 mkr. Dessa
medel överfördes till 2011 års budget, vilket
gör att de samlade tillgångarna 2011 uppgick
till drygt 14 mkr.

* Individer som nyligen blivit aktuella hos
någon av parterna och har en svårbedömd
problematik.
* Individer som varit aktuella länge hos en eller
flera parter och har en svårbedömd eller
komplex problematik.
* Individer mellan 16-29 år i behov av
stödinsatser, framför allt på grund av psykisk
ohälsa.
* Individer med neuropsykiatriska
funktionshinder.

Hela verksamhetsplanen fmns pä www.husam.se
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1.3 Resultatet sett i ett omvärldsperspektiv
M å n g a faktorer påverkar personers hälsa och försörjningsförmåga, bland annat ekonomi, utbildning,
arbete, inflytande, diskriminering och boende. Visserligen sjunker ohälsotalet i kommunen liksom i
regionen och landet i övrigt. Samordningsförbundets insatser kan vara extra viktiga för att ge alla i n v å n a r e
I Huddinge likvärdig möjlighet till god hälsa.

hos invånarna .1 december 2011 var
sjukpenningtalet för Huddinge 6,8 antal dagar
totalt, för kvinnor 8,6 och för män 5,1 .1
jämförelsen med 2010 då sjukpenningtalet var
totalt 6,0 i Huddinge och för kvinnor 7,4 och män
4,6. Huddinge har samma sjukpenningtal som
riket men ligger lite över länet som har 6,3
(Källa: Försäkringskassan).

Huddinges befolkning
Antalet invånare i Huddinge uppgår till ca
99 000, vilket innebär att kommunen har den
näst största folkmängden i länet. Huddinge
kommun har den yngsta befolkningen i
Stockholms län. Medelåldern ä r 37 år vilket
dessutom är näst lägst i hela Sverige,
Huddinges låga medelålder beror främst p å att
många barnfamiljer bor här och väljer att flytta
till kommunen.

1

2

Folkhälsan i Huddinge är mer eller mindre
likvärdig jämfört med övriga länet. Ur vissa
perspektiv har Huddinge liksom länet fått en
gynnsam utveckling n ä r det gäller exempelvis
ökad sysselsättning och minskade ohälsotal.

Medelåldern i Stockholms län ä r 38,9 å r och för
hela landet 41 år (Källa: Huddinge kommun).
Andelen utrikes födda är förhållandevis stor i
jämförelse med landet. Huddinge kommun
kommer som sjätte kommun i jämförelse med
landets kommuner vad gäller antalet utrikes
födda (Källa: SCB).

När Stockholms län i en enkät frågade om
personers allmänna hälsotillstånd, upplevde
ungefär en lika hög andel av befolkningen i
Huddinge att deras hälsa var dålig eller mycket
dålig jämfört med övriga länet (män 5,1
procent och kvinnor 5,9 procent). Rapporten
redovisar att det finns stora skillnader i hälsa,
levnadsvanor och livsvillkor mellan olika
bostadsområden, kvinnor och män,
åldersgrupper och mellan personer som ä r
utrikes födda eller födda i Sverige (Källa:
Huddinge kommun).

F o l k h ä l s a n i Huddinge
Ett sätt att mäta förändringar i hälsa är att titta
på det s.k. ohälsotalet, dvs. utbetalda dagar
(per person och år) från socialförsäkringen.
Ohälsotalet beräknas genom att summan av
dagar med sjukpenning (inkl.
arbetsskadesjukpenning),
rehabiliteringspenning samt dagar med
aktivitets- och sjukersättning
divideras med befolkningen 16-64 år.

F ö r s ö r j n i n g s m å t t e t minskade
I Huddinge har den samlade utbetalningen av
offentlig försörjning, det s.k.
försörjningsmåttet, minskat med ca 5 % under
2011. Från att tidigare år ha sjunkit mer än
länet och riket i övrigt är sänkningen inte lika
stor som i länet (6 %) och riket (8 %).

År 2010 var ohälsotalet i Huddinge kommun
21,6 dagar. Ohälsotalet skiljer sig mycket i
kommunens delar mellan Vårby som har högst
ohälsotal (37,0) och Stuvsta-Snättringe som
har lägst (12,7).

Försörjningsmåttet ger en sammanställning av
den sammanlagda offentliga försörjningen från
Försäkringskassan (sjuk- och
rehabiliteringspenning, sjuk- och
aktivitetsersättning), Arbetsförmedlingen (a-

Ohälsotalet ä r högre för kvinnor (25,3) än för
m ä n (18). Det gäller i alla kommundelar och
mönstret är konstant över tid. Sedan 2005 har
ohälsotalet (på 34,0) minskat för både män och
kvinnor, och i alla kommundelar. (Källa:
Huddinge kommun och SCB).

Nya sjukpenningtalet mäter antalet ersatta nettodagar
med alla former av sjukpenning och rehabiliteringspenning
under en 12-rnånadersperiod per registrerad försäkrad 1664 år, källa Sveriges Kommuner och Landsting, www.skl.se
Antal ersätta dagar under 12 månaders period.

För 2011 tas inte ohälsotalen fram. Istället kan
sjukpenningen följas som en indikator på ohälsan
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kassa och aktivitetsstöd) samt kommuner
(försörjningsstöd).

för att stödja långtidssjukskrivna tillbaka till
arbetslivet.

Jämfört med Stockholms län är de samlade
kostnaderna för offentlig försörjning högre i
Huddinge än många andra kommuner. Ser man
till hela riket är dock skillnaden inte lika stor.
Mest sjunker kostnaderna inom sjuk- och
aktivitetsersättningen och a-kassan. (Källa
Försäkringskassan)
A r b e t s l ö s h e t e n - n å g o t fler i arbete
Antalet Huddingebor i ålder 16-64 å r som ä r
öppet arbetslösa uppgick i december 2011 till
2 046 personer. I jämförelse med 2010 då den
var 2134, har arbetslösheten sjunkit något i
Huddinge (0,2 procent). Utvecklingen följer
länet i stort där arbetslösheten under förra året
också sjönk något och i riket där den var
relativt konstant.
Ungdomsarbetslösheten i Huddinge har
minskat under 2011. Andelen öppet arbetslösa
i åldern 18-24 år har minskat till 212 personer
2011, motsvarande 2,3 procent och en
minskning med 0,4 procent. Detta kan jämföras
med länet som har 2,8 procent och riket 4,0
procent öppet arbetslösa ungdomar. (Källa:
Arbetsförmedlingen och Huddinge kommun.)
Som öppet arbetslös definieras den som är
utan arbete och kan ta arbete direkt, är under
utredning eller väntar på åtgärd. Enbart
arbetssökande som ä r inskrivna hos
Arbetsförmedlingen fmns med i statistiken.
De relativt goda förutsättningarna p å
arbetsmarknaden i början av 2011 vände
under året och vi ser nu framför oss ett
bekymmersamt 2012 med prognos om ökad
andel arbetslösa.
O m v ä r l d s f a k t o r e r som p å v e r k a t f ö r b u n d e t s
verksamhet under 2011
De statliga myndigheterna har under de
senaste åren genomgått stora förändringar och
samverkan mellan Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen har intensifierats.
Arbetsförmedlingen har tillförts nya samt
utökade uppdrag som inneburit ett större
ansvar för att rusta människor till arbete. Bland
annat har man inom ramen för
sjukförsäkringsreformen fått fördjupat ansvar
6

1.4 Resultatet 2011 - stöd för samverkan mellan parterna
Samordningsförbundets uppdrag är att stödja samverkan kring rehabilitering

mellan parterna

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Huddinge kommun och Stockholms läns landsting. För att
utveckla och fördjupa samverkan mellan parterna har insatser under 2011 gjorts kring v ä r d e g r u n d e n i
H U S A M , samverkan med Botkyrka, kompetensutveckling, uppföljning samt information.

Arbete f ö r ö k a d samverkan
Samordningsförbundet HUSAM har under året
arbetat med sin värdegrund för att fördjupa
samsynen kring syftet och utvecklingen av
förbundet och verksamhet som finansieras.
Förbundet har genomfört två dagar om
värdegrunden i förbundet för styr- och
ledningsgrupp samt styrelsen den 8 april samt
17 oktober. Arbete med värdegrunden har
däremellan skett i styrgruppen den 7 juni och
16 augusti samt 29 augusti i ledningsgruppen.
Vidare har samordningsförbundet genomfört
ett erfarenhets- och resultatseminarium den 19
april samt en resultatgala 12 december som
samlat alla pågående projekt, styr- och
ledningsgrupp samt styrelse för samtal kring
erfarenheter, resultat och
verksamhetsutveckling.
Samordningsförbundet HUSAM har med dessa
aktiviteter syftat till att stötta samverkan
mellan medlemsmyndigheterna och vara ett
forum för kunskapsöverföring och information.
Detta för att främja samverkan och bidra till
ökad kommunikation mellan
medlemsmyndigheterna utifrån medborgarnas
behov.
Förbundets organisation och typ av
verksamhet som ska finansieras har också
diskuterats. Det har resulterat i en ny
verksamhetsinriktning för 2012 med fokus på
omställning av arbetssätt från att finansiera
projekt till ett arbetssätt som är
processorienterat och syftar till
verksamhetsutveckling.
Det har också påverkat förhållningssättet till
frågor om implementering av projekt som har
varit uppe för diskussion under hösten 2011,
vilket kommer att konkretiseras under 2012.
Utveckling av samarbetet med
S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t Botkyrka
Det finns sedan hösten 2010 ett samarbetsavtal
mellan Samordningsförbundet Botkyrka och
Samordningsförbundet Huddinge/HUSAM. Det

har möjliggjort utbyte av plats för medborgare
boende i Huddinge respektive Botkyrka
kommun. Resultat av platsbytet har inte varit
stort då endast två Botkyrkabor deltagit i
Slussen (april och framåt) respektive Utijobb
(november och framåt) under 2011.
Samordningsbunden har gemensamt
genomfört ett informations- och
samverkansseminarium den 24 mars. Syftet
var att informera medarbetare inom respektive
medlemsmyndighet om samarbetsavtalets
möjligheter. Samtliga pågående projekt i
Huddinge och Botkyrka presenterades.
Seminariet var välbesökt med över 100
deltagare. I utvärdering framkommer att
upplevelsen av seminariet i sin helhet var bra.
På en femgradig skala där fem anger h ö g s t a
betyg får insatsen medelbetyget fyra. Utöver
kunskapsöverföring gav detta seminarium
möjlighet för handläggare att träffas ö v e r
myndighetsgränserna och utbyta erfarenheter
och skapa kontaktytor.
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Vidare har en inspirationsdag för Kugghjulen
genomförts den 11 oktober, där ca 80
medarbetare deltog från
samverkansmyndigheterna. Temat var "smärta
och behandling". Dagen bestod dels i en
föreläsning, dels i diskussioner om Kugghjulens
utvecklingsbehov.
Aktiviteten var uppskattad och bidrog till ökad
kommunikationen mellan vården och
medlemsmyndigheterna samt bättre
förutsättningar för effektivt samarbete för att
förebygga långvarig sjukskrivning. Föreläsaren
fick ett samlat betyg p å 4,2 och
helhetsintrycket uppgick till 4 på en femgradig
skala d ä r fem ä r högsta betyg.
Gemensamt ledningsgruppsmöte har
genomförts den 23 september 2011 f ö r att
diskutera samarbetsavtalet samt utvecklingen
av samverkan mellan förbunden.
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Totalt 61 personer svarade på den skriftliga enkäten.

Samordningsförbunden har gemensamt
rekryterat en processtödjare för stöd till
förbundets verksamhet Processtödjaren
började arbeta den 1 oktober på 50 % i
Huddinge och 50 % i Botkyrka med stöd till
pågående projekt och vid start av nya insatser
samt andra relevanta processer såsom
implementering. Samordningsförbundet
HUSAM köper tjänsten av
Samordningsförbundet Botkyrka.
Gemensamma projektledarträffar har
genomförts 15 mars och 2 december.

Under 2011 har fyra nyhetsbrev publicerats
om verksamheten som bedrivs med stöd av
HUSAM samt aktuella frågor i
samordningsförbundet. Dessa riktas till chefer
och medarbetare hos samverkande parter samt
andra intresserade.
Vidare har förbundet deltagit vid ägarmöte och
länskonferens 7 oktober samt i regionalt
nätverk för samordningsförbund, nationella
konferenser 13-14 april och 18 november samt
vid NNS årsmöte den 18 november.

Arbete k r i n g u p p f ö l j n i n g / u t v ä r d e r i n g och
utveckling av nyckeltal
Under året har arbetet med nyckeltalen för
projekt fortsatt för uppföljning.
Processtödjaren har under hösten 2011 arbetat
med att förtydliga nyckeltalen så att relevanta
nyckeltal följs. Detta i förhållande till uppgifter
som registreras i SUS. Under året har också
nuvarande rutiner för uppföljning
sammanställts samt årscykel för arbetet tagits
fram till finansierade projekt. Rutiner för
uppföljning kommer också under 2012 att ses
över ytterligare och anpassas om lämpligt.

Samordnande tjänsteman har bl.a. också
informerat på Arbetsförmedlingen lokalt samt
bjudits in till samverkansforum för
arbetsmarknadsfrågor i Huddinge kommun
samt deltagit i studiebesök från EU-projektet
PETRA från Finland hos projekt Lyra.

Kompetensutveckling och
projektledarnätverk
Samordningsförbundet har under hösten 2011
genomfört en utbildning i lösningsfokuserat
arbetssätt. Den bestod av en grundutbildning
på fem dagar där 25 personer deltog samt en
uppföljningsdag p å en dag där 13 personer
deltog från medlemsmyndigheterna.
Förbundet har arrangerat fem
projektledarträffar för pågående projekt i
samordningsförbundet för att främja utbyte
och lärande kring aktuella frågor. Vidare har en
projektledarutbildning finansierats samt en
utbildningsdag om ekonomi inom projekt.
Information
Genom samarbetet med samordningsförbundet
Botkyrka har gemensam upphandling av
grafisk profil gjort under 2011. Syftet är att
tydliggöra förbundet som avsändare och aktör i
samverkan med myndigheterna. Den nya
grafiska profilen består av ny logotyp, grafisk
profil till informationsmaterial, hemsidan och
gemensamt nyhetsbrev med
Samordningsförbundet Botkyrka.
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1.5 Resultat 2011 - samordnade insatser för
målgrupperna
Antalet

sju, antalet d e l t a g a r e / ä r e n d e n har sammanlagt varit 760 varav 86
fler än så har tagit ett eller fler steg närmare arbetsmarknaden.

msatser under å r e t har varit

har börjat arbeta eller studera,

Deltagarenkätens resultat visar att av de svarande så upplever 72 procent god effekt och 91 god kvalitet i
insatserna. Via uppföljningssystemet SUS ges möjlighet att få underlag o m målgruppernas
utbildningsnivå,

graden

av offentlig försörjning samt andra relevanta uppgifter.

Sammanfattning av resultaten
i insatser och projekt
Samordningsförbundet har finansierat sju
pågående insatser/projekt under året. Ett
projekt avslutades i februari 2011.
Totalt har samordnade rehabiliteringsinsatser
som förbundet finansierat nått 760
medborgare genom att de deltagit i en insats,
ett projekt eller att deras ärenden tagits upp i
samverkansforumet Kugghjulet. Ytterligare
ärenden har också berörts genom de olika
former av samverkansteam som finns inom
insatserna/projekten.
Förbundsövergripande måluppfyllelse
Nedan följer en sammanfattning av utfallet för
de övergripande samverkansmål som de
finansierade insatserna ska bidra till:
* 57 % av deltagarna har efter att deltagit i
insats, lönearbete i högre grad eller går
egenfinansierad utbildning (86 av 151).
Utifrån förväntad volym om 197 avslutade
deltagare har 44 % (86 av 197) kommit i
arbete/studier.
Målet var att 30 % i högre grad arbetar eller
studera med egenfmansiering.
* 72 % av avslutade projektdeltagare upplevde
god effekt av insatser (69 av 96). Målet var att
Över 75 % upplever god effekt.
* 91 % av avslutade projektdeltagare upplevde
att insatsen var av god kvalitet (87 av 96).
Målet var över 85 % upplever god kvalitet.
* Alla beviljade projekt/insatser under 2011
har mål och indikatorer kring andel i
lönearbete/utbildning för berörda individer
samt en plan för implementering i ordinarie
verksamhet. Insatsen Hälsosam är en
förebyggande insats som komplettera övriga
4

Kugghjulens ärenden är inte medräknat då detta är ett
utredningsforum för handläggare inom
samverkanparterna.

4

med sin verksamhet. Insatsen har därför m å l
om andel av deltagare som börjar någon av de
andra insatserna i HUSAM vilket kan anses
motsvara kravet ovan.
Svarsfrekvensen på deltagarenkäten är 96 av
189 avslutade deltagare från samtliga insatser,
dvs, 51 %. Svaren kring upplevelse av effekt
och kvalitet får således tolkas med viss
försiktighet.
Resultat d e l t a g a r e n k ä t 2011
Som ett led i att mäta effekten av f ö r b u n d e t s
finansierade insatser svarar deltagarna i
insatserna på en deltagarenkät före och efter
insatsen. Deltagarenkäten ä r en
evidensbaserad enkät som används inom
landsting och folkhälsoarbete.
Deltagarenkäten avser att mäta hälsan hos
personen, upplevelsen av insatsen i fråga om
kvalitet, effekt, delaktighet och samverkan.
Detta för att kunna följa upp och förbättra
samverkan och rehabilitering för deltagarna.
Under september byggdes kommunens
hemsida om vilket påverkade deltagarenkätens
funktion. Ett bortfall finns på grund av detta,
som gör att svaren får tolkas med försiktighet.
Detta gör att årets mätning har mindre antal
svarande än föregående år.
Resultatet visar att 91 procent av de deltagare
som svarat på enkäten upplever god kvalitet i
insatserna. 85 procent av svarande anser att
delaktigheten varit god. 72 procent av de
svarande anser att insatserna haft god effekt.
84 procent av deltagarna upplever att
samverkan har fungerat bra.
Arbetet med deltagarenkäten ska ses ö v e r
under 2012 för att utöka möjlighet att m ä t a
hälsan.

Rapporteringssystemet ger en bra bild
av m å l g r u p p e r n a
Samordningsförbundet har under 2011 fortsatt
att använda rapporteringssystemet SUS. Detta
ger underlag att följa antal deltagare som
deltar i insatser finansierade av förbundet samt
olika bakgrundsfaktorer som kan vara
relevanta och intressanta att ta redan på kring
målgrupperna. Registrering i SUS har fungerat
bra under året och förbundet följer den
fortsatta utvecklingen av SUS.
En komplex m å l g r u p p
För de deltagare som registreras med
personuppgifter kan v i se att så många som 30
% har haft offentlig försörjning i fem år eller
mer, och av dessa har mer än hälften haft
offentlig försörjning i mer än nio år.
Utbildningsnivån för deltagarna ligger
betydligt lägre än genomsnittet. 59 % har
endast grundskoleutbildning jämfört mot 37 %
f ö r hela riket.
Till detta kan även läggas att medelåldern på
deltagarna ä r relativt låg, 59 % är mellan 16 till
29 år.
5

S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t g ö r skillnad
I resultatmätningar av olika försörjningsformer
framkommer att andelen försörjningsstöd när
deltagare startar respektive slutar i insatser
minskar från 48 % till 39 % medan studiestöd
(CSN) ökar från 2 % till 14 %,

5

Uppgift från Skolverket.

Fra m g å n g s f a k t o r e r
* Färre diskussioner kring Försäkringskassans
godkännanden eller ej av sjukskrivningar.
* Kugghjul på Öppenvårdspsykiatrin startade
under året med möten en gång per månad.

Kugghjulen
Kort om projektet
Kugghjulen är en arbetsmetod för att snabbt
utreda diffus problematik och/eller ohälsa
gärna i ett tidigt skedde. Kugghjulen ä r också
en arena för medicinska frågeställningar för
andra projekt inom HUSAM.

Avvikelser
* Fler tidiga ärenden bör tas upp.
•Förankring av Kugghjulsarbetet hos
respektive myndighet.
* Kugghjulet i Segeltorp har minskat antalet
möten till en gång/månad. På Kugghjulet i
Flemingsberg finns en svårighet att engagera
fler än enstaka ur vårdpersonalen till
deltagande.

Projekttid
Kugghjulen på vårdcentralerna startade 20072012.Kugghjul Psykiatri startades 2010 och
finansiering av förbundet 2011-01 till 2012-12
Samverkanspartners
Vårdcentralerna i Huddinge och Huddinge
öppenpsykiatriska mottagning,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
Huddinge kommun.

Samlad b e d ö m n i n g
Kugghjulen har under året arbetat vidare enligt
fastställda rutiner. Möten sker med lärande
dialog för alla parter och oftast tydlig
föredragningslista. Rutinerna för
Kugghjulsmöten har förbättrats genom att
protokoll skrivs av processledare vilket skapar
möjligheter för uppföljning av ärendet.

Antal ä r e n d e n per v å r d e n h e t
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Utvecklingsmöjligheter är att få fler tidiga
ärenden från alla myndigheter, vilket är en
framgångsfaktor för det gemensamma arbetet.
Närvaro från samtliga samverkande parter vid
Kugghjulsmöten är ett viktigt
prioriteringsområde. Öka engagemanget f ö r
Kugghjul på Flemingsberg och Segeltorp
vårdcentraler där antalet ärenden och
delaktigheten sjunker.

j
I
~ i

Målgrupper
Personer som riskerar att hamna i rundgång
och bidragsberoende där det finns diffusa och
svårtolkade symptom.

Ekonomiskt utfall i f ö r h å l l a n d e t i l l budget
Budget Vårdcentralerna 260 tkr Utfall 198 tkr
Omf 2010; 240 tkr)
Budget Processledare 255 tkr Utfall 218 tkr
Omf 2010 177 tkr)
Budget Psykiat ri 170 tkr Utfall 170 tkr

Centrala m å l / i n d i k a t o r e r
Initiering av tidiga ärenden från samtliga
samverkans partners och uppföljning av
ärende. Kugghjul Psykiatri var den enda
enheten som hade kvantitativt mål för å r e t
med ett volymmål på 100 ärenden. Samt att
ingående parter var nöjda med hur Kugghjulet
Psykiatri fungerade.

Uppföljning/utvärdering
En ny mätmetod kommer att börja användas
inom Kugghjulen från och med januari 2012
där antal deltagare från respektive
organisation, nya och antal återkopplade
ärenden sammanställs. Processledaren
rapporterar resultat till Samordningsförbundets kansli tertialvis.

Måluppfyllelse
Antal ärenden har fortsatt varierar mellan
Kugghjulen. Ett litet antal ärenden kan tyda på
låg aktivitet i Kugghjulet, men även
demografiska faktorer spelar viss roll samt
ekonomiska krav. Kugghjul Psykiatri har haft
74 ärenden och parterna har rapporterat om
god samverkan.
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* Alla deltagare har en aktuell handlingsplan
där tydlighet skapas kring insatser och
tidsplanering i dialog.

Husamrådet
Kort om projektet
Husamrådet består av ett samlokaliserat
handläggarteam med representanter från
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
socialtjänsten, som lotsar individerna till
arbete. Samarbete är upparbetat med
landstinget.

Avvikelser
* In- och utflödet av deltagare är lägre än
förväntat.
* Personalbyten/förändringar, vilket i viss m å n
bidragit till "omstarter" och lägre takt i
arbetsprocessen som följd.
* Tillgång till arbetspsykolog via
Arbetsförmedlingen minskade.
* Saknas snabba insatser för individer med
social fobi och panikångest.

Projekttid
2008-2012
Samverkanspartners
Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och SLL.

Samlad b e d ö m n i n g
Under 2011 har inflödet ökat betydligt,
samtidigt som utflödet har minskat från
föregående år. Volymförväntningarna har varit
90 deltagare in/ut i Husamrådet En revidering
har diskuterats både vad gäller mål, volym och
ärendetid. Projektets erfarenhet är att målen
sammantaget ä r alldeles för högt ställda i
relation till behovsgruppens långvariga och
komplexa problematik och projektets resurser.

Antal deltagare
Årligen ska 90 nya ärenden tas emot och 90
ärenden avslutas
Målgrupper
Personer som har en långvarig och komplex
problematik
Kvantitativa m å l
* 25 % av deltagarna ska nå lönearbete eller
egenfinansierade studier, p å 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.

Av antalet avslutade deltagare har flera
personer gått vidare i arbete/studier, dock
ligger utflödet under förväntningarna. I viss
mån har utflödet påverkats negativt av att
hälften av personalen byttes ut under våren,
vilket periodvis bromsade upp processerna.
Utifrån utvärdering av projektet kommer en ny
insats att tas fram som ska ersätta nuvarande
Husamrådet

Måluppfyllelse
* 38 % har kommit i arbete/studier (14 av 37
avslutade). Utifrån förväntad volym ä r det ca
15 % som avslutats mot arbete/studier.
Svarsfrekvensen i deltagarenkäten är 38% (14
av 37) Av de svarande anger 95 % att de
upplever att kvalitén på insatsen varit bra och
93 % upplever att samverkan fungerat väl, 68
% upplever god effekt
* Antal nya ärenden var 63 och avslutade 37.
Totalt har projektet arbetat med 114 individer
under året. Genomsnittstiden per avslutad
deltagare har varit 432 dagar.
Framgångsfaktorer
* 63 nya deltagare, d.v.s. drygt 70 % av
förväntad volym vilket är en klar förbättring
jämfört med alla föregående år.
«Arbetsmodellen har utvecklats och det
tydliggörs för deltagarna redan från start att
målet ä r egen försörjning.

Uppföljning/utvärdering
En lärande utvärdering har gjorts under 2011
med förslag på förändringar av verksamheten.
Ekonomiskt utfall i f ö r h å l l a n d e t i l l budget
Budget 975 tkr Utfall 946 tkr Qmf 2010; 2 298
tkr). Kostnaden per plats uppgår i snitt till 1
250 kr i månaden, mot förväntade 900 kr p.g.a.
mindre volymer än beräknat. (Jmf 2010; 4 366
k r / m å n / d e l t a g a r e och förväntade 2 500 kr).
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Hälsosam
Framgångsfaktorer
* Utarbetat ett anpassat friskvårdsprogram för
målgruppen.
«Hälsosam är en mycket uppskattad "kom
igång arena" för deltagarna.
« Deltagarna bryter isolering och kommer in i
ett sammanhang med rutiner för
vardagsmotion och social samvaro.

Kort om projektet
Hälsosam ä r en insats och aktivitetsarena som
arbetar med att stärka hälsan hos deltagarna
både fysiskt och psykiskt genom anpassade
hälsoaktiviteter.
Projektets uppdrag är att bidra till att
deltagaren förbättrar sin hälsa och blir mer
motiverad att ta eget ansvar för en fortsatt
rehabilitering mot arbetsmarknaden.

Avvikelser
* Projektet startade 15 februari vilket gjorde
uppstartsfasen komprimerad, 41 personer
startade och 35 fullföljde insatsen.

Projekttid
2011-02-2012-12
Samverkanspartners
Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och SLL.

Samlad b e d ö m n i n g
Hälsosams koncept har generellt fungerat bra
beträffande målgruppens skiftande förmåga
och behov. 97 % av deltagarna som fullföljt
programmet upplever en förbättrad hälsa i sin
HPB. En framgångsfaktor har varit fokus p å
vardagsmotion där alla kan delta utifrån sina
förutsättningar, samt att förlägga alla
aktiviteter i närområdet d.v.s. att visa
deltagarna vad Huddinge har att erbjuda.

Antal deltagare
Minst 50 deltagare under projektperioden.
Målgrupper
Personer med långvariga och komplexa
problem utan fast förankring på
arbetsmarknaden som behöver stöd och
motivation till ökad hälsa. Deltagare tas emot
från samtliga projekt/insatser med
finansiering av HUSAM.
Kvantitativa m å l
• 80 % av deltagarna som fullföljer
programmet upplever en förbättrad hälsa
{Förväntad årendetid; 9 veckor)
• 60 % av deltagarna anser att de har en högre
motivation att fortsätta sin rehabilitering mot
arbetslivet.
• 50 % av deltagarna börjar i Husamrådets
jobbklubb eller i något av de andra projekten i
HUSAM, under/efter deltagandet i Hälsosam

Några utvecklingsområden för framtiden år:
* Lokaler som ä r mer anpassade för
verksamheten.
* Utökning av tjänster
* Samverka med Samordningsförbundet
Botkyrka kring friskvård för att utveckla
gemensamma gruppaktiviteter
Uppföljning/utvärdering
En samlad analys av insatsen gjordes i
samband med delåret 2011.
Ekonomiskt utfall i f ö r h å l l a n d e t i l l budget
Budget 645 tkr Utfall 588 tkr

Måluppfyllelse
• 97 % av deltagarna som fullföljt programmet
upplever en förbättrad hälsa enligt sin
individuella hälsoprofilbedömning (HPB) (34
av 35).
• 85 % av deltagarna som fullföljt programmet
har gått vidare ut i arbetslivsinriktade
aktiviteter i direkt anslutning till insatsen (30
av 35).
• 80 % av deltagarna som fullföljt programmet
har börjat i jobbklubb eller annan insats (28 av
35).
Antal deltagare var 41, varav 35 deltagare har
fullföljt insatsen och gjort en avslutande
hälsoprofilbedömning (HPB).

Kostnad per person 14 000 kr (med 42
deltagare) jämfört mot genomsnittskostnaden
per deltagare som förväntades vara 12 900 kr
(med 50 deltagare).
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•

Slussen

Framgångsfaktorer
* Fortsatt stort inflöde av ungdomar till
Slussen. Föräldrar och andra ungdomar tar
själva kontakt med projektet
»Arbetssättet har utvecklats och etablerats,
med många olika aktiviteter som erbjuds.
*Regelbunden uppföljning/avstämning med
ungdomshandläggarna inom kommunen.

SUROPaSKAWlÖNSM
EuiofMisX» »Jciatfondon

K o r t om projektet
Slussen arbetar att fmna vägar till
arbete/studier för unga vuxna, d ä r reguljära
insatser visat sig otillräckliga. Generellt ser
medarbetarna att många har levt i utanförskap
sedan mellan-/högstadiet.

Avvikelser
»I november månad slutade en SEhandläggare. (SE förkortning för Supported
Employment)

Projekttid
2009-12-2013-06

Samlad b e d ö m n i n g
Slussen har tagit emot och avslutat många
ungdomar under året och de flesta av målen
har överträffats. En långtidsuppföljning har
gjorts 6 månader efter avslut för 12 deltagare.
Av dessa hade 7 egenfinansierade studier, 3 var
arbetslösa, en föräldraledig, en "annat" och en
hade haft arbete men åter blivit arbetslös då
denne slutat på egen begäran.

Samverkanspartners
Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och SLL.
A n t a l deltagare
Årligen ska 75 nya ärenden tas emot och 75
ä r e n d e n avslutas
Målgrupper
Unga vuxna (16-24 år) med komplex
problematik och samlat stöd behov

Ekonomiskt utfall i f ö r h å l l a n d e till budget
Budget 1500 tkr Utfall 1 899 tkr (jmf 2010; 1
400 tkr)
Utfallet har blivit större med ökade kostnader
för löner i projektet då full bemanning samt
större kostnader för lokaler samt övriga
kostnader.

Kvantitativa m å l
• 50 % av deltagarna ska efter projekttiden nå
arbete/studier {Förväntad ärendetid:
6-12
mån.)
• 75 % av deltagarna bedömer att stödet
förbättrat deras möjlighet till arbete.
• 95 % av deltagarna ska ha en individuell
handlingsplan mot arbete vid insatsens slut

Kostnaden per plats uppgår i snitt till 4 000 kr i
månaden, mot förväntade 6 900 kr (total
budget inkluderat medel från Europeiska
Socialfonden, ESF 40 % och HUSAM 60 % ) . Qmf
2010; 6114 kr/mån/deltagare, förväntad
6 900 kr)

Måluppfyllelse
• 64 % av deltagarna har avslutats till arbete
eller studier (33 till arbete, 27 till studier.)
• 78 % av de svarande anser att effekten av
projektet varit gott
« 86 % (81 av 94) av avslutade deltagare hade
en individuell handlingsplan.
• Antal nya ärenden var 98 och avslutade 94.
• Tid i projektet ä r mellan 6-12 månader, I snitt
var deltagarna aktuella i projektet under 208
dagar

Uppföljning/utvärdering
Utvärderas av PwC genom Grenverket
Södertörn.

Svarsfrekvensen i deltagarenkäten är 44 % (41
av 94 avslutade). Av de svarande anger 93 %
att kvaliteten i insatsen är god, Andelen som
upplever god effekt av insatsen ä r 78 %. 91 %
av de svarande upplevde en god delaktighet
och 85 % upplevde en god samordning.
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• Deltagit i EU-arbete i Strasbourg, tagit emot
studiebesök från Finland och deltagit i
nationell konferens med kunskapsspridning
om Lyras arbetssätt och resultat. Andra projekt
visar intresse för Lyra.
• Implementeringsförslag har tagits fram.
• Två slutmätningar har gjorts under året som
visar goda resultat.

Lyra

60ftOt«5KA UNIONEN
Ewopcsko spctaftmk»

K o r t om projektet
Lyra arbetar med samtal, arbetspraktik och
friskvårdsaktiviteter för att bygga
självförtroende, rutiner och riktning för
deltagarna med målet arbete/studier.

Avvikelser
• Ej uppnått volymförväntningar
«Glapp i intag p.g.a. osäkerhet om förlängning.
• Ny medarbetare började under våren

Projekttid
2008-04-2013-06
Samverkanspartners
Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och SLL.

Samlad b e d ö m n i n g
Långtidsuppföljningar visar att många n å r
arbete/studier 62 % (11 av 18) ett år efter
avslut från Lyra och att de flesta övriga
deltagare kommer vidare till bättre lämpade
aktiviteter. Samverkanspartners och deltagare
uttrycker ett tydligt behov av insatserna inom
Lyra.

Antal deltagare
Årligen ska 20 nya ärenden tas emot och 20
ärenden avslutas
Målgrupper
Unga vuxna (18-29 år) som befinner sig i en
svår livssituation med långvarig och komplex
problematik och psykisk ohälsa samt är
arbetslösa.

Ekonomiskt utfall i f ö r h å l l a n d e till budget
Budget: 1 5 0 0 tkr, Utfall (netto): 652 tkr Qmf
2010; 626 tkr). Bruttokostnad: 1824 tkr (jmf
2010:1571 tkr). (total kostnad inkluderat
finansiering från ESF 40 % samt HUSAM 60 %).
Utfallet har blivit större då bemanning ökat
vilket ökade kostnader för löner i projektet
(det är kostnader som finansierats inom ramen
för Grenverket Södertörn).

Kvantitativa mål
* 50 % av deltagarna ska efter projekttiden
fortsätta med arbetsträning/praktik/AF/FK/
samverkan/Tid och rum {Förväntad årendetid:
max 12 månader)
* 50 % av deltagarna ska nå lönearbete eller
självfinansierade studier p å hel- eller deltid,
med eller utan stöd [Förväntad årendetid: max
24 månader)

Kostnaden per plats uppgår i snitt till 12 500 kr
i månaden, jämför mot beräknade 7 300 kr, p å
grund av längre volymer än förväntat. (Jf 2010;
11 910 k r / m å n / p l a t s , förväntat 7 300 kr)

Måluppfyllelse
* 77 % av deltagarna har gått vidare till
praktik/arbete/Slussen/ arbetsmarknadsåtgärd (13 av 17)
* 61 % av deltagarna har arbete/studier (11 av
18)
* Antal ny ärenden var 17 och avslutade 17.
* Genomsnittstiden i projektet 10-11 månader

Uppföljning/utvärdering
Utvärderas av PwC via Grenverket Södertörn.
Sagt om Lyra av deltagare
"Det viktigaste med Lyra har varit den trygghetskänsla
man får när man är här. Att de som jobbar här har olika
erfarenhet/specialiteter/roller - det ger en helhet - jag
får olika bilder av mig själv - förut var det svart och grått,
nu ser jag att jag är mer än så - jag ser alla mina aspekter
... Jag använder tankarna på ett annat sätt, stannar upp
och tänker om, om olika aspekter." Tjej, 22 år, Hyra

Svarsfrekvensen i deltagarenkäten är 53 % (9
av 17 avslutade). Av de svarande anger 93 %
att kvaliteten i insatsen är god. Andelen som
upplever god effekt av insatsen är 100 % och
upplevd delaktighet var 89 %.
Framgångsfaktorer
* Fortsatt hög nöjdhetsgrad hos deltagarna.
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• Utvecklat ett samarbete med företag Hälsans
hundar för anpassade arbetsträningsplatser
med särskild handledning utifrån individuella
behov, 3 platser å 3 750 kr per
månad/deltagare,
• Stegförflyttningar har skett hos de deltagare
som deltar i projektet idag. Två har anpassat
arbete och tre studerar samt nio personer har
praktik och arbetsträning.

Utijobb
Kort om projektet
Syftet är att stödja deltagarna till
arbete/studier genom att arbeta med den
evidensbaserade metodiken "Supported
Employment". Stöd ges till personen samt på
arbetsplatsen eller i studier.
Projekttid
201042-2012-12

Avvikelser
• Majoriteten av projektdeltagarna står inte så
nära arbetsmarknaden/anställning som de i
beskrivningen i projektansökan bör göra.
* Dilemma avseende att nå projektmål om
arbete/studier i förhållande till att" ta tillvara
individens rättigheter" och ge bästa stöd.

Samverkanspartners
Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och SLL.
Antal deltagare
Årligen ta emot 25 nya ärenden och avsluta 25
ärenden, minst ta emot 50 deltagare under
projekttiden

Samlad b e d ö m n i n g
Utijiobb har arbetat med metoder och
arbetssätt som vidareutvecklats för
målgruppen och som testäts under året.
Projektet ger mycket stöd till sina deltagare i
relation till projektets resurser.
Utvecklingsområden är arbete i grupp med
syfte att deltagaren får ökad självinsikt kring
egen inställning till sig själv och arbete samt
förhållandet avseende egen förmåga och
arbetsmarknadens krav.

Målgrupper
Personer (18-64 år) med minst en
neuropsykiatrisk diagnos inom Autismspektrat, ADHD eller ADD. I övrigt ska
individerna vara motiverade att komma i
arbete och bedömas kunna nå arbete inom 1 2 18 månader.
Kvantitativa m å l
»25 % av deltagarna ska efter projekttiden nå
arbete/studier [Förväntad ärendetid: 12 -18
mån)

Uppföljning/utvärdering
Följeforskning från FoU Södertörn finns
kopplat till projektet.

Övriga m å l
* Projektets arbetssätt och metodutveckling
ska dokumenteras, med tonvikt på
framgångsfaktorer och lyckade exempel.

Ekonomiskt utfall i f ö r h å l l a n d e till budget
Budget 1920 tkr. Utfall 1 566 tkr (jmf 2010; 45
tkr). Utfallet ä r lägre än budget beroende p å att
köp av tjänster har varit lägre an budgeterat
och projektet kommit i full gång under våren.

Måluppfyllelse
* 1 person av 2 av avslutade deltagare har gått
till arbete.
* Projektrapport för första året är
sammanställd samt delrapport från
följeforskare med metod och arbetssätt
beskrivna.
* Antal nya ärenden var 26 och avslutade 2.

Kostnaden per plats uppgår i snitt till 9 600 kr i
månaden, jämför mot beräknade 6 400 kr.
Kostnaden per plats ligger över förväntan på
grund av att projektet har varit i uppstartsfas
under våren 2011.

Fra m g å n g s f a k t o r e r
* Utvecklat en särskild anpassad form av
coaching med NPF-inriktning (NPFneuropsykiatrisk funktionshinder), utformat
arbetsmodell för jobbstöd (uppföljningsstöd på
arbetsplatser med hjälp av verktyget
"Utvecklingstrappa") samt för stöd i studier
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KASAM för Unga vuxna

SPRAKA

K o r t om insatsen
Insatsen består av kurs med syftet att öka
känslan av sammanhang och upplevelsen av
meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i
livet.

Kort o m projektet
Spraka arbetade parallellt med
gruppcoachning, undervisning i svenska och
arbetslivsinriktad rehabilitering.
Projekttid
2009-12-2011-02

Insatsens t i d
2011-09-2012-09
Extern g e n o m f ö r a r e
KrealivAB, www.krealiv.se

Samverkanspartners
Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och SLL.

Antal deltagare
Insatsen ska ta emot 10 deltagare som deltar i
insatsen

Antal deltagare
Årligen ta emot 30 nya ärenden och avsluta 30
ärenden

Målgrupper
Unga vuxna med behov av att stärka sin
psykiska hälsa

Målgrupper
Personer med bristande svenskakunskaper
som ännu inte fått samordnat stöd.

Måluppfyllelse
* Antal deltagare som började var 8 och 4
genomförde hela kursen.
Svarsfrekvensen i deltagarenkäten är 75 % (3
av 4 avslutade). A v de svarande anger 89 % att
kvaliteten i insatsen är god. Andelen som
upplever god effekt av insatsen är 83 % och
upplevd delaktighet var 83 %. Andel som
upplever att samordningen var god var 67 %.

Kvantitativa m å l
•50 % av deltagarna ska efter projekttiden n å
arbete/studier [Förväntad ärendetid: 12 mån)
Måluppfyllelse
* 3 personer av 14 avslutade har gått till arbete
(21%).
* Inflöde 32 ärenden, utflödet 19 ä r e n d e n
Framgångsfaktorer
• Innehöll flera samtidiga insatser
• Samverkan mellan de olika samverkande
myndigheterna och Komvux/SFI ökade

F r a m g å n g s f a k t o r e r och avvikelser
* Deltagarna som fullföljt kurs är mycket nöjda.
Avvikelser
* Ej uppnått beräknat antal deltagare
* Förberedelse med information till deltagarna

Avvikelser
• Ej uppnått mål eller volymförväntningar. 13
deltagare valde att avsluta bl,a. beroende på
sviktande hälsa, bristande motivation, f ö r stora
språksvårigheter

Samlad b e d ö m n i n g
Insatsen har upplevts mycket givande av
deltagarna som gick kursen. Stort behov har
lyfts fram av en insats för att stärka den
psykiska hälsan hos unga. Mer
förberedelsearbete behövs och information till
potentiella deltagare för att öka antalet som
deltar.

Samlad b e d ö m n i n g
Det var svårt att få kontinuitet i projektet på
grund personalomsättning. Det p å v e r k a d e
möjligheterna att nå mål och volymer, Trots
detta överträffades ändå volymmålet gällande
inflöde. Under hösten 2010 beslutades att
projektet skulle avslutas tidigare än planerat
på grund av att Arbetsförmedlingen redan hade
projekt som arbetade med samma målgrupp.

Ekonomiskt utfall
Budget 280 tkr Utfall 82 tkr.
Kostnaden per plats uppgår i snitt till 20 250 kr
i månaden, jämför mot beräknade 8 200 kr.
Utfallet blev lägre då ny genomförare hade
lägre pris än beräknat. Kostnaden ligger högre
än förväntat då antalet deltagare varit färre.

Ekonomiskt utfall i f ö r h å l l a n d e till budget
Budget 1200 tkr (2010) Utfall 1 200 tkr (2010)
Kostnaden per plats uppgår i snitt till 6 900 kr i
månaden, jämfört mot beräknade 6 000 kr.
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1.6 Organisation och arbetsformer
Samordningsförbundet Huddinge/HUSAM ägs av

Revision

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,

Samordningsförbundets verksamhet
granskas av revisorer. Till stöd för sitt
arbete har revisorerna anlitat
revisionsbiträden från Ernst & Young.

Huddinge kommun och Stockholms läns
landsting och har en styrelse som utses av de
fyra ägarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli
och en ledningsgrupp b e s t å e n d e av tjänstemän
f r å n medlemsmyndigheterna.

Under 2011 har följande revisorer utsetts av
huvudmännen,

Organisation för samverkan
IKADW I I

m

I I

*r

I I

sii

- Carl-Gustav Plogfeldt (FP), förtroendevald
revisor, Huddinge kommun.
- Gunilla Hansson (C), förtroendevald
revisor, Stockholms läns landsting.
- Peter Alm, revisor PwC, för
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
- Peter Söderman, revisor PwC, för
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

I

Ledningsgrupp
Ld A »V $

Till sin hjälp har styrelsen en ledningsgrupp
bestående av verksamhetschefer eller
motsvarande från de fyra olika
myndigheterna. Ledningsgruppen fungerar
som beredande organ för
samordningsförbundets styrelse. Den
ansvarar för genomförandet av insatser,
inklusive uppföljningar inom ramen för
HUSAM samt förankring av beslut och
aktiviteter inom sin organisation samt
implementering. 1 ledningsgruppen ingår:

Styrelse
Styrelsen består av fyra ledamöter och fyra
ersättare som är utsedda av respektive
huvudman. Styrelsens uppdrag är att besluta
om mål och inriktning av verksamheten, stödja
samverkan mellan parterna, besluta om
medelstilldelning samt svara för uppföljning
och utvärdering av beslutade åtgärder.
Styrelsen hade vid årets början följande
sammansättning:

- Annika Krook, samverkansansvarig,
Försäkringskassan, LFC Huddinge
- Anders Samuelsson, chef
Arbetsförmedlingen Huddinge
- Marie-Louise Khan Tamakloe,
verksamhetschef, Arbete och Försörjning
Huddinge kommun
- Monica Lindell Olsson, enhetschef,
Stockholms läns landsting.
- Susanne Lidberg, Huddinge
öppenpsykiatriska mottagning

Ordinarie ledamöter
- Gunilla Helmerson (M), ordförande,
Stockholms läns landsting
- Margareta Forsell (FP), vice ordförande,
Huddinge kommun
- Annette Johansson, Arbetsförmedlingen
- Mathias Holmlund, Försäkringskassan, LFC
Huddinge
Ersättare
- Shewen Nysmed (S), Huddinge kommun
- Nurcan Gultekin (S), Stockholms läns
landsting
- Ewa Serander, Arbetsförmedlingen
- Annika Krook, Försäkringskassan, Lokalt
försäkringscenter Huddinge

Styrgrupp
Styrgruppen har i uppdrag att utgöra
styrgrupp för de projekt som finansieras av
samordningsförbundet samt referensgrupp
vid nya projektansökningar. I styrgruppen
ingår:

Den 15 juni 2011 utsåg Stockholms läns
landsting en ny ersättare i styrelsen då Peter
Andersson efterträddes av Nurcan Gultekin.
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planering, uppföljning budgetarbete,
styrelseadministration, projektstöd samt
kommunikation etc. Under 2011 har Janna
Hörnqvist innehaft tjänsten som
samordnare. Förbundet har under året
utökat kansliet med en processtödjare p å 50
% som ger stöd till pågående och nystartade
projekt/insatser, uppföljningar av dessa
samt även framtagande av nya insatser. M i a
Fröling har arbetat som processtödjare
under 2011.

- Carin Melander Hedman, enhetschef
Försäkringskassan, LFC Huddinge
- Kambiz Asadoliahi, enhetschef
Rehabenhet, Huddinge kommun
- Lolo Hultsten Sandberg, enhetschef
Arbetsförmedlingen Huddinge
- Susanne Lidberg, enhetschef, Huddinge
öppenpsykiatriska mottagning
Kansli
Förbundet har ett kansli med en anställd
samordnare som sköter förbundets

1.7 Styrelsens arbete och beslut
* Beslut om ansökan för Kugghjul Psykiatri
* Beslut om utarbetning av ansökan om
förlängning av projektet Grenverket Södertörn
* Beslut om insats för att främja psykisk hälsa
hos unga vuxna
* Beslut om informationsstöd och
projektledarutbildning

Styrelsen har under året haft sammanlagt elva
ordinarie protokollförda sammanträden. Utöver
detta har styrelsens ordförande planerat och
deltagit i ett ägarmöte och en länskonferens
samt deltagit i en nationell nätverkskonferens
och ett årsmöte Inorh NNS hösten 2011.
Representanter från styrelsen har även deltagit
vid en nationeli konferens och årsmöte inom
NNS på våren 2011. Styrelsen har även deltagit
på aktiviteter arrangerade inom förbundet
under året.

2 maj
* Beslut om processtödjare
* Information från styrgrupp och
ledningsgrupp kring nyckeltal, projektfrågor
såsom inflödet av deltagare/tidsstyrning
* Information om fortsatt arbete med
värdegrunden

Beslut
De viktigaste besluten samt andra ärenden av
särskild vikt redovisas nedan.

1 Juni
* Beslut om grafisk profil, kommunikationsplan
och information

11 Januari
* Beslut om ordförande och vice ordförande
* Information om budgetläget

7 september
* Godkänna delårsbokslut för 2011 för HUSAM
med finansiella delar
* Beslut om stöd till Kugghjul 2011
* Beslut om uppdrag för processtödjare och
utvärdering Husamrådet
*Samlad analys av insatsen Hälsosam
«Utbildningsinsats i psykossjukdomar

2 februari
* Besluta om utbildning i lösningsfokus
* Besluta om hälsofrämjande insats för
individer med långvarig och komplex
problematik
« Besluta om seminarium om gemensamt
värdegrund
2 mars
* Beslut om att deltagande på nationell
nätverkskonferens och vid årsmöte för NNS
* Information om årsredovisningen 2010

3 oktober
* Beslut om utökat stöd till deltagaraktiviteter
och lokaler inom Slussen
* Beslut om arvoden för arbetsplatsförlagd
handledning i samband med
arbctsträningsplatser

1 april
» Beslut om finansiering av Husamrådet enligt
fastställd verksamhetsplan för HUSAM 2011.
* Godkänna årsredovisning för 2010 för
HUSAM med finansiella delar.

3 november
* Beslut om förlängning av Husamrådet mars
2012
19

17 november (gemensamt möte mellan
styrelsen oeh ledningsgruppen)
* Förslag på verksamhetsplan och budget för
2012
25 november
* Beslut om verksamhetsplan och budget 2012
* Information från styr- och ledningsgrupp roller och uppdrag, nyckeltal och avvikelser
15 december (gemensamt möte mellan
styrelsen och ledningsgruppen)
* Lärande utvärdering Husamrådet och beslut
om uppdrag för ny insats
* Beslut om ansökan till stöd för utveckling av
socialt företagande
* Beslut om Kugghjulen 2012

2. Ekonomisk redogörelse
Förbundet tilldelades 8,6 mkr för 2011.
Förbundet kostnader under året uppgår till 7,6
mkr. Det samlade ackumulerade överskottet
från föregående år har ökat med 1,0 mkr.
Tillsammans med det från 2010
balanserade överskottet innebär det ett eget
kapital p å 6,6 miljoner kronor vid årets slut.
Nya medel till insatser har under året beviljats
till insatserna Hälsosam, nya Kugghjulet inom
Psykiatrin, insats för att stärka ungas psykiska
hälsa, stöd till socialt företagande och fortsatt
stöd till Kugghjulen på vårdcentralerna.
Förbundets ambition är att finansiera och
stärka upp pågående ungdomsprojekt d ä r ESFfinansieringen försvinner från 2013 samt
skapa en ny samverkansinsats för vuxna som
planeras starta under våren 2012. Det kommer
att göra att förbundet Överskott förbrukas
under hösten 2012 samt under 2013.
En bidragande omständighet till förbundets
överskott är bland annat de sent angivna och
kortsiktiga budgetförutsättningarna. Det har
medfört svårigheter att fatta långsiktiga beslut,
vilket gjort att förbundet skapat strategier för
att hantera detta. Starttid för
projektverksamhet har också gjort att
kostnader blivit mindre än beräknat.
I maj 2011 fick Samordningsförbundet
information från Skatteverket om att

förbunden inte längre har r ä t t att återsöka
ingående moms. En lagändring i frågan ä r trolig
efter det att Finansdepartementet lagt förslag
om ändring av lagen (2005:807) om ersättning
för viss mervärdesskatt för kommuner och
landsting. Förhoppningen ä r att ändringen
gäller retroaktivt från 2010. Den troliga
lagändringen gör att förbundet fortfarande
ser den betalda momsen under 2011 som en
reell fordran i bokslutet. För 2011 har å t g ä r d e r
vidtagits för att minimera momskostnaderna.
83 % (6,3 mkr) av samordningsförbundets
totala kostnader går till att finansiera insatser
som riktar sig direkt till medborgare i
Huddinge i behov av samordnad rehabilitering.
14 % (1,1 mkr) bekostar det administrativa
arbetet, dvs. kansliet, styrelsearbete,
information och kommunikation samt
revisionskostnader.
3 % (230 tkr) av kostnaderna går till att
stödjande samverkan mellan parterna i
förbundet och kompetensutveckling för
myndighetspersonal.
Årsredovisningen är i tillämpliga delar
upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning.

2.1 Resultaträkning
ResultaträkningförHUSAM 2011
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Intäkterfrån förbundets medlemmar

(Notl)

S:a intäkter

2011

2010

8 600,0

8 600,0

8 600,0

8 600,0

-756,4

-596,0

Verksamhetens kostnader
Administrativa kostnader

-96,6

-20,0

-124,6

-75,0

-9,8
-69,2

-36,0
0,0

-232,4

-232,3

-1 289,0

-959,3

Projektbidrag:
Kugghjulen (vårdcentraler)
Processtöd Kugghjulen

-198,0
-218,1

-240,0
-177,8

Kugghjul Psykiatri

-170,0

0,0

Husamrådet
Hälsosam

-946,0
-588,0
-652,1

-2 298,7
-575,0

Styrelsearvoden
Redovisning
Revision
Information, Hemsida
Kompetensutveckling, möten mm.
Summa administration

Slussen

-1899,5

-626,7
-1400,3

Spraka
InRe

0,0
0,0

-1 200,0
-214,2

-81,9
0,0

-125,0

Utijobb

-1566,0

-45,0

Summa projektbidrag

-6 319,6

-6 902,7

Verksamhetens nettokostnader

-7 608,6

-7 862,0

Ränteintäkter

86,1

20,5

Summa finansiella intäkter

86,1

20,5

1077,5

758,0

Lyra (Not 2)

KASAM för Unga Vuxna
Språnget

0,0

Finansiella intäkter

Periodens resultat
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2.2 Balansräkning inklusive noter
Balansräkning HUSAM 2 0 1 1

2011*12-31

2010-12-31

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar (not 3)
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1877,4

807,9

0,0

0,0

Kassa o bank

7988,0

9 469,4

S:a Omsättningstillgångar

9 865,4

10 277,3

9 865,4

10 277,3

Balanserat resultat

-5 576,9

-4818,1

Årets resultat

-1077,5

-758,7

S:a Eget kapital

-6 654,4

-5 576,8

-562,6

-3 397,2

S:a Tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

Skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not
4)
S:a Skulder

-2 648,4
-3 211,0

-1303,2
-4 700,4

-9 865,4 -10 277,3

S:a Eget kapital, avsättningar och skulder
JäoJLl. Intäkter från förbundets medlemmar
Huddinge Kommun

2 150,0

2 150,0

Stockholms läns landsting

2 1SO,0

2 150,0

Försäkringskassan

4300,0

4300,0

S:a

8 600,0

8 600,0

1824,7

1 571,0

Fordran Huddinge kommun

442,0

442,0

Moms

319,0

367,9

49,1

0,0

Not 2. Bruttokostnader Lyra
Personal och lokalkostnader 40% ESF, 60% HUSAM/ övriga
kostnader HUSAM

filpJLä. övriga fordringar

Botkyrka kommun
Lyra Grenverket

1067,3

S:a

1877,4

0,0
807,9

Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
867,0

0,0

Husamrådet

664,0

720,0

HälsoSam

361,0

0,0

53,0

0,0

166,3

0,0

Utijobb

Lyra
Huddinge Kommun
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Grenverket Slussen

457,2

Revision arvoden

430,0

^6,0

26,0
3^1

Form Reklam Design Hemsida

43,9 ,

Styrelsearvode

0*0
20,0

0,0

Kugghjul Flemingsberg, Huddinge
0,0

Övrigt
S:a

2 648,4

1 3 0 ä

>2

3. Underskrifter

Datuni.,^/

Datum

H^argareta |örsell (Huddinge kommun)
Vice ordförande

Gunilla Helmerson [SLL)
Ordförande
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Bilaga 1 - sammanfattning av mål & måluppfyllelse
Sammanfattning av de förbundsövergripande målen 2011
HUSAM har fyra övergripande mål som ska stödja uppfyllelsen av uppdraget Nedan följer en
genomgång av hur det gått under 2011:

Svarsfrekvensen på deltagarenkäten är 96 av 189 avslutade deltagare, alltså 51 % så svaren kring upplevelse av
effekt och kvalitet får tolkas med viss försiktighet
24
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KASAM f ö r Unga Vuxna

Spraka

Bilaga 2 - översikt särskilda insatser som varit aktuella
2011.
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Bilaga 3 - planerade aktiviteter 2011
I verksamhetsplanen för 2011 angavs ett antal aktiviteter som skulle genomföras under året. Syftet med
dessa aktiviteter var att stödja förbundets måluppfyllelse, bidra till kunskapsutveckling och hållbara
samverkansstrukturer.
Nedan följer en redovisning av de planerade aktiviteter som enligt Genomförandeplanen för VP 2011
ska ha genomförts under året.

iöillll!
1. Kartlägga behovet av insats
för individer med långvarigt
och komplext utanförskap.

wammmmmiitjzx

2. Kugghjul psykiatri

3. Bred satsning på friskvård
för individer i utanförskap.

4. Insats för utförsäkrade som
går i n i
Arbetslivsintroduktionen.

5. Köp av processledning
Kugghjul vårdcentral.
6. Köp av olika enstaka
insatser

Förslag på uppdraget och dess
genomförande togs upp i styrelsen,
vilket återremitterades till
ledningsgruppen för konkretisering av
syfte, innehåll samt upplägg.
Ledningsgruppen beslutade att inte gå
vidare med ärendet då det bedömdes
inte var aktuellt utan istället genomföra
det senare vid behov.

Bedömdes ej vara
aktuellt vid
tidpunkten

Efter dialog med projektparterna
erbjuds fortsatt ekonomiskt stöd om
Kugghjulsmodellen i huvudsak följs (se
dnr 2011/10).
Projekt Hälsosam har beviljats medel
för 2011 och arbetar med deltagare
från samtliga projekt Finansierad av
HUSAM. Alla projekt hittar former för
friskvård utifrån deltagarnas behov av
ökad hälsa. Diskussioner har förts med
projektledarna kring detta under våren.
Myndigheterna har under våren 2011
diskuterat en gemensam insats i
rehabiliteringsmöjligheterna (före,
under och efter
arbetslivsintroduktionen) utifrån ett
helhetsperspektiv för individen.
Resulterat i beslutet att inte under 2011
ta fram en ny insats.
Samordnare har tecknat avtal med
processledning utifrån tidigare
upphandling.
Upphandlingar av insatser utifrån
behov där omfattningen inte är känd
tex. lärlingsplatser för unga
vuxna/utbildning Hantverksakademin,
fysisk aktivitet på recept, konsultstöd
för vissa grupper såsom icke aktiva
missbrukare eller unga med psykisk
ohälsa samt utökade
funktionsbedömningar. Detta görs
löpande efter beslut och vid klarlagt
behov. Upphandling gjord för insats för

Uppfyllt
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Delvis uppfyllt,
fortsatt arbete med
frågan under 2012

Bedömdes ej vara
aktuellt vid
tidpunkten

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

att främja psykisk hälsa för unga vuxna.
-;' y* '
,:

7. Gemensam
samverkanshalvdag för
medarbetarna kring en
aktuell frågeställning.
8. Utbildning i lösningsfokus i
samverkan för medarbetare
från varje organisation, samt
erbjuda uppföljning av
tidigare utbildning.

9. Kompetenssatsningar för
projektledarna

10. Genomförande av
samarbetsavtal med Botkyrka
samordningsförbund

11. Plan för ökat inflödet i
HUSAM:s projekt

12. Bevaka att nya SUS
fungerar och tillämpas

13. Fyll på "goda exempel
samlingen". Marknadsför i

Genomfördes i form aven
Inspirationsdag för Kugghjulen med
föreläsning om smärta

Uppfyllt

Utifrån tidigare genomförd utbildning
har upplägg tagits fram med samma
utbildare. En 5-dagarsutbildning i
lösningsfokus genomförs under hösten
2011 för max 25 medarbetare i
HUSAMis projekt och ordinarie
verksamheter. En uppföljningsdag av
tidigare utbildning genomförs också
under hösten 2011.
Utbildning i projektledning samt
ekonomidag kring projekt har
genomförts under hösten 2011 efter
beslut! styrelse.

Uppfyllt

Samordnarna i de båda förbunden har
tagit fram förslag på; - en
informationsplan för samarbetsavtalet
samt genomfört ett gemensamt
erfarenhets- och resultatseminarium
med representanter från de båda
förbunden. Arbetet har gått via
ledningsgrupper och till styrelserna för
beslut. Byte av platser har skett, 2
Botkyrkabor har deltagit i projekt i
Huddinge.
Inflödet har diskuterats i styr-och
ledningsgrupp samt styrelsen. Varje
organisation har sett över sina rutiner
kring inflöde och aktualisering av
ärenden. Projektledarna och projekten
har lämnat information om insatserna
samt samordnare har uppdaterat
hemsidan och informationsmaterial
kontinuerligt. Samordnaren har
erbjudit sig att informera hos
samverkande parter. Uppföljning av
pågående projekt sker månadsvis i
styrgrupp framför allt via
nyckeltalsgenomgångar och dialog med
projektledare. Det rapporteras till
ledningsgrupp och styrelse från
styrgruppen och projekten.
Samordnare har sett till att arbetet med
nya SUS sker. Rapporter har lämnats till
styr- och ledningsgrupp samt styrelsen
i samband med de månadsvisa
nyckeltalsredovisningarna.
Samordnare har fått goda exempel från
projekten på deltagare som stöttats till
28

Uppfyllt

Uppfyllt

Delvis uppfyllt,
fortsatt arbete med
fråga under 2012

Uppfyllt

Uppfyllt

"t

projekten och för deltagarna
samt ute i organisationerna.

14. Följ och delta i aktiviteter
på nationella nivån (NNS)

15. Översyn
rekryteringsförfarande av
projektledare och
medarbetare till projekten

arbete eller studier, vilket sedan sprids
till myndigheterna via nyhetsbrev,
hemsidan och ev. annat
informationsmaterial som tas fram.
Samordnare deltar och följer arbetet i
det nationella och regionala nätverket
för samordningsförbund. Förbundet har
deltagit vid den årliga konferensen den
13-14 april, regionalt samordnarmöte
den 8-9 mars, NNS erfarenhetsutbyte
om årsredovisning den 10 juni samt vid
NNS årsmöte och höstkonferens den 18
november
En av ledningsgruppen särskilt tillsatt
grupp tar fram förslag till
rekryteringsförfarande. Frågan
bedömdes inte vara prioriterad.
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Uppfyllt

Bedömdes ej vara
aktuellt vid
tidpunkten

Samordningsförbund*
HUDDINGE/HUSAM

SAMMANTRADESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

29 mars 2012

1(15)

Samverkan meiisn Hoddrnge kommun, ?$nökf'mg,i
Stockholms lans landsting oeh A*i»tsförm<?diing*n

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet i Huddinge, HUSAM
Offentligt
sammanträde

Nej

Sammanträdesdag

29 mars 2012

Tid och plats

Klockan 08:30-10:15, Husamrådet, Patron Pehrs väg 8

Beslutande

N ä r v a r a n d e ej
tjänstgörande
ersättare
Övriga n ä r v a r a n d e

Ledamöter
Gunilla Helmerson, (M), ordförande,
Stockholms läns landsting.
Margareta Forsell, (FP), vice ordförande,
Huddinge kommim.
Annette Johansson,
Arbetsförmedlingen.
Mathias Holmlund,
Försäkringskassan.

Samtliga

Tjänstgörande
ersättare

Ewa Serander,
Arbetsförmedlingen.

Shewen Nysmed, (S), Huddinge kommun.

Se n ä s t a sida

Utses att justera

Margareta Forsell

Justeringens t i d

2 april 2012

Underskrifter

Frånvarande
följande
paragrafer

Paragrafer

NjcA^v,
Lars Axelsson
Sekreterare

unilla Helmerson
Ordförande

,

/

,.

{ ', Mérgå/eta^Forsel]/-'

j)*-V

u

Justerande

Uldragsbestyrkande:

1-7

Samorcfningsförbundel
HUDDINGE/HUSAy

SÄMIVIANTRADESPROTOKOLL
SIDA

3(15)

Stockholms läns tenduing och Arbet

BEVIS
o m justering av f ö r b u n d s s t y r e l s e n s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t
i Huddinge, HUSAM S, protokoll
Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla
Husam har sammanträtt den

29 mars 2012

Protokollet har justerats den

2 april 201.2

Anslaget sattes upp den

5 april 2012

Anslaget tas ner den

27 april 2012

Den som vill läsa protokollet kan kontakta

Samordnare, HUSAM

Protokollet finns också att läsa på Husams webbplats

www.Husam.se

Underskrift

Signaturer:

Ordförande

i

1 Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Samordningsförbundet
HUDDINGE/HUSAM

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

SIDA

29 mars 2012

2(15)

Samverkat» mellan Huddinge kornmun, Försafcrittgskassart,
Stockholms lans landsting och Arbeisfö?medStsig«?n

Styrelsen f ö r s a m o r d n m g s f ö r b u n d e t s a m m a n t r ä d e 29 mars 2012
Övriga n ä r v a r a n d e
Janna Hörnqvist, samordnare samordningsförbundet HUSAM
Elin Asplund, samordnare samordningsförbundet Botkyrka
Pernilla Unell, projektsamordnare Grenverket Södertörn
Marve Diop, projektledare Lyra
Liv Öström, projektmedarbetare Lyra
Mia Fröling, processtödjare
Lars Axelsson, sekreterare

Utdragsbestyrkande:

Samordningsförbundet
HUDDINGE/HUSAM

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

4(15)

Sarwerkan mellan Huddinge kommun, Fdrsäkrtrigsksiium,
Stockholms fäns landsting och Af betsföf mediinger»

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet i Huddinge,

Sammanträdesdatum

Paragraf

29 mars 2012

§ 1

HUSAM

Fastställelse av föredragningslistan
Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan.

Signaturer:

Ordförande

| Justerare

> l

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

[ Samordningsförbundet
I HUDDINGE/HUSAM

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

5(15)

Samverkan mellan Huddinge kommun, Försäkringskassan,
Stockholms fäns landsting och Arbetsförmedlingen

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet i Huddinge, H U S A M

Sammanträdesdatum

Paragraf

29 mars 2012

§2

Information
1. Lyra. Marve Diop, Liv Öström och Pernilla Unell informerar om förslag till
implementering av projekt Lyra, samt resultat/statistik från projektet.
Överläggning

Under informationen yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Mathias Holmlund
[Försäkringskassan].
2.

Slussen. Pernilla Unell informerar om förslag till implementering av projekt Slussen,
samt resultat/statistik från projektet
Överläggning

Under informationen yttrar sig Gunilla Helmerson (M).

3. Grenverket Södertörn. Pernilla Unell berättar om den stora betydelsen projekten Lyra
och Slussen har haft av nätverksträffar samt av följeforskningen som gett återkoppling
till projekten under projekttiden.
Överläggning

Under informationen yttrar sig Gunilla Helmerson (M).
4. Utbildning och seminarier
Samordnare Janna Hörnqvist informerar styrelsen om genomförda utbildningar och
seminarier: Utbildning om psykossjukdomar, 9/2, Grenverket Södertörns
spridningskonferens, 2/3, Samverkansdag - framgångsrikt förändringsarbete, 20/3.

Signaturer:

5.

Informationsinsatser
Samordnare Janna Hörnqvist informerar styrelsen om informationsinsatser inom
HUSAM: Försäkringskassan Huddinge/Botkyrka kontoret, projekt Dirigo.

6.

Nätverksträff
Samordnare Janna Hörnqvist informerar styrelsen om nätverksträff - Östra
Mellansverige 13-14/3 2012.

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

I

" Samordningsförbundet
HUDDINGE/HUSAM

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

6(15)

Samverkan mellan Huddinge kommun, Försäkringskassan.
Stockholms, iåm landsting och Arfo<>i»f6m-5«dfingert

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet i Huddinge, H U S A M

Sammanträdesdatum

Paragraf

29 mars 2 0 1 2

§ 2 forts.

7. Deltagarenkäter och individuella handlingsplaner
Samordnare Janna Hörnqvist och Mia Fröling, processtödjare, informerar styrelsen om
arbetet med deltagarenkäter och individuella handlingsplaner.
Överläggning
Under informationen yttrar sig Gunilla Helmerson [M), Ewa Serander
[Arbetsförmedlingen).

8. Rapport f r å n styrgruppen och ledningsgruppen.
Samordnare Janna Hörnqvist raporterar från möten med stryrgruppen och
ledningsgruppen.
Överläggning
Under informationen yttrar sig Gunilla Helmerson [M), Shewen Nysmed [S),
Mathias Holmlund [Försäkringskassan).

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: dalum och signatur

[STMJ Samordningsförbundet
mått

Smtwetkm.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HUDDINGE/HUSAM

melldft Huddinge kommun, Förtäkrlngskas*»*,

Stockholms fäns landsting och Arbetsförmedlingen

Förbundsstyrelsen s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t i Huddinge, H U S A M

Sammanträdesdatum

Paragraf

29 mars 2012

§ 3

Diarienummer H U S A M 2 0 1 2 / 0 6

Årsredovisning för Samordningsförbund i Huddinge, HUSAM 2011
Styrelsens beslut
1. Styrelsen beslutar att godkänna Årsredovisning för samordningsförbund i Huddinge, HUSAM
2011 med finansiella delar och överlämnar den tillsammans med revisorernas skrivelse till
huvudmännen.
2. Styrelsen beslutar att samordningsförbundet i Huddinge, HUSAM's samlade överskott på
6 654 400 kr överförs till år 2012.
Sammanfattning
Samordningsförbundet i Huddinge, HUSAM har under året gett stöd till sju (7) olika
individinsatser.
De prioriterade grupperna i HUSAM har under året haft insatser som är riktade till dem. Under
året har också insatser genomförts för att stödja utvecklingen av strukturen i
samordningsförbundet genom samverkans-, resultat- och erfarenhetsutbyte samt gemensamma
utbildningar.
Den samlade bedömningen är att uppsatta mål i verksamhetsplanen 2011 är uppfyllda. I stort
sett har alla beslutade aktiviteter genomförts. Arbetet med en ökad måluppfyllelse och
implementering av insatser kommer att fortsätta under 2012 och 2013.
HUSAM redovisar ett ekonomiskt överskott på 1 077 500 kr för år 2011. Det ackumulerade
överskottet från tidigare år tillsammans med resultatet från 2011 är 6 654 400 kr. Detta
överskott överförs till år 2012 och används för nya och pågående insatser under 2012 och 2013.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (MJ, Shewen Nysmed (S).
Beslutet delges
Ledningsgruppen för samordningsförbundet i Huddinge, HUSAM.
Samordningsförbundets revisorer
Huvudmännen för samordningsförbundet

Signaturer:

Ordförande

Justerare ,

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Samordningsförbundet
HUDDINGE/HUSAM

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

8(15)

sanwrfean mellan Huddinge kommun, Försäkringskassan,
Stockholms iäns landsting och Arbeisförmedlingen

F ö r b u n d s s t y r e l s e n s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t i Huddinge,

HUSAM

Sammanträdesdatum

Paragraf

29 mars 2012

§4

Diarienummer H U S A M 2012/07

Bildande av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning.
Sammanfattning
Under 2009/2010 pågick en diskussion kring eventuellt samgående mellan
samordningsförbundet i Botkyrka och Huddinge. Istället för ett samgående valde man
att ingå ett samverkansavtal för att utbyta insatser och samverka inom en rad områden.. .
Sammantaget har samverkansavtalet fallit väl ut och har visat på att de bägge
samordningsförbunden har mycket att vinna på ett närmare samarbete. Ett
sammangående mellan samordningsförbunden i Botkyrka och Huddinge skulle leda till
större möjlighet att skapa gemensamma insatser och en effektivare och mindre sårbar
organisation.
De fördelar som lyfts fram kan sammanfattas

•
•
•
•

i följande

punkter:

Breddat och mer omfattande utbud av insatser för invånarna i de båda
kommunerna
Ökad stabilitet för verksamhetens insatser och kansli.
Lägre administrativa kostnader, vilket frigör resurser till
rehabiliteringsinsatser
Kompetensbreddning med ökad kvalitet inom kansliet

Den geografiska närheten mellan kommunerna och det gemensamma
upptagningsområdet för statens parter talar för att ett sammangående faller väl ut.
Redan idag finns ett gott samarbete på många plan mellan kommunerna, vilket
underlättar vid ett samgående. Viljan att sammangå är uttalad på olika nivåer och hos
alla medlemmar.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Margareta Forsell (FP),
Shewen Nysmed (S), Ewa Serander (Arbetsförmedlingen),
Mathias Holmlund (Försäkringskassan), Janna Hörnqvist, samordnare HUSAM och
Elin Asplund, samordnare Samordningsförbundet Botkyrka
Beslutet delges
Ledningsgruppen för samordningsförbundet i Huddinge, HUSAM.
Samordningsförbundet Husams revisorer

Signaturer:

Ordförande

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Samordningsförbundet
HUDDINGE/HUSAM

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

9(15)

Samverkan meifsn Huddinge kommun, Försäkringskassan,
Stockholms fSns landsting och Ärbfitsförmötltingsn

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet i Huddinge, H U S A M

Sammanträdesdatum

Paragraf

29 mars 2012

§5

Diarienummer H U S A M 2012/08

inriktningsbeslut för fortsatt finansieringen av verksamhet
för unga vuxna med behov av stöd samt implementering av
arbetssätt från projektet Utijobb
Styrelsens beslut
1.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till implementering av projektet Lyra med gemensam
processledare och finansiering om maximalt 2,4 mkr för 2013 under förutsättning att erfodérliga
medel tilldelas samordningsförbundet för 2013 samt att projektet kommer in med
verksamhetsplan för 2013
2. Styrelsen beslutar att godkänna förslag till implementering av projektet Slussen med gemensam
processledare och finansiering om maximalt 2,1 mkr för 2013 under förutsättning att erfodérliga
medel tilldelas samordningsförbundet för 2013 samt att projektet kommer in med
verksamhetsplan för 2013
3. Styrelsen beslutar att projekt Utijobb avslutas 2012-12-31 och att metodutveckling och
erfarenheter tas tillvara från projektet.
Sammanfattning
Lyra har finansierats av HUSAM sedan 2008 samt delfinansierats av ESF-rådet genom Grenverket
Södertörn från december 2009 till och med juni 2013. Slussen har pågått sedan december 2009 till
och med juni 2013 med finansiering av HUSAM och delfinansierats av ESF-rådet genom Grenverket
Södertörn. Utijobb har pågått sedan december 2010 med finansiering av HUSAM till och med
december 2012.
Projekten fyller en viktig funktion i arbetet med unga vuxna och medborgare med neuropsykiatriska
diagnoser som behöver stöd för att komma i arbete studier.
Förslagsvis godtar styrelsen implementeringsplanerna för Lyra och Slussen med förändringarna om
en gemensam processledare för insatser för unga vuxna samt tar del av rapport om Utijobb för 2011.
För Lyra fortsätter Huddinge kommun att vara huvudman, med en finansiering på
maximalt 2,4 mkr 2013 från samordnmgsförbundet HUSAM varav en mindre
delfinansiering från Grenverket tillkommer första halvåret 2013. För Slussen fortsätter
Arbetsförmedlingen vara huvudman och med en finansiering på maximalt 2,5 mkr 2013
från samordningsförbundet HUSAM varav delfinansiering från Grenverket första
halvåret 2013 med ca 400 tkr. Utijobb avslutas december 2012 enligt projektplan.
Erfarenheterna från metodutvecklingen och samverkan inom projektet Utijobb tas
tillvara så att fortsatt arbete med målgruppen kan ske inom befintliga
rehabiliteringsinsatser
Överläggning
I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Shewen Nysmed (S), Ewa Serander
(Arbetsförmedlingen), Mathias Holmlund (Försäkringskassan), Janna Hörnqvist,
samordnare.
Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Samordningsförbundet
HUDDINGE/HUSAM

SAMMANTRADESPROTOKOLL
SIDA

10 (15)

Samverkan mellan Huddinge kommun, Försäfefrngskass-m
Stockholms lans landsting och Arbetsförmedlingen

F ö r b u n d s s t y r e l s e n s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t i Huddinge, H U S A M

Sammanträdesdatum

Paragraf

29 mars 2012

§ 5 forts

Diarienummer H U S A M 2012/08

Beslutet delges
Ledningsgruppen för samordningsförbundet i Huddinge, HUSAM.
Finansiella samordningsförbundets revisorer

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datuni och signatur

Samordningsförbundet
HUDDINGE/HUSAM

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

11(15)

Samverkan mellan Huddinge kommun, FdrsäMrtgskaawr».
Stockhalms fäns landsting och Arbetsförmedlingen

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet i Huddinge,

HUSAM

Sammanträdesdatum

Paragraf

25 januari 2012

§6

Diarienummer H U S A M 2012/09

Ansökan om kartläggnings- och rådsteam samt ansökan om
insats för vuxna i behov av samordnad rehabilitering
Styrelsens beslut
1.

Styrelsen godkänner ansökan om ett myndighetsgemensamt kartläggningsteam med
budget på maximalt 780 tkr per år från med 1 juni 2012.
2. Styrelsen godkänner ansökan om en insats för vuxna i behov av samordnad
rehabilitering med en budget på maximalt 3 200 tkr per år från 1 juni 2012.
3. Styrelsen beslutar om en förlängning av Husamrådet till och med sista maj 2012 med
en finansiering om maximalt 163 tkr.

Sammanfattning
Behovet av ett kartläggningsteam som kan fungera som en väg in till andra insatser
finansierade av samordningsförbunden har lyfts fram hos de samverkande parterna. Syftet
med insatsen är att synliggöra deltagarens behov för att hitta lämplig insats och att förenkla
remittering av deltagare till olika rehabiliteringsinsatser. Insatsen startar 1 juni 2012 och
planeras vara i full drift senast 1 september 2012.
Det finns också ett behov av en myndighetsgemensam insats förvuxna personer med
långvarig och komplex problematik som behöver samordnad rehabilitering. Insatsen ska
arbeta utifrån att möta personens behov, se till det friska och fungerande hos varje
deltagare med målet om eget lönarbete eller egenfinansierade studier. Insatsen startar 1
juni 2012 och planeras vara i full drift senast 1 september 2012.
Nuvarande insats för vuxna med långvarig problematik, Husamrådet, behöver förlängas till
och med sista maj 2012.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Shewen Nysmed (S), Ewa Serander
(Arbetsförmedlingen), Mathias Holmlund (Försäkringskassan), Janna Hörnqvist,
samordnare och Mia Fröling, processstödjare.
Beslutet delges
Ledningsgruppen för samordningsförbundet i Huddinge, HUSAM.
Samordningsförbundet Husams revisorer.
Huvudmännen för samordningsförbundet

Signaturer:

Ordförande

CL

| Justerade

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Samordningsförbundet
HUDDINGE/HUSAM

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA
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SanvirffcanrodlanHuddinge könimtin. Försäkringskassan,
Stockholms fäns landsting och Axbelsfor medlingen

Förbundsstyrelsen s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t i Huddinge,

HUSAM

Sammanträdesdatum

Paragraf

29 mars 2012

§7

Diarienummer H U S A M 2012/10

Uppdaterad delegationsordning för samordningsförbundet
HUSAM
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att godkänna förslag till uppdaterad delegationsordning och utanordnare.
Sammanfattning
Personer som ska attestera är enligt beslut dnr 2011/02:
Janna Hörnqvist, (tjänsteman HUSAM)
Gunilla Helmerson, (ordförande Förbundsstyrelsen HUSAM)
Margareta Forsell, (vice ordförande Förbundsstyrelsen HUSAM)
Person som ska utanordna är enligt beslut dnr 2011/02:
Ann-Charlotte Hallgren, ekonomichef, social- och äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge
kommun.
Förslag till ersättare för Ann-Charlotte Hallgren är Jaana Hakala, Madelen Attar, Karin
Andreasson, Marie Saglind eller Mikael Johansson, ekonomer, social- och
äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge kommun.
Föreslag till personer som har rätt att disponera över bankkonto och bank- och plusgiro och
internettjänster i anslutning till detta är:
Ann-Charlotte Hallgren
Jaana Hakala
Madelen Attar
Karin Andreasson
Marie Saglind
Mikael Johansson
Detta i enlighet med tidigare fattat beslut om attestanter, utanordning samt
delegationsordning (dnr 2011/19).
Beslutet delges
Ledningsgruppen för samordningsförbundet i Huddinge, HUSAM.
Samordningsförbundet Husams revisorer.
Huddinge kommun, social- och äldreomsorgsförvaltningens ekonomiavdelning

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: dalum och signatur

(15)

Samordningsförbundet
HUDDINGE/HUSAM

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

13(15)

Samverkan roéttan Huddinge kommun, Försäkringskassan.
Stockholms fäns landsting och Arbetsförmedlingen

F ö r b u n d s s t y r e l s e n s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t i Huddinge,

HUSAM

Sammanträdesdatum

Paragraf

2 9 mars 2012

§8

Val av representant till Nationella nätverket för
samordningsförbundets, NNS
Styrelsens beslut
Styrelsen avstår från att välja någon representant till NNS årsmöte i Karlstad den
18 april 2012.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Samordningsförbundet
HUDDINGE/HUSÄM

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SIDA

14 (15)

Samverkan mellan Muddtnp kommun, Försäfeingskassan,
Stöckholms tåns landsting och Arbetsiöfrn&d?ing«n

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet i Huddinge, H U S A M

Sammanträdesdatum

Paragraf

29 mars 2012

§9

Diarienummer H U S A M

Deltagande konferens/utbildning
Samordnare Janna Hörnqvist skickar ut information till styrelsen angående temadag om
unga, 9 maj 2012 och integrerad

samverkan

21 maj 2012. Styrelsens ledamöter och

ersättare anmäler sig om de vill deltaga.

Signaturer:

Ordförande

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

| Justerare
l'\

/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Samverkan mellan Huddinge komroon„ Försäkringskassan,
Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen

Förbundsstyrelsen s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t i Huddinge, H U S A M

Sammanträdesdatum

Paragraf

25 januari 2012

§7

Övriga frågor
Mathias Holmlund (Försäkringskassan) ställer frågan om möte med ägarna inför
bildandet av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem.
Janna Hörnqvist, samordnare HUSAM och Elin Asplund, samordnare
samordningsförbundet Botkyrka berättar att en ägardialog mellan tjänstemän äger rum
den 20/4. Representanter från Salems kommun är inbjudna.

Signalurer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SRSamordningsförbundet Huddinge
Revisorerna

Till:

Styrelsen i Samordningsförbundet Huddinge
Fullmäktige, Huddinge kommun
Fullmäktige. Landstinget i Stockholms län
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Revisionsberättelse f ö r å r 2011
V i , utsedda revisorer i Samordningsförbundet Huddinge, har granskat den verksamhet som
bedrivits i samordningsförbundet under år 2011.
Styrelsen ansvarar för att besluta om m å l och riktlinjer, att stödja samverkan mellan
samverkanspartema, att finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde,
att besluta p å 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 grand för
bedömning och ansvarsprövning.
V i b e d ö m e r sammantaget att styrelsen h a r bedrivit verksamheten p å ett ä n d a m å l s e n l i g t
och f r å n ekonomisk synpunkt t i l l f r e d s t ä l l a n d e sätt. R ä k e n s k a p e r n a b e d ö m s i allt
väsentligt v a r a r ä t t v i s a n d e . Styrelsens interna kontroll b e d ö m s ha varit tillräcklig.

V i tillstyrker att ledamöterna i styrelsen för år 2011 beviljas ansvarsfrihet.

Huddinge denlWpril 2012

/?

*

s

Peter A l m

Gunilla Hansson

Utsedd av Försäkringskassan

Utsedd av Stockholms
läns landsting

Till utlåtandet hör bilagan: Revisionsbiträdets rapport

2012-04-10

Granskning 2011
Genomförd på uppdrag av revisorerna
April 2012

HUSAM
Granskning av årsbokslut
och årsredovisning
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Missivskrivelse

2012-04-10
Revisorerna i Huddinge samordningsförbund

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet Huddinge år 2011.
Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och
årsredovisningen för förbundet.
Det har inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar vår bedömning av att
resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för året
2011.

Kopia: Förbundets styrelse

2

EU ERNST &

YOUNG

Quality In Everything We Do

1. Granskning av Samordningsförbundet Huddinge 2011
1.1.

Inledning

Samordningsförbundet i Huddinge granskas av revisorer utsedda av förbundets medlemmar.
Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.
1.2.

Granskningen utgångspunkter

Ernst & Young har genomfört granskning av årsredovisning och årsbokslut för Samordningsförbundet 2011. Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför ansvarsprövningen av
förbundets styrelse och bedömning av årsredovisningen.
Samordningsförbunden skall ansvara för finansiell samordning av de resurser som parterna
ställer till förfogande.
Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har samordningsförbunden till uppgift att:
•
•
•

•
•
•

Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
Stödja samverkan mellan samverkansparterna
Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra
förvärvsarbete
Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall
användas
Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer
punkterna i 7 §.
Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
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2. Granskning av årsredovisningen
2.1.

Granskning av resultat- och balansräkning

Bokslutet är väl dokumenterat i bokslutspärm.
Tillgångarna uppgår till 9 779 tkr och avser till 7 902 tkr banktillgodohavande. Av detta avser
3 388 tkr företagskonto och 4 600 tkr avser placeringskonto.
Fordringar avser mervärdesskatt om 319 tkr. Mervärdesskatten kan inte återsökas förrän
förväntad lagändring beslutas i juli 2012.
Andra kortfristiga fordringar om 1 558 tkr avser till 1 067 tkr fodringar på Lyra Grenverket,
ESF-medel. Övriga fordringar är avstämda mot underlag utan anmärkning och har influtit
under 2012.
Granskningen av tillgångar har inte föranlett några andra noteringar än att ränta på placeringskontot inte har bokförts korrekt.
Skulderna avser till 563 tkr leverantörsskulder och till 2 648 tkr interimsskulder. Interimsskulderna avser till 1 945 tkr upplupna kostnader i projekt. Skulder i projekt har avstämts mot
relevanta underlag utan anmärkning. Övriga poster avser styrelsearvode, revision och upplupna kostnader för ledamöter.
Granskningen av skulder har inte föranlett några noteringar.

Resultaträkning
Intäkter har avstämts mot underlag utan anmärkning. Kostnaderna har främst granskats analytiskt mot föregående år och mot budget samt stickprovsvis mot underlag utan anmärkning.
Överskottet om ca 1 mnkr har medfört att eget kapital ökat till 6,6 mnkr. Styrelsen behöver
arbeta för att relevanta insatser utförs i den utsträckning som finansieras av medlemmarna.
Balansräkning

2011-12-31

2010-12-31

1 877,4
0,0

Tillgångar
Omsättningstillgångar

Kassa o bank

7 901,9

807,9
0,0
9 469,4

S:a Omsättningstillgångar

9 779,3

10 277,3

S:a Tillgångar

9 779,3

10 277,3

-5 576,9

-4 818,1
-758,7

Övriga

fordringar

Förutbetalda

kostnader och upplupna

intäkter

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Balanserat
Årets

resultat

resultat

-991,4
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S:a Eget kapital

-6 568,3

-5 576,8

-562,6

-3 397,2

-2 648,4

"1 303,2

S:a Skulder

-3 211,0

-4 700,4

S:a Eget kapital, avsättningar och skulder

-9 7 7 9 , 3

-10 277,3

Skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda

2.2.

intäkter

Granskning av årsredovisning

Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt vara upprättad i enlighet med tillämpliga delar i
kommunal redovisningslag. Granskningen av årsredovisningen har omfattat förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.
2.3.

Slutsats

Årsredovisningen bedöms ge en rättvisande bild av förbundets resultat för år 2011 och ställning per 2011-12-31.
Granskningen visar att förbundet tillämpar de redovisningsprinciper som föreskrivs enligt
Kommunal redovisningslag.
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3. Lagen om finansiell samordning
3.1.

Beslut om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

Förbundets styrelse har i november 2010 beslutat om en verksamhetsplan för 2011. Där
framgår vilka som är de prioriterade behovsgrupperna samt de förbundsövergripande målen.
Prioriterade grupper
• Individer som nyligen blivit aktuella hos någon av parterna och har en svårbedömd
problematik.
• Individer som varit aktuella länge hos en eller flera parter och har en svårbedömd eller komplex problematik.
• Individer mellan 16-29 år i behov av stödinsatser, framför allt p.g.a. psykisk ohälsa.
• Individer med neuropsykiatriska funktionshinder.
Den sista prioriterade gruppen är ny för året. Denna har ersatt individer som har bristande
kunskaper i det svenska språket, som under 2010 var en av de prioriterade målgrupperna.
Förbundsövergripande mål
1. 30 procent av deltagarna ska efter insats i högre grad lönearbeta eller gå egenfinansierad utbildning.
2. Över 75 procent av alla berörda projektdeltagare ska uppleva god effekt av insatser.
3. Över 85 procent av alla avslutade projektdeltagare ska uppleva att insatsen är av god
kvalitet.
4. Alla beviljade projekt ska ha mål och indikatorer kring andel i lönearbete/utbildning för
berörda individer, samt en plan för implementering i ordinarie verksamhet.
Smärre justeringar har gjorts av de förbundsövergripande målen sedan föregående år. Förändringarna rör dock inte angivna volymer. Ett av föregående års mål har tagits bort. Målet
rörde avslutande av projekt, där sammanställningar och analyser skulle göras.
En översyn av respektive projekts mål görs årligen. Detta kan föranleda att projektets mål
revideras, varpå ett nytt avtal formuleras. Anledningar till varför projektens mål förändras kan
bland annat vara personalsituationen i projektet eller att möjligheterna att nå respektive målgrupp har förändrats.
3.2.

Stödja samverkan mellan samverkansparterna

Huddinge samordningsförbund leds av en styrelse bestående av 4 ledamöter och lika många
ersättare. En ny ordförande valdes för 2011 och två ledamöter av styrelsen byttes ut. Under
2011 genomfördes 11 ordinarie styrelsesammanträden. Utöver detta har styrelsens ordförande under året deltagit i ett ägarmöte och en länskonferens samt ett årsmöte inom N N S .
Styrelsen har också deltagit i de aktiviteter förbundet har anordnat under året som gått.
För att stödja styrelsens arbete finns en verkställande tjänsteman (samordnare) samt sedan
hösten 2011 en processtödjare som arbetar halvtid vid samordningsförbudet i Huddinge och
halvtid vid samordningsförbundet i Botkyrka. Samordnarens arbetsuppgifter består i att planera, följa upp och budgetera arbetet i förbundet samt ansvara för kommunikation med mera.
Processtödjaren arbetar med att stötta projekten i deras verksamhet, föija upp projekten
samt arbeta med att ta fram nya projektförslag.
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Vidare har styrelsen en ledningsgrupp och en styrgrupp till stöd för sitt arbete. Ledningsgruppen består av chefer från ingående parter och har en beredande funktion till styrelsen.
Styrgruppen följer och stödjer projekten för att säkerställa att projekten genomförs effektivt.
Styrgruppen fungerar också som referensgrupp vid nya projektansökningar. Alla fyra parter
är representerade i ledningsgruppen och styrgruppen.
Under året har en ny grafisk profil tagits fram för förbundet. Detta för att tydliggöra samordningsförbundet som avsändare och aktör.
Inom ramen för Grenverket Södertörn har samverkan skett mellan samordningsförbunden i
Botkyrka, Södertälje, Östra Södertörn och Huddinge.
Under 2011 har förbundet arbetat med en översyn av värdegrunden för att utveckla en samverkanskultur samt för att skapa förutsättningar för ett strukturellt utvecklingsarbete.
Vidare har ett erfarenhets- och resultatseminarium och en resultatgala genomförts. Dessa
samlade samtliga projekt samt respektive styr- och ledningsgrupp för samtal kring erfarenheter, resultat och verksamhetsutveckling.
3.3.

3.3.1.

Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga
att utföra förvärvsarbete
Projekt-

Kugghjulen
Kugghjulen är en arbetsmetod för att snabbt utreda diffus problematik och/eller ohälsa. Finns
på sju vårdcentraler samt inom psykiatrin.
Husamrådet
Husamrådet består av ett samlokaliserat handläggarteam med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens socialtjänst. Teamet arbetar med att lotsa
deltagarna till arbete. Samarbete sker också med landstinget. Målgruppen är personer som
har en långvarig och komplex problematik.
Hälsosam
En insats och aktivitetsarena som arbetar med att stärka hälsan hos deltagarna både fysiskt
och psykiskt genom anpassade hälsoaktiviteter. Projektet har målsättningen att bidra till att
deltagarna förbättrar sin hälsa och blir mer motiverade att ta eget ansvar för en fortsatt rehabilitering mot arbetsmarknaden.
Slussen
Finna vägar till arbete/ studier för unga vuxna, 16-24 år, som p.g.a. diffusa eller komplexa
behov står relativt långt från självförsörjning och där reguljära insatser visat sig otillräckliga.
LYRA
En arbetsförberedande och daglig aktivitet med ett helhetsgrepp på behovsgruppen unga
vuxna (18-29 år) med komplexa problem och som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.
Målet är att deltagarna ska fortsätta med arbetsträning alternativt gå direkt till arbete eller
studier.
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Utijobb
Syftet med projektet är att stödja deltagarna till arbete eller studier genom att arbeta med
metodiken Supported Employment. Stöd ges till individen på arbetsplatsen eller i studier.
Målgruppen är individer i åldern 18-64 år som redan fått minst en neuropsykiatrisk diagnos
inom Auttsm-spektrat, A D H D eller ADD.
KASAM för Unga Vuxna
Insatsen består av en kurs med syfte att öka känslan av sammanhang och upplevelsen av
meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i livet. Målgruppen är unga vuxna med behov
av att stärka sin psykiska hälsa.
Under året har ett projekt avslutats. Projektet heter Spraka och arbetet i projektet gick ut på
gruppcoachning, undervisning i svenska och arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgruppen för
projektet var personer med bristande svenskkunskaper som ännu inte fått samordnat stöd.
3.4.

Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning
skall användas

Styrelsen beslutade om budget och verksamhetsplan för 2011 den 25 november 2010. Medlen används i huvudsak till att finansiera projekt som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga att förvärvsarbeta. En del av budgeten går till administrativa kostnader.
För 2011 tilldelades förbundet 8,6 mnkr. Ett överskott fanns sedan 2010. Vid årets slut redovisar förbundet ett eget kapital på 6,5 mnkr.
3.5.

Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

Projekten följs främst upp genom användandet av S U S , Sektorsövergripande system för
Uppföljning av Samverkan inom rehabiiiteringsområdet Syftet med systemet är att underlätta
lokal, regional och nationell uppföljning av samverkan samt ge möjlighet att kunna leda och
styra inom ramen för samverkan. I systemet följs deltagarna upp på individnivå. Enligt uppgift
har registreringen i S U S fungerat bra under året som gått.
Som ett led i att mäta effekten av förbundets finansierade insatser svarar deltagarna i insatserna på en deltagarenkät före och efter insatsen. Enkäten är en evidensbaserad enkät som
används inom landsting och folkhälsoarbete. Enkäten mäter hälsan hos personen, upplevelsen av insatsen rörande kvalitet, effekt, delaktighet och samverkan. Resultatet visar att 91
procent av de som svarat på enkäten upplever god kvalitet i insatserna. Under året har inte
samtliga deltagare svarat på enkäten, vilket beror på att kommunens hemsida byggdes om
under en period. Detta påverkade enkätens funktion.
Inom Kugghjulen är det endast Kugghjul Psykiatri som har satt upp kvantitativa mål för verksamheten. Målet för året var 100 ärenden. Nedan framgår av tabellen antalet ärenden inom
Kugghjulsverksamheten vid de olika vårdcentralerna samt inom psykiatrin.

E!I ERNST

&YOUNG

Quality In Everything We Do

Av tabellen framgår att målet för Kugghjul psykiatri inte nåtts. Det konstateras vidare att rutinerna för kugghjulsmöten har förbättrats genom att protokoll numera skrivs av processledare. Detta skapar bättre möjligheter för uppföljning av ärenden. Under 2012 kommer en ny
mätmetod att börja användas inom Kugghjulen. Deltagare från respektive organisation ska
sammanställas och nya och antalet återkopplade ärenden ska rapporteras till Samordningsförbundet tertiaMsr
Husamrådets mål för året har varit att 25% av deltagarna ska nå lönearbete eller egenfinansierade studier samt att 75% av deltagarna ska bedöma att samarbetet kring dem fungerat
bra mellan myndigheterna i verksamheten. Utvärderingen visar att 38% har kommit i arbete
eller studier. Endast 38% av deltagarna har svarat på huruvida de upplever att samarbetet
har fungerat bra. Av dessa uppger 93% att samverkan fungerat på ett bra sätt.
Hälsosam
80% av deltagarna som fullföljer programmet
upplever en förbättrad hälsa
60% av deltagarna anser att de har en högre
motivation att fortsätta sin rehabilitering mot
arbetslivet
50% av deltagarna börjar i Husamrådets jobbklubb eller i något av de andra projekten i
Husam, efter deltagandet i Hälsosam

Samtliga mål inom Hälsosam har uppnåtts. Antalet deltagare under året var 41. 35 av dessa
har fullföljt insatsen.
Slussen
75 nya ärenden ska årligen tas emot, och 75
ärenden ska avslutas årligen
50% av deltagarna ska efter projekttiden nå
arbete/studier
75% av deltagarna bedömer att stödet förbättrat deras möjlighet till arbete
95% av deltagarna ska ha en individuell handlingsplan mot arbete vid insatsens slut

Slussen ingår i Grenverket Södertörn. Inom Grenverket genomförs fördjupade utvärderingar
av deitagande projekt. Kraven på uppföljning är striktare för de projekt som delvis finansieras
av medel från ESF-rådet.
Lyra

Mål:-

*

'

20 nya ärenden ska tas emot och 20 ärenden
ska avslutas
50% av deltagarna ska efter projekttiden fortsätta med arbetsträning/praktik
50% av deltagarna ska nå lönearbete eller
självfinansierade studier

Insatsen redovisar 17 deltagare under året. Detta uppges bero på att det rått en osäkerhet
rörande förlängningen av projektet, vilket lett till ett glapp i intagningen av deltagare. Lyra
ingår också i Grenverket Södertörn och utvärderas därför även externt.
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f l f i i l i l i
25 nya ärenden ska tas emot och 25 ärenden
ska avslutas
25% av deltagarna ska efter projekttiden nå
arbete/studier
Projektets arbetssätt och metodutveckling ska
dokumenteras

t

' i i !>,-[!

Anledningen till att endast 2 personer har avslutat sitt deltagande i projektet är att de flesta
av deltagarna i projektet inte står så nära arbetsmarknaden som de borde göra då de träder
in i projektet. Projektet utvärderas inom ramen för FoU Södertöm som är ett samarbete mellan nio kommuner på Södertörn.
KASAM

för

vuxna

10 deltagare ska under året delta i insatsen

De deltagare som har genomfört kursen har uppgivit att de är mycket nöjda. Det konstateras
dock att ett bättre förberedelsearbete är nödvändigt för bättre måluppfyllelse samt att informationen som ges till potentiella deltagare behöver bli bättre, för att på så sätt öka antalet
deltagare.
Totalt har 760 personer deltagit i någon insats inom ramen för samordningsförbundet.
Generellt kan sägas att de flesta mål har uppnåtts inom de finansierade insatserna. Den
sammantagna måluppfyllelsen för förbundets verksamhet framgår av tabellen nedan.
'Mål':.

j 1

,

y

:

30 procent av deltagarna ska efter insats i
högre grad lönearbeta eller gå egenfinansierad utbildning
Över 75 procent av alla berörda projektdeitagare ska uppleva god effekt av insatser
Över 85 procent av alla avslutade projektdeltagare ska uppleva att insatsen är av god
kvalitet
Alla beviljade projekt ska ha mål och indikatorer kring andel i lönearbete/utbildning för berörda individer, samt en plan för implementering i ordinarie verksamhet

Av resultatet framgår att tre av fyra förbundsövergripande mål har nåtts under året. Dock
konstatseras att 72% av deltagarna upplever att insatserna har medfört goda effekter. Förbundets mål var satt till över 75%.
3.6.

Kommentarer o c h b e d ö m n i n g

Förbundets styrelse har beslutat om mål och riktlinjer för verksamheten. De mål som är formulerade för förbundet och för de enskilt finansierade projekten ligger i linje med de krav
som framgår av lagstiftningen.
Projektens mål är inte endast till för att se om projektet är ändamålsenligt utan även på en
aggregerad nivå avgöra om de förbundsövergripande målen uppnås. Vår bedömning är att
styrelsen på ett gott sätt har tillsett att projektmålen numera har en starkare koppling till de
övergripande målen, än vad som tidigare år varit fallet.
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Förbundet uppnår en god samverkan inte bara genom att parterna samverkar inom ramarna
för insatserna utan även genom de seminarier som genomförts under året. Vidare är det positivt att förbundet samarbetar med flera andra förbund på Södertörn inom ramen för Grenverket. Vi ser det också som positivt att förbundet aktivt har arbetat med att förstärka förbundets profil externt. Vidare är det positivt att förbundet har tagit fram ett antal punktsatser som
beskriver hur förbundet ämnar arbetar för att främja och utveckla samverkan mellan myndigheterna. Detta är en utveckling som skett sedan föregående års granskning.
Vi bedömer att förbundet finansierar projekt som ligger inom de samverkande parternas
samlade ansvarsområde.
Vår övergripande bedömning är att samordningsförbundet bedriver sin verksamhet på ett
ändamålsenligt sätt samt i enlighet med lagen om finansiell samordning.
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Samordningsförbund Väifärd i Nacka
Årsredovisning
2011

Årsredovisning

2011

Styrelsen och ansvarig tjänsteman för samordnings förbundet Välfärd i Nacka (222000-2774)
avger härmed följande bokslut för är 2011.

Uppdrag
Välfärd i Nackas verksamhetsidé bygget på en helhetssyn pä samhället, och pä en insikt om hur
viktigt det är att arbeta för hållbarhet, bäde ekonomisk, ekologiskt och socialt.
O m v i fär fler människor i egen försörjning, förbättras samhällsekonomin. Att förebygga
utanförskap och minska klyftorna i samhället mellan de som har arbete och möjligheter och de
som inte har det, är att lägga grunden for en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar social och
ekonomisk utveckling. Pä sikt ger detta arbete ocksä ett tryggare och säkrare Nacka.
Förbundet ska samordna parternas ansvar för att personer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser uppnär eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och för att
förebygga sädana behov. Verksamhetens fokus är att identifiera och stödja den enskilda
individens möjligheter att försörja sig själv utifrån var och ens personliga förutsättningar och
behov.

Mål
Strategiska mäl — ökad grad av egen försörjning, Ralt-hra-Snabbt,

Reellt inflytande, Många vägar ut

Hålgrupp
Förbundet riktar sig till alla individer som är i behov av samordnade insatser för att uppnå eller
förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. I detta ingår behov av förebyggande insatser.

Insatser
Samordningsförbundet ska inom ramen för sin verksamhet identifiera och utveckla insatser som
bidrar till att identifiera och stödja den enskilda individens möjligheter att försörja sig själv utifrån
var och ens personliga förutsättningar och behov.

Finansiering
Parterna bidrar med medel till den finansiella samordningen enligt följande:
l^ksälmngskassan/.Arbetsförmedlingen

50%

Nacka kommun

25%

Stockholms läns landsting

25%

Samordningsförbund Välfärd i Nacka
Årsredovisning

20X1

Styrelsens arbete
Styrelsen föt samordnrngsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ och ansvara f ö t
verksamhet och ekonomi.
I styrelsen ingick följande representanter f ö t 2011,
Stockholms lans landsting
Nacka Kornmun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Ordinarie
Nicole Bistoletti, ordf.
Jan-Eric Jansson, vice ordf,
Lennatt Jäderqvist
Å s a Grönlund

Ersättare
Anita Johansson
Zakia Mirza
Angela Mazzini
Monica Lindberg

G e n o m ledningsgruppen beviljar styrelsen efter projektdirektiv pengät till projekt och ingår avtal
med de parter som far ekonomiskt ersättning. Styrelsen följer projekten genom återkommande
redovisning och uppföljning, och utvärdering av verksamheten görs enligt särskild
utvärderingspkn inom respektive projekt
Styrelsen har sammanträtt fem gånger under å r e t

Förvaltningsberättelse
Samotdriirigsfötbundet har under året, utöver arbetet med insatser f ö r behövande målgrupper (se
insatstabel nedan), investerat i följande f ö r att säkerställa våra strategiska mal — ökadgrad av egm
fomqning,

*

Jiätt-Bra-Sttabht,

Reellt infriande, Många vägar ut

E n projekdedare som driver samordningsförbundets alla projekt med syfte att säkerställa
kvalitet i pknering, genomförande och uppföljning. Projektledaren hat även tfll uppdrag
att initiera nya projekt och aktiviteter f ö r samordiungsforbundets prioriterade målgrupper.

*

Påbörjat rådslag med näringslivet med syfte att säkerställa samarbete med
efterfrågandesidan — att få företag att vilja och våga anställa,

*

E n gemensam struktur för uppföljning och utvärdering där både individ,
samhällsekonomi och organisatoriska perspektiv finns ingår med syfte att säkerställa form
och struktur f ö r de insatser välfärd i Nacka initierar och genomför.
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Påbörjat samtal med Värrndos samordningsförbund, VärmSam, o m hur ett samarbete
mellan våra olika f ö r b u n d skulle Imnna se ut. Dialogen kommer att fortsätta under 2012.

D e n av förbundet tidigare finansierade insatsen "personlig vägledare" som haft tiU uppdrag att
säkerställa en ingång har under året lagts ut till en f ö r kommunen ordmarie verksamhet
Årbetsvägledate inom arbets- och företagsenheten har ö p p e n ingång i Sickla köpkvarter
(Markusplatsen 7) där Nackabor ä t välkomna till ett vägledande samtal, som kan handla o m att
man v i l l träffa en studie- och yrkesvägledare, få information o m arbetsförmedlingens insatser, hur
man söker försörjningsstöd mm.

Samordningsförbund Välfärd i Nacka
Årsredovisning
2011

F ö r ä n d r i n g i samverkan - F a r i s
Samordningsförbundet Välfärd i Nacka och Samordnings förbundet i Värmdö driver ett
gemensamt projekt som riktar sig till personer vars dagar med sjukpenning eller med
tidsbegränsad

sjukersättning tar slut inom sex månader.

Syftet med projektet är att utveckla samarbetsformer som ökar deltagamas förutsättningar inför
Arbetslivsintroduktionen och som ökar deras förutsättningar att återfå arbetsförmågan. Syftet är
även att deltagarna känner sig väl förberedda inför introduktionen
Under aret 2011 har ca 25 personer varit aktuella inom Faris.

Kommentar

Prognos

Genom avstämningsmöten,

Kommer att

KASAM-verkstad, MI-samtal

uppfyllas
Kommer att

struktur som stödjer individens väg

Genom bl.a. projektgruppen,
kontaktpersoner,

uppfyllas

till egen försörjning

avstämningsmöten

delvis

Genom bl.a. workshop för AF:s

Kommer att

myndigheterna att samverka för att

och FK:s personal, APT- möten,

uppfyllas

ge det bästa stödet för individen

MI-motiverande samtal

Projektmål

Måluppfyllelse

Förstärka deltagarnas motivation

Pågår

inför Arbetslivsintroduktionen
Skapa myndighetsöverskridande

Motivera personalen hos de olika

Identifiera både hinder och

Pågår

Pågår

Pågår

framgångsfaktorer för en

Genom bl. a. workshop för AF:s

Kommer att

och FK:s personal

uppfyllas

Genom KASAM-verkstad, LISA,

Kommer att

hälsoprofiler, samtal, aktiv

uppfyllas

myndighetsövergripande samverkan
Testa metoder som ökar deltagarnas

Pågår

motivation och trygghet inför ALI

avspänning, infomöte

Effektmål

Mål-

Kommentar

Prognos

uppfyllelse

Öka antalet personer som från

Kan inte

Första mätning kan göras

Förväntas att

Arbetslivsintroduktionen går tiii

mätas ännu

våren 2012

målet uppnås

Arbetsförmedlingens olika insatser

-inga

(65 %)

deltagare
avslutade i
ALI

Samordningsförbund Väifärd i Nacka
Årsredovisning
2011

D e t förnyade a r b e t s s ä t t e t mellan A r b e t s f ö r m e d l i n g e n o c h F ö r s ä k r i n g s k a s s a n
Projektet Paris påverkas av de nya direktiven som reglerar samarbetet mellan Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen. Det nya arbetssättet sammanfaller till en stor del med Faris syften och
mak I grunden handlar det om att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska sä tidigt som
möjligt samarbeta sä att individen far ett snabbt, kvalificerat och effektivt stöd för att återfå sin
arbetsförmåga. Genom att projektet redan nu arbetar med detta pä olika sätt blir det viktigt att se
hur projektet kan arbeta i den nya situationen.
Personer s o m arbetar deltid
K n del av deltagarna i Faris är personer som ar deltids sjukskrivna och arbetar pä sin andra del.
Mänga av dem har tackat ja till projektet och vill verkligen göra det de kan för att kunna utöka sin
arbetsförmåga. Pä grund av att de arbetar och ofta även gar pä behandlingar blir det krockar med
projektaktiviteter. Det gär helt enkelt inte att fylla pä med fler aktiviteter. Det innebär att
projektet erbjuder aktiviteter som anpassas till varje persons situation.
Myndigheters o l i k a syn p å a r b e t s f ö r m å g a
Projektet har som mänga andra har reflekterat över skillnaden i Arbetsförmedlingens och
Försäkringskassans olika syn pä människans arbetsförmåga. Myndigheterna använder idag helt
olika begrepp som leder till cn förvirring hos individen. Det leder även till problem i samarbetet
mellan myndigheterna. V i ser att det nya arbetssättet kommer att påverka simationen positivt.
Motiverande samtal
Projektgruppen har upplevt Ml-metoden som värdefull i sitt arbete med deltagarna. Metoden ger
bra stöd för de samtalen som hanläggarna genomför. I grunden handlar det o m att ge större
utiymme och ansvar för individen att fatta sina egna beslut.
Det är inte möjligt att fullt ut kunna praktisera metoden efter en kort kurs men den har gett
hittills värdefulla insikter och kunskaper o m samspelet mellan handläggarna och individerna.
Kontaktpersoner
Projektet har valt att. testa en metod att ha en AF-handläggate som kontaktperson mot
Försäkringskassan. Syftet är att FK-handläggarna ska kunna kontakta denne för att hitta ingångar
till arbetsförmedlingen. Idén har fötts utifrån att kontakten inte alltid fungerar s& smidigt mellan
myndigheterna och FK-handläggarna vet inte vem/vilka de ska kontakta hos A F .
Projektet har även en kontaktperson frän socialtjänsten som underlättar för de försäkrade att
hitta rätt in i socialtjänsten.

S a m o r d n i n g s f ö r b u n d V ä i f ä r d i Nacka
Årsredovisning
2011

Professionella bordet
Sedan 2010 har Samordningsförbundet utvecklat cn insats som syftar till att ge stöd för personer
som är aktuella inom flera myndigheter. Genom samlad kompetens frän Arbetsförmedlingen,
Socialtjänsten, Försäkringskassan och den psykiatriska värden söker man lämpliga insatser för
individen» Professionella bordet samlas varannan vecka och tar upp ärenden som kan ha
remitterats fran de olika deltagande myndigheterna. Målgruppen är personer som varit länge
borta frän arbetsmarknaden och som är aktuella hos minst, tvä av deltagande myndigheter.

Mål

Mål-uppfyllelse

Kommentar

Prognos

35 deltagare ska remitteras til!

35 deltagare

Jämför med 201019

Uppfylld

Professionella bordet

2011

personer

Deltagarens situation ska tas upp

Fram till

Ökat inflöde hösten

inom 5 veckor

senhösten 2011

2011 innebar

uppfylld

köbildning

80 % av deltagarna ska uppleva att

Inte mätt
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S m å steg
G e n o m att många av personerna som remitteras till Professionella bordet varit borta frän
arbetslivet under en läng tid är vägen tillbaks till arbete relativt läng. Det finns inga snabba vägar
utan personerna behöver mycket stöd under en längre period. Det v i kan se hittills är att ingen
person direkt gatt till arbete efter avslutad insats. Däremot är det många som kommit till praktik
eller arbetsträning som är en förutsättning att de ska kunna ta ett arbete sa småningom.
Det finns personer som inte arbetat pä 19 är - det är cn väldigt läng tid i ens hv. Mänga av de
aktuella personerna har problem inom fler områden. Det är viktigt att lösa en del underliggande
problem för att kunna koncentrera sig pä att hitta ett arbete. Samarbetet melkn myndigheterna
gör det möjligt att bade identifiera och lösa problem som ligger i vägen för att personen ska
kunna gä vidare.
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Därför är det viktigt att formulera målen sä att de är realistiska utifrån denna verklighet. Idag
fokuserar ett av mälen pä atr individerna ska ha kommit till arbete efter insatsen. Det är möjligt
att målet måste delas in i flera steg.
Ökat inflöde
Under ar 2011 har inflödet av remitterade personer ökat. Det marks att det finns ett behov av
Professionella bordets insatser.
Information/kommunikation
Det finns ett behov av att informera o m Professionella bordet i olika sammanhang. Det är viktigt
att det finns lättillgänglig information för handlaggate inom olika myndigheter. Regelbundna
möten inom olika verksamlieter kan vara ett sätt att informera om Professionella bordet.
Uppföljning/ enkät
E n tydligate och bättre uppföljning av ärendena bör vara ett prioriterat område under kommande
period. Ktt alternativ är att ta fram en enkät som personerna fyller i början och slutet av insatsen.
Extern utvärdering
E n extern utvärdering, genomförd av Ramböll, påbörjades i slutet av är 2011. Uttarderingen
syftar till att ge en bild av hela perioden som insatsen funnits. Utvärderingen kommer utgå frän
den utvärderingsmall som samordningsförbundet bestämt om under styrelsemötet 28:e oktober.
Resultatet av utvärderingen presenteras i februari-mars 2012,

r
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J ä m l i k h ä l s a eller H ä l s a - Etablering - Arbete
Projektets målgrupp är personer som har sä begränsade kunskaper i svenska att detta väscndigt
minskar deras chanser att fä jobb. De kan även ha nedsatt psykisk eller fysisk hälsa och de
omfattas inte av Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Aven personer med mindre än 25 %
arbetsförmåga, som inte omfattas av Arbetsförmedlingens insatser, erbjuds projektet Jämlik hälsa.
Syftet med projektet är att målgruppen etablerat sig i det svenska samhället.
Effektmål:

•

Att 60 procent av deltagare ska gä vidare till arbete, studier, arbetsinriktad rehabiEtering eller
annan aktivitet.

Projektmål:

•
•
•
•
•

Att minska framtida utanförskap och bidragsberoende
Att förbättra målgruppens hälsosituation
Att målgruppens kunskaper i det svenska språket utvecklas
Att erbjuda deltagare erfarenheter som ökar chanserna till arbete
Att utveckla arbetsmetoder för att målgruppen ska etablera sig i Sverige

Nuläge

Under hösten 2011 har en arbetsgrupp arbetat fram projektdirektiv och projektplan. Senare delen
av hösten rekryterades personal till projektet. Projektgruppen börjar arbetet januari 2012 och
genomför cn kartläggning av målgruppen. Deltagaraktiviteterna startar i mars.
Referensgruppen har sitt första möte 26.1. Projektet kommer att utvärderas av Uppsala
Universitet.
Samordningsförbundet prioriterar att hitta former för uppföljning och utvärdering av projekt och
av mål som samordningsförbundet beslutat om. Dessa former ska med fördel framarbetas i
samspel med andra samordningsförbund.
Unga med f u n k t i o n s n e d s ä t t n i n g
Det finns behov av att utveckla stödet till unga med aktivitetsersättning för att underlätta
återgång i arbetslivet. V i N har påbörjat en kartläggning om hur stödet ser ut för målgruppen vad
gäller sysselsättning och delaktighet i arbetsliv i Nacka.
Avsikten är att utifrån ett centralt individpef spektiv kartlägga vad det idag fmns för metoder och
arbetssätt som innebär en förstärkt och mer strukturerad samverkan mellan skola,
arbetsförmedling, kommun och försäkringskassa och vid behov koppk pä ytterligare insatser för
att säkerställa samordning, kompetensförstärkning och kommunikation. 12a arbetsgrupp har
påbörjat ett projektdirektiv som kommer att presenteras till styrelsen i början av 2012.

T
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Ekonomi
Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2011

2010

Rörelsens intäkter
Anslag f r å n Nacka kommun

1S0OOOO

750 000

Anslag från Landstinget

1800 000

750 000

Anslag från Försäkringskassan

3 600 000

1500 000

Övriga rörelseintäkter

1

459 151
7 659 151

3 000000

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

2

-2 607 950

-1 524 375

Personalkostnader

3

-108044

-32 565

-2 71S994

-1 556 940

4 943 157

1443 060

-580

-454

143 224

17 975

5 085 801

1 460 581

Resultat f ö r e finansiella m t ä k t e r o c h kostnader
Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Å r e t s resultat
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR
Belopp i kr

2011-12-31

2010-12-31

2 505
143 224
238 240
469 151

0
17 975
623
0

853 120

18 598

9 023 414

4 268 812

9 023 414

4 268 812

S u m m a omsättningstillgångar

9 876 534

4 287 410

S U M M A TILLGÅNGAR

9 876 534

4 287 410

3 748926
5 085 801
8 834 727

2 288 345
1 460 581

Övriga interimsskulder

750
679
1 040 378

0
0
538 484

S u m m a kortfristiga skulder

1041807

538484

S U M M A EGET KAPITAl O C H SKULDER

9 876 534

4 287 410

Ställda säkerheter

inga

fnga

Ansvarsförbindelser

Inga

inga

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga f ö r u t b e t a l d a kostnader
Upplupna inkomsträntor
Mervärdesskatt
Övriga interimsfordringar

Kassa och bank

EGET KAPITAL, A V S Ä T T N I N G A R O C H SKULDER
Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
S u m m a eget kapital

3 748 926

Kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Upplupna sociala avgifter
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Samtliga belopp i kronor

2011

2010

A l l m ä n n a redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med i iag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och
kommunal redovisningslag \ tillämpliga delar.
Not 1) Övriga r ö r e l s e i n t ä k t e r

Periodiserad intäkt från Samordningsförbundet i Värmdö för Faris
N o t 2) Övriga externa kostnader

P rogra m va ro r/iicen sa vgtfter, Visma

-4 701

-6 746

Personlig vägledare/möteskoordinator

^385 420

Insatser, Harmonia, Faris

-886 554

-725 353
-110 232

Prcessstöd och projektchef

-902 260

-502 354

0

-5 239

-335 840

-118 400

-8 000

Metodutveckling
Konsultarvoden administration
Ärendekonferenser
Övriga omkostnader, projektchef
Summa

-85 175

0
-56 051

2 607 950

- 1 5 2 4 375

-5 334

N o t 3) Personalkostnader

Arbetsgivaravgifter
Styrelsearvode

-19 000

-2 985
-9 500

Konferens/seminarium/utbildning

-83 710

-20 080

-108 044

-32 555

Summa
Not 4) M e r v ä r d e s s k a t t

Finansdepartementet har föreslagit i en promemoria att lagen ändras så att samordningsförbund
som bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ha
rätt till ersättning för viss mervärdesskatt på samma sätt som gäller för kommuner, landsting och
kommunalförbund. Ändringen förslås träda i kraft den 1 juli 2012.
N o t 5} Eget kapital

Ingående balans, fritt eget kapital
Årets resultat
Utgående balans, fritt eget kapital

3 748 926
5 085 801
8 834 727

2 288 345
1460 581
3 748 926
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Not 6) Övriga interimsskulder

Beräknad revisionskostnad

25 000

20 0000

Nacka kommun, kostnader för kartläggning, arbetstränlngsplan

35 000

0

Nacka kommun, projektchef, processtöd och omkostnader

547 653

139 500

Försäkringskassan, kostnader Faris sep-dec

160676

0

0

8 500

122 550
0

0
46 476

8 400

0

0

500

84 900

0

0

313 018

54 000

0

1300

0

Stockholms iäns landsting

460

0

Compass Group, kaffe och te

439

0

Nacka kommun, administration
Nacka kommun, sekreteraruppdrag
Reserv för utredning/insatser
Nacka kommun, Arbetscentrum kostnader för Farts
Samordningsförbundet i Uppsala, NNS konferens
Arbetsförmedlingen, insatser nov-dec
Nacka kommun, personlig vägledare
Värmdö kommun, insatser Faris
Nacka Friskvårdsservice

Nacka kommun, KB arbetsträning o konsult
Summa

0
1 040 461

10 490
538 484
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Nacka d e n 22 mars 2012
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Samordningsförbundet
Väifärd i Nacka

Sammanträdesprotokoll
3~februari-2012

Plats och tid

Nacka Stadshus kl 09.00 - 1 1 3 0

Beslutande

Jan*Eric

Jansson
Åsa Grönlund
Lennart jäderqvist

Nacka kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Ersättare

Anita Johansson

Stockholms läns landsting

Övriga deltagare

Malm Westerback(§§ 8-9} Kipa Poikolainen Sevgi Bardakel

Utses att justera

Lennart jäderqvist

Justeringsdatum

17 februari 2012

Paragrafer

1-12

Underskrifter

1(14)

Sekreterare

•••*-"*-^^ —
Sevgi Barda;
rr

Ordförande J ^ x . ^ r f ,
j

''Jan-Eric Janss

Justerande

.%^xXxjjs^)i
Lennart Jäderqvist

BEVIS om AN SLAGS DAG
Samordningsförbundet Välfird i Nackas protokoll är justerat, Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdesdatum
3 februari 2012
Anslaget sätts upp
20 februari 2012
Anslaget tas ned
9 mars 2012
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
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7
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*

•

8

ÅRSREDOWSN3NG 2011
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RAPPORT FRÄN SAMORDNINGSFÖRBUNDETS FYRA PARTER
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NACKA KOMMUN
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§ 10
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12
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12

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

§ 11

12

KFKS 2011/74-106

>

13

RAPPORT FRÅN SAMORDNINGSFÖRBUNDETS FYRA PARTER

13

ARBETSFÖRMEDLINGEN

13

§ 12

KFKS 2011/74-106

•

RAPPORT FRÅN SAMORDNINGSFÖRBUNDETS FYRA PARTER
FÖRSÄKRINGSKASSAN
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Information om projektet HAMN
Ärendet utgick
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§ 2

KFKS 2011/74-106

FARIS nya l ä g e
Beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet.
Ärendet

Totalt antal deltagare i F A R I S i r 17 deltagare varav 9 stycken kommer från Värmdö
kommun. En tjänsteman från Socialtjänsten Vårmdö är också med i projektet Det kan
också nämnas att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan jobbar mycket tätt ihop
efter projektet FARIS har satts igång. FARIS styrgrupp tar ansvar imder våren och utökar med en enhetschef från FK,
Faris projektgrupp har tagit del av informationsmeddelandet IM2011:198 som handlar
samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Konkret handlar det om
ett förändrat arbetssätt som ska gälla M n januari 2012.
Metoden som kommer att användas kallas för en gemensam kartläggning. Den kan bestå av ett eller flera möten där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillsammans
träffar individen. Formen är främst avstämningsmöte dit iven andra aktörer kan kallas
vid behov tex. arbetsgivare, vårdgivare eller kommun, Målet är att individen ska ha sin
nuvarande situation klarlagd och behov av insatser ska vara identifierad. Efter kartläggning görs en plan där eventuella insatser ingår, Arbetsförmedlingen kan erbjuda arbetsförberedande insatser till individen efter en gemensam kartläggning.
Handlingar i ä r e n d e t
Projektledare Kipa Poikoiainen rapport, daterad 2011-01-13

Ordförandes signatur Justerandes signatur
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§ 3

KFKS 2011/74-106

J ä m l i k H ä l s a , information
Beslut
Styrelsen beslutar att namnet på Jämlik Hälsa ändras till Hälsa, etablering oeh arbete.
Ärendet

Projektledaren Kipa Poikoiainen föreslår ett nytt projektnamnförJämlik hälsa till "Hälsa, etablering oeh arbete".
Projektets målgrupp tr personer som har så begränsade kunskaper i svenska att detta
väsentligt minskar deras chanser attfåjobb. De kan även ha nedsatt psykisk eller fysisk
hälsa och de omfattas inte av Arbetsförmedlingens etableringsprograni. Även personer
med mindre än 25 % arbetsförmåga, som inte omfattas av Arbetsförmedlingens insatser,
erbjuds projektet Jämlik hälsa. Syftet med projektet är att målgruppen etablerat sig i det
svenska samhället.
Referensgruppen har sitt första möte. Deltagaraktivitetema startar i mars,
Projektet kommer att utvärderas av Uppsala Universitet.
Beslutsgång
Styrelsen beslöt i enlighet med projektledarens förslag,

Ordförandes signatur I Justerandes signatur
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§ 4

K F K S 2011/74-106

Projektdirektiv for Unga med funktionshinder
Beslut

Styrelsen beslutar att anta det nya projektdirektivet.
Ärendet

Ett nytt projektdirektiv presenteras av projektledaren Kipa Poikoiainen, Unga med åinktionsnedsättning, Avsikten är att utifrån ett centralt individperspektiv kartlägga vad det
idag finnsförmetoder och arbetssätt som innebär en förstärkt och mer strukturerad
samverkan mellan skola» arbetsförmedling, kommun och försäkringskassa och vid behov koppla på ytterligare insatserföratt säkerställa samordning, kompetensförstärkning
och kommunikation.
Arbetsgivare behöver stöttningföratt kunna ta emot denna grupp, detta kan vara ett
delmål i projektet För att veta om arbetsgivarna har upplevt den stöttningen behövs en
uppföljning. Enriskanalysföratt titta närmare på kompetensen hos arbetsgivare och hur
projektgruppen kan hitta dem. Vilken grupp som ska ingå, bör utredas, Projektledaren
kommer med ett nytt projektdirektiv, redigerat efter styrelseledamöternas synpunkter till
ledningsgruppen. Dock föreligger inga anledningar till att anta projektdirektivet nu.
Rådetförfunktionsnedsättriing är glada över att det finns en intention att detta projekt är
på gång. Rehabcentrum har projektledaren kontakt med.
Styrelsen ger i uppdrag till ledningsgruppenföratt titta på avtal mellan Huddinges
vårdcentraler och Östra Södertörns samordningsförbund.

Ordförandes signatur | Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Samordningsförbundet Välfärd 1 Nacka
3«februari~2Öl2
§ 5

KFKS 2011/74-106

Rekrytering av f ö r b u n d s c h e f
Beslut
Styrelsen beslutar att rekryteringsprocessen sätts igång för att anställa en förbundschéf.
Ärendet

Placering, tjänstetiteln och vikten av mobilitet nämns som mycket viktiga delar för denna tjänst. Den blivande förbundschefen kommer att behöva vara tillgänglig på samtliga
arbetsplatser. Styrelsen nämner också vikten av att förbundet har en förbundschef på
heltid. Malin Westerback skissar på processen för relayterittgsförfarandet.

Ordförandes signatur Justerandes signatur
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§ 6

KFKS 2011/74-106

Årsredovisning 2011
Beslut
Styreisen fastställde årsredovisningen för 2011.

Ärendet
Arbetsmarknadsdirektör M a l i n Westerback redogjorde for årsredovisningen.

Resultaträkning
Belopp i ki*

Not

Rörelsens intäktet
Anslag från Nacka kommun
Anslag från Landstinget
Anslag från Försäkringskassan
Övriga rörelseintäkter

2011

1 800 000
1 800 000
3 600 000
1
459 151
7 659 151

2010
750 000
750 000
1 500 000
3 000 000

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

2

Personalkostnader

3

-2 607
950 -1 524 375
-108 044
-32 565
-2 715
994 -1556 940

Resultat före finansiella intäkter och kostnader
Finansiella kostnader
Finansiella intäkter

4 943 157
-580
143 224

1443 060
-454
17 975

Årets resultat

5 085 801

1460 581

Handlingar i ä r e n d e t
Arbetsmarknadsdirektör M a l i n Westerbacks tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-27

Ordförandes signatur Justerandes signatur
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§7

KFKS 2011/74-106

Information f r å n ledningsgrupp av t j ä n s t e m ä n
Inget nytt har rapporterats

Ordförandes signatur Justerandes signatur
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§8

KFKS 2011/74-106

Rapport om A r b e t s l i n j e n / F i s k s ä t r a m.m.
Inget nytt bar rapporterats.

Ordförandes signatur Justerandes signatur
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§ 9

KFKS 2011/74-106

Rapport f r å n s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t s fyra parter
Nacka kommun
Beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.
Ärendet

Sommarjobbsrekrytering JobbEtt
JobbEtt är en öppen arena där företagare med rekryteringsbehov och jobbintresserade
ungdomar kan hitta varandra och knyta kontakter, JobbEtt pågår i Sickla den 14 mars
mellan kl 16-20. JobbEtt är ett samarbete mellan Arbets- och företagsenheten och Arbetsförmedlingen Nacka/Värmdö,
Nacka FöretagarTräff, mötesplats för företagare - 2012 har över 150 utställande företag. Den 22 februari 2012 på Nacka Strandsmässan (f.d, Factory) är den artonde Träffen
i rad. Träffen arrangeras i samarbete mellan Företagarna Nacka-Värmdö, Handelskammaren Nacka-Värmdö, Nacka kommun och Nacka Strandsmässan

Ordförandes signatur Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Samordningsförbundet V ä l f ä r d 1 N a c k a
3-februari-2012

§ 10

KFKS 2011/74-106

Rapport f r å n s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t s fyra parter
Stockholms l ä n s landsting
Inget nytt har rapporterats,

Ordförandes signatur Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Samordningsförbundet Valfärd i Nacka
3-febmari-2012
§ 11

KFKS 2011/74-106

Rapport f r å n s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t s fyra parter
Arbetsförmedlingen
Beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet.
Ärendet

Åsa Grönlund redovisar den senaste arbetsmarknadsprognosen irån Arbetsförmedlingen. Powerpoint presentationen kommer att skickas ut till samtliga i styrelsen,

Ordförandes signatur justerandes signatur

[ Utdragsbestyrkande

Sa m ma n t r ä d e s p r o t o k o l i
Samordningsförbundet Väifärd i Nacka
3-februari~2012

§ 12

KFKS 2011/74-106

Rapport f r å n s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t s fyra parter
Fö rsä kr i ngskassa n
Beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Ärendet
Lennart Jäderqvist visar Försäkringskassans hemsida och berättar de nya funktioner,
biand annat att det går att översätta mycket av nryndighetens information till tio olika
_ _ P åk- M a n kan också boka samtal p å sitt eget språk och få.samma service och information som svensktalande kund.
Funktionen " F r å g a Hanna" är Försäkringskassans digitala kundcentermedarbetare som
svarar p å frågor och hjälper en att hitta information och tjänster p å Försäkringskassans
webbplats.
s
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Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd Nacka (222000-2774)
Till:
Samordningsförbundet Välfärd Nacka
Fullmäktige i Nacka kommun
Stockholms iäns landsting
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Revisionsberättelse för år 2011
V i , utsedda revisorer i Samordningsförbundet Välfärd Nacka har granskat den verksamhet som
bedrivits i samordningsförbundet under år 2011.
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt
de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern
kontroll samt återredovisning till medlemmarna.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten
bedrivits i enlighet samordningsförbundets uppdrag,
Granskningen har utförts enligt lag om finansiell samordning, kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs
för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
1föregående års revisionsberättelse noterades att förbundet under åren 2009 och 2010 inte genomfört
projekt i den omfattning som medlemmarna harfinansierat. Detta gäller även för år 2011 då endast
ca 35 procent av erhållna medel använts till verksamheten. Under senare delen av 2011 har dock
verksamheten kommit igång i större omfattning, bland annat efter attförbundetfått en projektledare
på heltid. En plan för åren 2012-2014 fmns som visar att uppkomna överskott skall användas till
ändamålsenliga projekt. Som påtalades föregående år, är det viktigt att styrelsen beslutar och
genomför ändamålsenliga projekt i den omfattning som medlemmarna finansierar samt följer upp och
redovisar resultatet av insatserna.
Förutom vad som anges ovan, att förbundet imder stor del av 2011 inte har bedrivit verksamheten i
tillräcklig omfattning, bedöms verksamheten ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Styrelsens
interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.
V i tillstyrker att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
V i tillstyrker att förbundets årsredovisning för 2011 godkänns.

Nacka den

2012
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Birger B e r g ^ é n

Berit Assarsson

Utsedd av Nacka kommun

Utsedd av landstinget

Peter A i m
Auktoriserad revisor
Utsedd av staten

Granskning av årsredovisning i
Samordningsförbundet Välfärd Nacka
Avrapportering av revision per 31 d e c e m b e r 2011
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Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka

Min granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av
Samordningsförbundet Välfärd i Nacka år 2011.
Jag har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och
årsredovisningen för förbundet.
Det har inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar min bedömning av att
resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för året 2011.
Utöver granskning av årsredovisning och årsbokslut har min granskning också omfattat
genomgång av protokoll, samt två möten där förbundets ledning deltog, tillsammans med
revisorerna utsedda av S L L och Nacka kommun.

Med vänlig hälsning

Mikael Sjölander

Kopia: Förbundets styrelse

ål
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Granskning av Samordningsförbundet Välfärd i Nacka 2011

Inledning
Samordningsförbundet Välfärd i Nacka granskas av revisorer utsedda av förbundets
medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.
Revisorerna har upphandlat Ernst & Young A B (Ernst & Young) som sakkunnigt biträde.
Samordningsförbundets verksamhet startade den 22 oktober 2009. År 2011 är således
förbundets andra hela verksamhetsår.
Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen, samt att ge
revisorerna ytterligare information och underlag inför ansvarsprövningen av förbundets styrelse
och bedömning av årsredovisningen.
Ekonomisk uppföljning
Årsredovisningens

följsamhet

till lagstiftningens

krav

Granskningen av årsredovisningen har omfattat en bedömning av tillämpningen av lag om
finansiell samverkan och kommunal redovisningslag. Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt
vara upprättad i enlighet med lagkrav och i övrigt i enlighet med god redovisningssed.
Förbundets

ekonomi

Förbundets verksamhet startade den 22 oktober 2009. För år 2009 liksom år 2010 erhöll
förbundet 3 mkr per år från huvudmännen. Överskottet blev 2,3 mkr år 2009 och 1,5 mkr år
2010, vilket innebär att förbundet ackumulerade överskott om 3,7 mkr för dessa år. I föregående
års revisionsrapport bedömde vi att skälen till de uppkomna överskotten främst berodde på att
förbundets verksamhet startade senare än vad som planerades under 2009, samt att förbundet
fortsatt befann sig i en uppstartsfas under år 2010.
För 2011 har förbundet erhållit 7,2 mkr från huvudmännen samt 0,5 mkr i
samfinansieringsintäkter från samordningsförbundet i Värmdö. Kostnaderna i förbundets
verksamhet har dock endast uppgått till 2,7 mkr. Resultatet för 2011 uppgår till 5,1 mkr och det
ackumulerade överskottet till 8,8 mnkr.
Bedömningen är att förbundets styrelse och ledning inte på ett tillräckligt sätt arbetat för att finna
ändamålsenliga projekt i den omfattning som huvudmännen finansierat. En ny förbundschef är
dock rekryterad och en budget för de kommande tre åren är framtagen där det ackumulerade
överskottet beräknas nyttjas i förbundets verksamhet.
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En viktig fråga för styrelse och ledning och även en viktig revisionsfråga under 2012 och
kommande år är att ändamålsenliga projekt beslutas och genomförs i den utsträckning som
huvudmännen finansierar.
Policy för upphandling
Förbundets omfattning vad gäller inköp är relativt begränsad. Dock bedömer vi det som viktigt
att styrelsen tar fram och beslutar om en policy för upphandling. Inte minst i syfte att fastställa
beloppsgränser för direktupphandling, samt ansvar och roller kring området upphandling/inköp.
Uppföljning av verksamheten
En väsentlig uppgift för styrelsen och förbundets ledning är att fatta beslut om projekt baserade
på väl beredda underlag vad gäller mål, syfte, budget, förenlighet med lag om finansiell
samordning, etc. Vidare att utvärderingar av måluppfyllelse sker på ett tillräckligt sätt och att
utvärderingarna kan ligga till grund för beslut hos förbundets styrelse och huvudmännen om hur
erfarenheter av projektets resultat skall tillvaratas på bästa sätt när projekten avslutas.
En väsentlig revisionsfråga under 2012 och kommande år kommer att vara att bedöma
ändamålsenligheten i styrningen av projekten.
Nedan framgår kortfattat några noteringar med rubriker kopplade till lagens krav på finansiella
samordningsförbund.
Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella

samordningen

Under 2010 arbetade förbundet fram fyra strategiska mål för verksamheten:
1. Ökad grad av egen försörjning
2. Rätt-Bra-Snabbt
3. Reellt inflytande
4. Många vägar ut
Det är viktigt att målnivåer och nyckeltal utarbetas som grund för att kunna utvärdera de
strategiska målen. I årsredovisningen lämnas information om hur denna struktur planeras att
utvecklas.
Förbundet har inte beslutat om några finansiella mål eller mål för god ekonomisk hushållning.
Styrelsen bör överväga att utveckla sådana.
Stödja samverkan mellan

samverkansparterna

Det saknas tydliga mål för hur samverkan mellan parterna ska utvecklas. Det är viktigt att
förbundet tydliggör hur respektive projekt skapar nytta för de samverkande parterna.
Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att
utföra förvärvsarbete
Nedanstående insatser har finansierats av förbundet under året:
Förbundet har finansierat insatser kopplade till Professionella bordet under året. Målet var att
35 (föregående år 39) deltagare skulle remitteras till Professionella bordet. Totalt uppnåddes 35

sUERNSTÅYOUNG

(föregående år 19) remitteringar. I slutet av 2011 påbörjades en utvärdering av Professionella
bordet.
Projektet förändring i samverkan - Faris drivs tillsammans med Samordningsförbundet i
Värmdö. Projektet riktar sig till personer vars dagar med sjukpenning eller med tidsbegränsad
sjukersättning tar slut inom sex månader. Under året har 25 personer varit aktuella inom Faris.
Svara för uppföljning och utvärdering av

rehabiliteringsinsatserna

Det saknas en policy/riktlinjer för förbundets krav på projekten gällande uppföljning och
utvärdering. Förbundet bör ta fram en policy/riktlinjer för hur projekten skall följas upp.
Mot bakgrund av att förbundet fortfarande är i en uppstartsfas har inga utvärderingar
presenterats under 2011.
Granskning av resultat- och balansräkning
Granskningen av resultat- och balansräkningen har inte föranlett några väsentliga noteringar.
Balansomslutningen är 9,9 mkr (4,3 mkr), varav likvida medel uppgår till 9,0 mkr (4,3 mkr).
Likvida medel har avstämts mot kontoutdrag från bank.
Av balansomslutningen avser 8,8 mkr (3,7 mkr) eget kapital och 1,0 mkr (0,5 mkr) skulder.
Skulderna avser främst skulder kopplade till insatser utförda av personal från Nacka kommun.

Ernst & Young den 4 april 2012

Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal revisor
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Ernst & Young
Revision | Skatt | Transaktioner | Rådgivning | Redovisning
O m Ernst & Young

Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 135
000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta
kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential.
Revision

För företag över hela världen kantas vägen till framgång av allt mer komplicerade och omfattande krav från
myndigheter och intressenter när det gäller den finansiella rapporteringen, skatter och andra regleringar.
Med stöd av våra opartiska och självständiga revisorer kan ditt företag uppfylla kraven. Vi hjälper din företagsledning
att identifiera möjligheter och risker när det gäller hanteringen av företagets ekonomi och verksamhet. Resultatet av
våra revisorers arbete ger revisionsutskotten ett handfast och klart perspektiv på verksamheten samt förmedlar viktig
information till investerare och andra intressenter.
Vi reviderar många av Sveriges och världens ledande och snabbast växande företag med stöd av en global och väl
beprövad revisionsmetod. Våra revisorer representerar en bred kompetens och branscherfarenhet och vårt mål är att
erbjuda samma höga kvalitet, oavsett var i världen våra revisionstjänster efterfrågas. Med skräddarsydda tjänster och
ett stort engagemang hjälper vi ditt företag att nå sin fulla potential.
www.ey.com/se

© 2009 Ernst & Young AB. All Rights Reserved.
Proprietary and confidential. Do not distribute without written permission.
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Samordningsförbundet i Södertälje
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STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Ank

2012 -05- 2 2

Dnr

Till
Södertälje kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Stockholms läns landsting

Södertälje samordningsförbunds styrelse har den 27 april 2012 enligt § 1 3 tagit beslut om och
g o d k ä n t årsredovisning 2011.
Styrelsen begär nu ansvarsfrihet hos h u v u d m ä n n e n Södertälje kommun, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting.

Södertälje den 4 maj

/onne Sawert Petersen
samordningschef

Samordningsförbundet i Södertälje, Ängsgatan 1A, 151 34 Södertälje, info@sfris.se
Samordningschef: Yvonne Sawert Petersén, tel. 070-363 85 00
www.sfris.se

Årsredovisning 2011
Antagen av förbundsstyrelsen 2012-04-27
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Samordningsförbundet i Södertälje

Samordningsförbundet i Södertälje

Förord

Vid årets första sammanträde i februari blev jag vald till förbundsordförande. Efter att ha varit vice
ordförande sedan förbundets start var detta ett stimulerande steg för mig.
Vad som framforaöt präglat verksamhetsåret 2011 på ett nytt sätt är förbundets utåtriktade aktiviteter.
En uppdaterad hemsida, sex nyhetsbrev, framtagning av broschyr, fasadskyltar och frukostmöten är några
exempeL Andra exempel är engagemang i det Nationella nätverket, NNS, genom bland annat
utvärderingsfrågor för förbundet
Förbundet har ansvarat fdr sju projekt varav ett med delfinansiering av Europeiska Socialfonden. Tre
av projekten har avslutats under året och delvis implementerat sina metoder i huvudmännens
verksamheter. De projekt som avslutats är STINA, Språkcentrum och Din rehabifitering. Projektet med
ESF-fmansiering är Spången som är ett samverkansprojekt med Södertälje samordmngsförbund och
förbunden i Huddinge, Botkyrka och Östra Södertörn. Spången är ett av fem delprojekt som arbetatar
med ungdomar med utanförskap och ingår i Grenverket Södertöm.
Året har präglats av nytänkande och utvecHir^inte minst av samvedcansmodeller mellan de
olika myndigheterna. Jag vill tacka alla som har möjliggjort denna utveckling och allas engagemang i att
finna former för att underlätta för våra brukare att komma närmare arbetsmarknaden.

Anne-Marie Ivarsson, ordförande
Samordningsförbtmdet {Södertälje
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1. Förvaltningsberättelse .
1.1 Inledning
Utgångspunkten föt verksamheten i Södertälje samordningsförbund är lagen omfinansiellsamordning av
rehabiKteringsinsatser (2003:1210) ochförbundsordningendärförbundetsändamål och uppgifter
redovisas.
Syftet är främst att uppnå en effektiv resursanvändning samt att stärka samverkan och utveckla nya
metoder mellan de fyra myndigheterna.
Målgruppen är individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatserfirånfleraav de
samverkande myndighetemaföratt uppnå ellerförbättrasin förmågatillarbete och/eller studier. Även
insatser som är förebyggande eller kartläggande kan finansieras av förbundet.
Södertälje samordningsförbund arbetar efter lagen om kommunal redovisning (1997:614) och
kommunallagen (1991:900) i relevanta delar. Enlig lagen om finansiell samordning ska förbundet upprätta
årsredovisning senast tre månader efter räkenskapsårets utgång.

Sammanfattning av året 2011
Under verksamhetsåret har förbundet arbetat intensivt med att ta fram en modellförbudgetering av
insatser- Tidigare nyckeltal har ersatts avförhandlingaravseende medfinansiering. Avsikten här är att
stimulera fömtsättningama för implementering.
Förbundet har under året haft sammanlagt 988 deltagare i sju insatser. Antal individer i respektive projekt
har varit;
Fia
540
Din RehabiEtering
62
Språkcentrum
134
Spången
56
STINA
62
Stöd i Studier
41
URBAN
93
1

2

Din Rehabilitering och STINA avslutades med gott resultat framförallt vad avser metodutveckling.
Arbetsförmedlingen arbetar med förutsättningar för att kunna införa metoden från STINA som ett
ordinarie arbetssätt Delar av Din RehabiUtedbg fortsätter att utvecklas inom ramen för projelctet
URBAN.
Förbundet gjorde ett överskott på över 5 mkr. Nästan 4 mkr kommerfirånejförbrukademedel i
projekten. Överskottet kommer att användas under år 2012 till utveckling av nya projekt, stödresurser till
projekdedarna samt kompensationsstödtillESF projekt där Södertälje kommun varit tvungen att göra
avsteg från sin medfinansieriag.

Organisation
Samordjiingsförbundets arbete leds av en styrelse som har det överordnande ansvaret Styrelsen beslutar
om mål, budget och verksamhetsplan. För att utöva sitt ansvar har styrelsen stöd i sitt arbete av en
beredningsgrupp. Beredningsgruppen ansvararföratt insatser genomförs och följs upp och även att
arbetsmetoderna implementeras i ordinarie verksamhet

Redovisningen i denna arerapportbaseras på registrerade deltagare i SUS - scktorsövcrgdpandc systemföruppföljning av samverkan odi
finansiell samordning inom rehabiiiteringsområdet
Spräkccntrum övergick 2011-10-01 till Södertälje kommun

1

a
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Samordmr^förbundet har ett kansli med en samordningschef som ansvararförövergripande planering
kontSti
~
' ^ « d m i m s t r a t i o n , projebplanering, pr^etetöd samt
m
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Styrelse
Styrelsenförsamordningsförbundet i Södertälje har åtta ledamöter och åtta ersättare vilka är utsedda
huvudmannen. Från kommun och landsting är representanterna politiskt valda och från staten
Forsalcnngskassan och Arbetsförmedlingen, är representanterna tjänstemän.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 haftföljanderepresentation;
Ordmarie ledamöter
Anne- Marie Larsson,(M), ordf., Stockholms läns landsting
BesimAho, (S), vice ordf., Södertälje kornmun
Marianne Kock, (M), Södertälje kommun
Adnan Can, (S), Stockholms läns landsting
Anna-Lena Karlsson, Lokalt försäkringscenter Södertälje-Nyköping
Susanne Landin, Lokalt försäkringscenter Södertälje-Nyköping
Cia Holmér, Arbetsförmedlingen
Mats Karlsson, Arbetsförmedlingen

Ersättare
Olov Lindquist, (FP), Stockholms läns landsting
Ida Lagerqyist, (FP), Södertälje kommun
Rose-Marie Jacobsson, (S), Stockholms läns landsting
Yvonne Hals Wattsgård, (V),
Anette Wall, Arbetsförmédiingen
Styrelsen har under år 2011 haft fem sammanträden

Revision
Södertälje samordjiingsförbunds verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen.
Revisorerna är utsedda av huvudmännen. Försäkringskassan utser revisorerförförbundsmedlemmama
och har efter upphandling ingått avtal med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vad gäller revisionen för
verksamhetsåret 2011. Revisionens sanirnansättoing år 2011 är;

Sören Lekberg (S), revisor, Södertälje kommun
Karin Brodin (M), revisor, Stockholms läns landsting
Peter Söderman, revisor för medlemmarna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, Ölrdings
PricewaterhouseCoopers AB
Anders Rabb, ersättare för medlemmarna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB

Sida 4 av 19

Samordningsförbundet i Södertälje
Förbundskansli
Kansliet har haft följande sammansättning verksamhetsåret 2011;
Yvonne Sawert, samordningschef
Tuula Fröderos, Verksamhetscontroller
Vakant, processtödjare
Berediiirigsgrupp
På tjänstemannanivåfinnsen beredningsgrupp med två tjänstemän från varje myndighet.
Hans Carlsson, Södertälje kommun
Arjun Bakshi, Södertälje kommun
Cecilia Trehn, Försäkringskassan
Mona-lisa Persson, Försäkringskassan
Roland Gustavsson, Arbetsförmedlingen
Jan Enerud, Arbetsförmedlingen
Lena Eriksson, Stockholms läns landsting
Lennart Mossberg, Fomhöjdens vårdcentrum

Styrgrupp
För insatserna somfinansierasav samordriingsförbundetfinnsen gemensam styrgrupp. Styrgruppen
består ay samma ledamöter som representerar i beredningsgruppen utom att Susanne Landin,
Försäkringskassan, ingår i styrgruppen from september i stället för Cecilia Trehn.

1.2 Mål, budget och verksamhetsplan
Förbundets budget år 2011 var 21,2 mkr. Försäkringskassan har med statens samlade andel bidragit med 1
mkr, Stockholms läns landsting med 0,5 mkr och Södertälje kommun med 0,5 mkr. Resterande medel har
finansierats med det överskott som ackromulerats hos Södertälje samordningsförbund under tidigare
verksamhetsår.
Intäkter — medlemsavgifter 2011
Medlem
Försäkringskassan och
Arbets Förmedlingen

j Sämordnirigsförbundet i
I Södertälje
"fc

r i fi IIÉIII 11 mktm ii i .i

1000 000 kr

Stockholms läns landsting

500000 kr

Södertälje kommun

500 000 kr

Totalt

2 000 000 kr
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Utgifter - rambudget 2011
"Verksamhet och kansli • Budgetram
Kansliet centralt

3 500 000 kr

Centralt

400 000 ler

'

reserverat/ banken
Spången

. STINA
?

Din Rehabilitering

'. 1 SOS 319 kr
1

1521360 kr
3 803 400 kr

; Spriikcentrurn

3 803 400 kr

Stöd i studier

: 1267 800 kr

URBAN

2 535 600 kr

FIA

2 535 600 kr

Totalt

21170 479 kr

Intäkter

2 000 000 lo-

Netto (tas av eget
kapital)

19170 4791a

Förslagtillbudget godkändes av förbundsstyrelsen 2010-12-17.
Prioriteringen förförbundetsarbete 2011 var att förhindra Mngtidssjukslaivningar, rusta individerna för
deltagande i huvudmännens ordinarie insatser, minska ungas utanförskap samt att samordna insatser.

1.3 Resultatredovisning
Samordrringsförbundet i Södertäljes resultatredovisning omfattar;
Insatser finansierade av medlemsavgifter
Insatser med delfinansiering av huvudmännen
Insatser med delfinansiering av ESF-rådet
Utvärdering
Information och utbildningar
Siffror som redovisas är hämtade från projektens inrapporteringar i SUS.
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Insats och
projektägare

j Planerat antal
; deltagare 2011

Fia
; 400
Södertälje kommun

Faktiskt antal
: deltagare 2011

540

UtfaU och
(kostnad per
deltagare)

Kommentar

1 725 530 kr " Delfinansieras av
(21 666 kr)
I samordningsförbundet.
Södertälje kornmun
finansierar med
-ytterligare 11,7 Mer
:

:

STINA
Arbetsförmedlingen

60

62

1 243 378 kr
(20 054 kr)

Avslutades vid årets
slut.

URBAN
Försältringskassan

100

93

2129 028 lur
(22 892 ler)

Förtsätter under nästa
år med en
implementerande del
från Din Rehabilitering

Din Rehabilitering
Stockholms lans
landsting

150

62

2 850 620 ler
(45 977 kr)

Avslutades vid årets
slut.

Stöd i Studier
. 50
Södertälje kommun

41

1 267 800 kr
(30 921)

Metoden säkerställs via
FOU Södertörn nästa
år samt implementeras.

Språkcentrum
• 150
Södertälje kommun

134

2 852 530kr
(21 287 kr)

Avslutades 2011-10-01
och övertogs då av
Södertälje kommun.

Spången
= 40
Arbetsförmedlingen

56

:

Ingår i Grenverket
Södertörn och
delfinansieras av ESFrådet.

1.3.1 Insatser finanseriade med medlemsavgifter
projektenmdan'fran en välbeprövadgmnd Mmdensbaserade metoder kan
bogn grad implementeras. Dem är även en inriktningsfrågaförstyrelsen attta ställning till Möjligbetenfinns för styrelsen
atttafram en modell for metodutveckling Ullsupportförprojekten.
Projekten lyser med framgångsfaktorer i olika grad. Dessa är främst projektteamens inre samverkan och samverkan med
deltagarna somprojekten delar. Projekten bar också utvecklatprocesserför lärande som visarattprojekten står på en väl
^ B ^ ^ ^ f
° ^PP ^framgångsfaktor är inte minst att projekten i olika gradproducerar
m e t 0 d e r

C h an

ssäU

Fia
Fia, Fler i arbete är ett projekt somriktar sig till arbetslösa människor som uppbär försörjningsstöd. De
som ar arbetslösa kan också vara sjukskrivna. Fia har kommittilldå en kartläggning visat att arbetslösa
personer vant aktuella hos flera olika myndigheter samtidigL Detta innebär ocksåatt de
"
Utvärdering av llchabiliteringsprojekt, Samordningsförbundet i Södertälje, Pacta Gudieline, 2011.
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arbetslösa varit involverade i flera handläggmngs- och utredningsprocesser. Deltagarna dll projektet

Syftet med Fia är att korta ledtiderna mellan olika myndigheter och därmed visa på snabbare resultat.
Samverte meUan ko^unen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska således bli mer
kostnadseffektiv. De berörda arbetslösa far genom projektet snabbare service samtidigt som projektet
räknar med minskad arbetslöshet och sjulakrivning för gruppen.
Metodiken är att arbetssökande möter medarbetarefrånarbetshvskontoret, social- och omsorgskontoret
ochArbete^^^
olika aktivitet^*

^ ^

k

o

a

^

k

t

P ^ n som svarar för support i kontakterna och i samband med

T t^?^
l
^ delfinansierar Fia. Den del somfinansierasär Arbetsförmedlingens
medverkan. Under ar 2012 kommer projektet, efter det första halvåret, att implementeras i Södertälje
kommun.
'
S

r

d

«

e

i

S

Ö

d

e

r

t

ä

l

e

Resultat: Verksarnhetsmålet har inte uppnåtts vad det gäUer utvecklingen av samverkansformer.
Detta bl,a pa grund av att Arbetsförmedlingen vid start saknade personal. Detta är naturligtvis
inget resultat som projektet göra bättre. Mot bakgrund av detta kan läras att projekt kräver längre
tid for planering innan uppstart Med anledning av den initiala personalbristen delfinansierar
förbundet Fia ett halvår under år 2012 för att säkerställa metodutvecklingen.

f l ^ oo T?/^T
^
e t är antalet högre men går inte att
härleda da 228 av de 540 deltagarna registrerats anonymt i SUS.
V°

•

Per

SU tm

M

e

dS t Ö r S t a s a ö n o l i k h

Q

Ekonomiskt utfall: Kostnaden blev 1 725 530 kr vilket var under budget som var 2 535 600 kr.

STINA
STINA betyder "stödtillindividuellt närmande på arbetsmarknaden» och är ett projekt för personer där
tidigare insatser inte har lyckats. Det handlar om personer som behöver mer insatser och stöd än vad som
kunnat ges tidigare.
Deltagarna kommerfirånprojekten inom samordrnngsförbundets projektverksamhet, ny arbetslösa, från
sjuksknvrrmg, utslussnrng från projekt inom Södertälje kommun, personer som har specifika individbehov
fran andra huvudmän.
STINA är m.a.o. ett projektförpersoner som behöver resursförstärkiing. Iden är också att andra
verksamheter samtidigt får mer tid för sina deltagare.
Personerna som projektet är tillförhar ofta en historia med långt utanförskap. STINA använder SIUSmetoden som betyder "särskilt introduktions- och uppföljningsstöd". Metoden är avsedd för personer
med funktionshinder men har här vidareutvecklats och anpassats till andra arbetssökande rnålgrupper.

Arbetsrormecllingen fors diskussioner på central nivå om
möjligbeten och fömtsättningarna att använda metoden som ett
ordinarie verktyg inom Arbetsförmedlingen. Verksamhetsmålet
med metodutveckling har således uppnåtts.
STINA har under år 2011 arbetat med 62 deltagare varav 40 registrerats
som anonyma i SUS och kan inte följas upp. SUS visar att 15 personer
t
au
i
. ^ ^ P ^ ^ ^
^
Innan deltagandet i STINA var 2 av dessa 12 personer i arbete och/eller studier
1

2
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•

Ekonomiskt utfall: Kostnaderna för STINA uppgick till 1 243 378 kr vilket är under budget
var 1 521 360 kr.
&

URBAN
URBAN syftartillatt undvika utanförskap och byggde ursprungligen på ett regeringsinitiativ från 2008 om
attraktivare och tryggare stadsdelar.
Projekt URBAN ärtillför personer som har komplicerad sjuksbivningsbakgmnd och som bor inom fyra
stadsdelar i Södertälje. Målgruppen har ersättning från Försälrringskassan eller försörjningsstöd från
Södertälje kommun och har behov av ett samordnat rehabiliteringsstöd från flera myndigheter. Tidigare
erfarenheter har visat att när myndigheter arbetar separat med målgruppen har en del människor inte fullt
ut fått den hjälp de behöver.
Målet för projekt URBAN är att öka antalet deltagare iförvärvsarbeteoch minska beroendet av
försörjningsstöd eller sjulmenning/ersättning genom att individen kommer närmare arbetsmarlcnaden ocli
hamnar rätt i välfärdssystemet Även faktorer som språk, hälsa och skolresultat ska förbättras. Syftet är att
få en tydlig bild av personemas behovföratt ta fram adekvat stöd och insatser.

Resultat Verksamhetsmålet som avser att utveckla en
samverkansmetod mellan myndigheterna har uppnåtts. Det är
mycket bra att projektetsförberedelserinför starten var väl
genomförda. Samverkansmetoden mellan myndigheterna, d.v.s.
Södertälje kommun och Försälrringskassan har utvecklats då
projektet arbetat lösningsfokuserat med de hinder som initialt förekom
URBAN har verksamhetsåret 2011 arbetat med 93 deltagare varav 4 registrerats som anonyma.
Av de 89 deltagare som går att följa har samtliga skrivit ut från projektet En av dessa har gått till
arbete, en person mindre finns efter insatsen i försörjningsstöd och 2 färre har behov av sjuk/rehabiliteringspeng.
Ekonomiskt utfalk Kostnaden för URBAN blev 2 129 028 kr vilket var något lägre än budget
som var 2 535 600 kr.

Din Rehabilitering
Din Rehabilitering startade maj 2009 i syfte att möta föränclringar inom social- och
sjmrförsäkringssystemet. Målet med Din Rehabilitering är att utifrån primärvårdens fortsättningar i
Stockholms län utveckla en metodförtidig samverkan som förhindrar och förkortar
sjukslcrivriingsbehovet hos dem som annars riskerar att hamna i långvarigt bidragsberoende.
Din RehabiHtering riktar sig till personer somriskeraratt bli långtidssjukskrivna. Hit kommer personer på
remiss från husläkare, därriskför långtidssjukskrivningföreliggereller där sjukslrrivningstideninte har
passerat 90 dagar från dag.
Din Rehabaitering arbetar för att det på varje deltagande vårdcentral skafinnasetablerad och utbildad
rehabihteringskoordinator. Rehabkoordinatorns övergripande roll är att hålla samman rehabmteringen,
vara en länk mellan aktuella rehabmteringsaktörer, såväl internt på vårdcentralen som externt till berörda
myndigheter och arbetsgivare. Uppdraget är vidare att koordinera insatser
samt vara en lots och ett stödtillpatienterna.
•

Resultat Verksamhetsmåletförmetodutveckling har framgångsrikt
förverkligats. Fortsättningarförimplementeringar har dock saknats

f -"t
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eftersom Hkargruppen bHvit ersatt av förbundet för sitt deltagande och vid överförande till
ordinarie verksamhetfinnsinte de ekonomiska fömtsättningama på vårdcentralerna. Förbundet
kommer att finansiera del av metoden på en av de medverkande vårdcentralerna under år 2012.
Din RehabMtering har arbetat med 62 deltagare under året varav 3 registrerats som anonyma.
Projektet var budgeterat och projekteratför150 deltagare. Under året har 56 deltagare skrivits ut
från insatsen. Av dessa har 10 personer kommit i någon form av arbete och en i studier.

Ekonomiskt utfall: Kostanden för Din RehabiHtering blev 2 850 620 kr vilket var betydligt lägre
än budget som var 3 803 400 kr.

Stöd i stadiet
Projektet Stöd i studier är tillförpersoner mellan 18 - 44 år som har psykisk ohälsa. Personerna är
remitterade ftån Mottagningenförunga samt Psykiatriska behancllingsteamet, Försörjningsstöd i
Södertälje kommun samt från fyra rehabihteringsenheter i Södertälje.
Stöd i studier vidareutvecklar en metod som heter Supported Education. Syftet med metodutvecklingen är
att den ska implementeras inom myndigheternas ordinarie verksamhet. Bakgrundentillmetodenfinnsi
USA där den har utvecklatsförarbetsttäning för personer med psykisk funktionsnedsättaing. Metoden
benämndes då Supported Employment eftersom det handlade om arbetsträning. Även i Holland har
tilLTmpningen av metoden kommit långt Metoden används i Holland för stöd inför studier och/eller
arbete.
Stöd i studier gårtillså att projektets medarbetare stödjer deltagaren med att få en struktur på
utbndningar, mynd%hetskontakter och ekonomi Utgångspunkten är att börja med defrågeställningarsom
den enskilde själv är mest intresserad av. I metodiken ligger att ge support när den enskilde själv sätter ord
på sina färdigheter och att utvecklaförhållningssättföratt kommunicera sina svårigheter och sin
funktionsnedsättning. För den enskilde handlar det om att lära sig hantera de sociak koder som används i
olika sammanhang tex. i studiemiljö. Stöd i studier medverkar äventillatt ta fram en rehabiliteringsplan
tillsammans med medarbetarefrånandra myndigheter som är aktuella.
•

Resultat: Stöd i studier har nått sina verksamhetsmål vad gäller metodutveclding. Stöd i studier
kommer att delfinansieras av samordningsförbundet verksamhetsåret 2012. Delfinansieringen
innebär att implementeringen i Södertälje kommuns ordinarie verksamhet påbörjas.
Projektet har inlett kontakter med FOU Södertörn som innebär att
dokumentera hur projektet har utvecklat Supported Emploj-ment och att en
FOU rapport är på gångföratt pröva hur tillämpbar metoden ärförandra
projekt
Stöd i studier har registrerat 41 deltagare i SUS varav 31 som anonyma. Med
anledning av den stora andelen anonymt registrerade deltagare kan det inte
avgöras hur utfallet om studier ser ut Konstateras kan att Stöd i studier
arbetat med något färre personer än planderat

Ekonomiskt utfalt KostnadenförStöd i studier blev 1 267 800 kr vilket är enligt budget
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Språkcentrum
Projekt Språlscentrum ärtillfördem sominte får jobb på gmnd av att deras kunskaper i svenska är
Otillrackkga. Detta betyder också att dessa personer, p. .a. språkliga begränsningar, iute kan delta i
huvudmannens olika ordinarie insatser som leder vidaretillförsörjning. Gemensamt för målgruppen är att
de har gatt i Svenska för invandrare men intetillgodogjortsig tillräcldig svenska. Det kan också vara så att
målgruppen inte har tdlämpatdekunskaper som förvärvats i svenska vilket har gjort ätt
svenskakunskaperna ebbat ut. Språkcentrum är intetillför nyanlända då dessa loar mgingtillSvenska för
mvandrare, SFI. En undersökning i Södeitälje visade att det fanns cirka 250 personer år 2009 som har
passerat SFI men har otiMcMiga kunskaper i svenska för att kunna arbetstränina.
g

Samordningsförbundets styrelse fattade beslutet att avsluta
projektettill2011-10-01 då projektet inte följde de
redovisningsregler i Pejl och SUS som krävs för finansiering från
förbundet "Vid avslut tog Södertälje kommun över verksamheten
resterande del av året.

•

Resultat: Verksamhetsmålet har uppnåtts då 134 personerfickmöjlighet till individanpassade
studier för att lära sig och/eller Öva det svenska språket Medarbetarkommentarema i
intervjuerna visar att samverkan med myndigheterna är ett utvecklmgsområde. Projektet har inte
tagit sigtidatt analysera innehållet i samverkan och ställa frågor om hur hindren kan mötas
Iösningsfokuserat varför samverkan med andra myndigheter intetillfiedsställandeutvecldats.
4

Spr&centrum har registrerat samtliga deltagare anonymt i SUS varför deltagarna inte går att
bevisatillstudier eller arbete.
•

Ekonomiskt utfall: Kostnaden blev 2 852 530 kr vilket är under budget som var 3 803 400 kr.

1.3.2 Insatser delfinansierade av ESF-rådet
Spången
Spången ingår i Grenverket Södertöm, ett projekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF
Spången ar ett av fem delprojekt i Grenverket Södertöm. Ett ESF- projekt innebär möjlighet att lägga
särskild tyngd på metodutvecklingen samt att de ungdomar som befinner sig allra längst bort från
arbetsmarknaden och som har en komplex problematik prioriteras. Spången kommer att arbeta med 220
deltagare under hela projekttiden.
De metoder och möjligheter som Grenverket Södertöm erbjuder deltagarna är orienteringskurser
yrkesutbildning samt Supported Employment Metoderna utvärderas av extern utvärderare. Samdig
dolcumentationfinnsatt nå via Södertälje samordningsförbunds hemsida.
•

Resultat- Spången har resterat 53 ungdomar under verksamhetsåret 2011 vilket ärflerän
projekterat. Totalt 29 har avslutats. Här bör det särskilt noteras att deltagarna fortsätter att vara
inskrivna i projektet även efter det att de fått arbete eller börjat studera. Detta för att ge ett
långvarigt stöd. Av de 29 ungdomar som avslutats var 1 arbetssökande innan deltagandet Efter
avslut ar 2 arbetssökande och 10 deltagare har gått till arbete och/eller studier.

•

Ekonomiskt utfalt KostnadenförSpången blev 1 803 319 kr vilket vari överensstämmelse med
budget

värdering av Rehabiliteringsprojekt, Samordningsförbundet i Södertälje, Pacta Gudieline, 2011
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1.4 Information
En av samorclningsförbundets uppgifter är att sprida kunskapen om förbundets insatser och arbete till
olika målgrupper. För att sprida kunskap arrangerade samordningsförbundet två frukostmöten. Ett tredje
planerades men ställdes in pga. sjukdom Frukostmötena var dels ett föredrag av nytiUträdd ordförande
om ambitioner och mål med förbundet och dels ett föredrag om de metoder som Stöd i studier utvecklat
Båda mötena var besökta av 25-30 personer och uppskattade.
Under verksamhetsåret 2011 började Södertälje samordrungsförbund att ge ut nyhetsbrev. Under året
utkom sex nyhetsbrev.
Information har också skett genom fortsatt spridning av den broschyr som förbundet togftami slutet av
föregående verksamhetsår- Ytterligare information om förbundets verklighet har skett genom att skyltar
satts upp på fasad och i trapphus.
Information om betydelsen av de viktiga effekter som samordningsförbundet medför skedde vid
ägarkonferens mellan samordningsförbundens ägarrepresentanter som Södertälje samordningsförbund
arrangerade för förbunden i Stockholms län den 7 oktober 2011.
Informationsutbyte innebar också länskonferensen för förbunden i Stockholms län som Södertälje
samordningsförbund anordnade i oktober månad.

1.5 Viktiga händelser
Nationellkonferensförfinansiellsamordning, 13-14 april, Norrköping.
Språkcentrums erfarenheter, konferens om erfarenheter, 14 april, Huddinge.
Konferens om unga med aktivitetsersättning, 11 november, Stocldiolm.
NNS höstkonferens, 18 november, Arlanda Sky City.
•

Frukostmöte, 4 maj, Park Hotell, Södertälje
Frukostmöte, 27 oktober, Södertälje stadshus.
Ägarkonferens, 7 oktober, Piperska Muren, Stockholm.
Länskonferens, 1 oktober, Piperska Muren, Stockholm.
1.6 Uppföljning och utvärdering
Projektet Spången utvärderas externt inom ramen för Grenverket Södertöm. Utvärderingsuppdraget har
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers om konsulttjänster. Ansvarig konsult är Tobias Bjöörn. Uppdraget
består av tre delan processutvärdeing, effektutvärdering samt kostnads- och intäktsanalys- De
utvärderingar som genomförtsfinnsatt ta del av på u^v.samordniiigsforbunderliaiTinp-c.seSamtliga projekt som finansierats under 2011, exlduderat Spången, har utvärderats av den externa
utvärderaren Pacta Guideline. Ansvarig konsult är Bengt Lorentzon. Utvärderingenfinnsatt ta del av på
www.sfris.se.
Samordnmgsförbundet i Södertälje arbetar enligt projektstyrrdngsmodellen PejL Det innebär bland annat
att samtliga projekt kvartalsvis redovisar sin verksamhet i den s.k projektportföljen som är webbaserad så
att styrelse och bereclningsgmpp fortlöpande kan ta del av uppföljningarna. Projelctportföljen omfattar
projektens metodutveckling, avvikelser och ekonomisk status.
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1.7 Sajnnunanfattoiiig av resultat
Verksamhetstatsammanfattas med att förbundetfinanseratsju individinräaade insatser. Totalt deltog
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Projekt

Antal individuellt
registrerade i SUS

Antal anonymt
registrerade i SUS

Totalt antal

Din Rehabihtering

59

3

62

FIA

312

228

540

Språkcentrum

0

134

134

STINA

22

40

62

Spången

54

2

56

Stöd i studier

10

31

41

URBAN

89

4

93

Summa

546

442

988

Sammantaget uppnår insatserna i stort sina måL Den brist somfinnsatt notera är det höga antal anonymt
regis trerade projekten gjort vilket innebär att resultat för de ensldlda individerna inte är möjhV att göra
Irdbrrnationsinsatser ull projekdedarna, vad det gäller SUS, har vidtagits under året varför det kan anses
säkerställt att mdividueU registrering genomförs nästkommande verksamhetsår.

1.8 Ekonomiskt utfall
Årets resultat för samordningsförbundet i Södertälje blev totalt ett överskott på 5 643 tkrvarav3 40? tkr
pa projekten.
Överskottet beror, utöver projekten, bland annat på att tjänsten som projektutvecklare hos förbundets
kansli inte tillsatts under året. Tack vare överskottet kommerförbundetatt år 2012 kunna finansiera
kompetensutveckling och stödinsatsertillprojekten, strukturell samverkan mellan myndigheterna och nva
insatser for ungdomar i utanförskap i Södertälje*. En viktig del är att utveckla socialt företagnaden och att
stödja regeringens uppdrag att stimulera gemensam kunskapsutveckling om rehabihtering för personer
med psykisk sjukdom och psykisk furiktionsnedsättningG.
Förbundets intäkter uppgicktill2000 tkr under verksamhetsåret 2011,1000 tkr från staten? och 500 tkr
vardera fran Stockholms läns landsting och Södertälje kommun.
Räntenettot blev 314 tkr på insatta bankmedel.
Bmttokostnadema under året uppgicktill15 838 tkr varav 13 868 tkr som kostnader för finansierade
projekt och 541 tkr som köpta tjänster. Personal- och arvodeskostnaderna uppgicktilltotalt 1 424 tkr och
kansliets övriga kostnadertill346 tkr.

Enligt antagen verksamhetsplan for är 2012
'< KUR
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
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Årets resultat gentemot beslutad budget blev ett överskott på 5 643 tkr.
Samordningsförbundet i Södertälje hade den 31 december 2011 en fordranförutbetalt mervärdeskatt på
454 tkrtillSkatteverket Momsfrågan för samordriingsförbund har varit aktueE sedan början av år 2011 då
Skatteverket fattade beslut om att inte ersätta samordningsförbundenförmoms. Fallet har överldagats av
ett flertal samordningsförbundtillFörvaltningsrätten. Ärendet har beaktatas av regeringen ocli enligt
förhandsbesked kommer en lagänclring att införas med positivt utfallförsamordjiingsförbunden i landet
Innebörden av hgandringen är således att samordningsförbund inte blir monsskyldiga. Lagändringen antas
gälla retroaktivt från juni år 2010.
I bokslutetförverksamhetsåret 2011 har momsen angetts som fordrantillskatteverket Förbundet har
även fordran om 1 980 tkr från de projekt som finansierats under år 2011 och som ejförbrukatsina
beviljade medel.
Kassa och bankbehållning vid årets slut uppgicktill6 734 tkr. Ingående eget kapitalfrån2010 var 22
161 tkr. Utgående eget kapital var 8 634 tkr.
8

Skuld/upplupna kostnader avseende diverse fakturorförkansliet samt medel för Spången som är en
löpande projekt mellan åren öch redovisastillESF i efterskott är på 573 tkr varav en semesterskuld på 57
tkr.

Projektsanimanstäumrig ekonomi
Projekt

Beviljade bidrag

Kostnader

Awikelse

Spången/ESF Grenverket

1 803

1 803

STINA

1 521

1243

278

Stöd i studier

1268

1268

0

URBAN

2 536

2125

410

Språkcentrum tom sept 2011

3 803

2 853

951

Din Rehabilitering

3 803

2 851

953

FIA (delfmansiering)

2 536

1726

810

13 868

3 402

SUMMA

17 270

0

I budgeten för verksamhetsåret 2011 beviljades totalt 17 270 tkr i bidragtillprojekten. Utbetalda bidrag
uppgicktill13 868 tkr. Projekten redovisar alltså ett överskott på 3 402 tkr.

I stort sett har alla projekt redovisat överskottförverksamhetsåret 2011 utom Stöd i studier och Spången
(ESF projekt) som regleras och redovisas löpande till ESF av Samordningsförbundet Södertörn.

8
Ingående eget kapital + ärets resultat
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^
Styrelsen beslutade i december 2010 att reservera 19 200 tkr av eget kapital (bankmedel) till verksamhetsår
2011.13 527 tkr användes under året vilket innebär ett överskott på 5 643 tler gentemot budget 2011.
Medlemsavgifterna från staten och myndigheterna uppgick till 2000 tkr.
Kansliets kostnader uppgicktill1 861 tkr varav 1 423 tkr är personalkostnader och arvoden inldusive
utbikining, kurser o konferenser. Övriga kosmader består av köpta tjänster, kontorsmaterial mm. Centralt
under kansliet fanns även budgeterade medel på 400 tkr for köp av utvärderingstjänster. Samtliga projekt
utvärderades under 2011 för 356 tkr. Ränteintäkterna uppgicktill314 tler och finns inrälcnade i överskottet
centralt. Orsakentillkansliets överskott i övrigt är i huvudsak lägre kostnader personal då en
projektutvecklartjänst har varit vakant under året.

2. Resultaträkning (tior)

2011-12-31

2010-12-31

Intäkter

Bidrag

2 000

12 000

Summa intäkter

2 000

12 000

-13 601

-9 239

Kostnader
Lämnade bidrag
Köpta tjänster

-541

-501

Övriga externa kostnader

-273

-319

Personalkostnader

-1423

-1296

Summa kostnader

15 838

-11355

-13 838

644

314

144

-3

-4

311

140

-13 527

784

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

poster

Årets resultat
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3. B a l a n s r ä k n i n g (tkr)

TILLGÅNGAR, NOTl.

2011-12-31

Övriga fordringar

2 473

2010-12-31
170

Kassa och Bank

6 734

26 090

S: A TILLGÅNGAR

9 207

26 260

Balanserat resultat

22 161

21 376

Årets resultat

-13 527

785

0

90

573

4 009

9 207

26 260

EGET KAPITAL

SKULDER, NOT 2.
Leverantörsskulder
Övdga skulder
Upplupna kostnader
S: A SKULD O EGET KAPITAL

4. Noter

SPECIFIKATION
FORDRINGAR

AV ÖVR.
Notl.

Fordran mervärdesskatt

492389

60 898

1 980481

109 131

Bankkonto

6 733 722

26 090 061

S: a Tillgångar

9206592

26260090

Övriga interimsfordringar.

SPECIFIKATION

AV KASSA

BANK
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SPECIFIKATION
Nöt2.

AV VPPL.

KOSTNADER.

Upplupna semesterlöner

-41349

-65422

Upplupna sociala avgjifter

-15903

-25502

Övliga upplupna kostnader

-515871

S: a Skulder exkl.

lev.skuld

-573124

TiMggsupplysningar om ekonomi under 2011 - se bilaga nr 1.
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-4

008524

-4 099 448

Resultatrapport 2011
R a p p o r t resultat

2

Övriga intäkter
Öresavrundning
Driftbidrag från staten
Driftbidrag fr kommuner & landsting
** Summa I n t ä k t e r

1

m

Q

0

1

0

0

0

0

0

3

0

6

1 000 000
1

_

** S u m m a k o s t n a d e r
TOTALT RESULTAT

_
_

9

9

9

9

9

7

1 1

_-j 4 2 4 280
1 4 4

1

7

1

6

4

^
"
6 000 000
0 0 Q

9

9

0 0

Q

9

0

9

9

-1 296 322
_

1 0 0

6

2

0

3

g

314 2 7 2

142 993

527172
527 175

-11 215 368
784 631

_
5
-1 - j 886
^3
5 343
45-j
.321

_
-65 465
_
g -}
_^

1 5

1 3

PERSONALKOSTNADER

Lön till arbetstagare
Arvoden till förtroendevalda
Semesterlön
Sjuklön, föräldrapen m.m.
Andra ersättningar
PO-påslag
Sjuk-o hälsovård inkl friskvårdspen
Kurser etc
Övriga personalkostnader
** S u m m a e x k l s e m . s k u l d

8 2 4

SUMMA PERSONALKOSTN
SPEC.

8 5

8 0 4 1 1 1

8

6 3

1

0

3

1

9

4

_

8 6

4 Q 1

0

8

2 8 1

0 8 1

j 8 021
_23 051

-58 988
- 1 2 393

- 1 4 2 0 052

- 1 2 0 9 961

2

Förändr semesterskuld

24 073

-24 914

-1 4 2 4 000

-1 293 863

-17 958
_2 4 7 7
_-j28192
- 2 0 613

-22 673
_2 2 Q

DRIFTKOSTNADER

Förtäring
Bankavgifter
Lokalhyror
Övr förbruknavg. städn
Hyra/leasing
Böcker, tidningar, facklitteratur
Kontorsmaterial
Köp admtjänster (Gem)
Konsultarvoden
Hyra av konferenslokal
Tele- och IT kommunikation
Resekostnader
Försäkringar
Köp av v-het/entreprenader
Lämnade bidrag
Övriga inventarier
S U M M A DRIFTKOSTNADER
RÄNTOR

1

_

Personalkostnader
Driftkostnader
Räntor o avskrivningar

SPEC.

0

O

0

0
0
_164 g-j7
. 3 7 5 QQQ
_22 8 5 3
-72 340

8

95 295
-36 924
_^
^

-1225
_ e
- 1 3 600 963

-34 810
-19 233
-501 250
0
0
-70 456
-7114
_ 4
-9 238 782

-14417164

-10 062 039

9 32

G 2

AVSKRIVNINGAR

Extrna räntor
Extraordinära kostnader
S U M M A RÄNTOR O A V S K R I V N

0

142 993
o

314 272

142 993

3

1

4

2

7

2

Samordningsföfbundet i Södertälje

5. Styrelsens beslut
Årsredovisningen är upprättad utifrån Lag (1997:614) om kommunal redovisning.
Samordningsförbundet föreslår styrlesen
Att Godkänna årsredovisningenförverksamhetsåret 2011.
Dokumentet skall skdvas under av samtliga huvudmäns representanter.
Södertälje den 27 april 2012

Anne-Marie Larsson (M)

BesimAho (S)

Stockholms läns landsting

Södertälje kommun

Adnan Can (S)

Marianne Kock (M)

Stockholms läns landsting

Södertälje kommun

Anna-Lena Kadsson

Susanne Landin

Försäkringskassan

Försäkringskassan

Mats Karlsson

CiaHolmér

Axbetsförmecllingen

Arbetsförmecllingen
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Till:
Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje
Fullmäktige, Södertälje kommun
Fullmäktige, Landstinget i Stockholms län
Försälcringskassan
Arbetsförmedlingen

Revisionsberättelse for år 2011
V i , utsedda revisorer i Samordningsförbundet i Södertälje, har granskat den verksamhet som
bedrivits i samordningsförbundet under år 2011.
Styrelsen ansvarar för att besluta om mål och riktlinjer, att stödja samverkan mellan
samverkanspartema, 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.
Revisoremas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt pröva om
verksamheten bedrivits i enlighet med samordningsförbundets uppdrag.
Gransloiingen har utförts i enlighet med lag (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabuiteringsinsatser, konimunallag (1991:900) och god revisionssed. Gransloiingen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning.
V i bedömer sammantaget att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt» Styrelsens interna kontroll bedöms
ha varit tillräcklig. I bokslutet per 31 december 2011 redovisas en upplupen kostnad om
ca 433 tkr avseende kostnader i Spången/Grenverket. Förbundet har inte genomfört
verksamhet motsvarande dessa kostnader år 2011. Det är därmed inte god
redovisningssed att redovisa denna kostnad år 2011. Räkenskaperna bedöms utöver
denna post vara rättvisande.
V i tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. Årsredovisningen har dock
avlämnats efter den i lagen angivna tidpunkten, vilket även skedde föregående år. Det
är viktigt att styrelsen tillser att lagen efterlevs i detta avseende.
V i tillstyrker att ledamöterna i styrelsen för år 2011 beviljas ansvarsfrihet.

Södertälje den 4 maj 2012

Karin Brodin
Utsedd av Landstinget i
Stockholms län

Sören Lekberg

Peter Alm

Utsedd av Södertälje kommun

Utsedd av staten

Till utlåtandet hör bilagan: Revisionsbiträdets rapport 2012-04-30

Genomförd på uppdrag av revisorerna
Mars/april 2012

Samordningsförbundet i
Södertälje (SFRIS)
Årlig granskning 2011
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1.

Granskning av Samordningsförbundet i Södertälje

1.1.

Inledning

Samordningsförbundet i Södertälje granskas av revisorer utsedda av förbundets medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.
Revisorerna har upphandlat Ernst & Young A B (Ernst & Young) som sakkunnigt biträde.
1.2.

Granskningen utgångspunkter

Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet
och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför a n svarsprövningen av förbundets styrelse.
Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har samordningsförbunden till uppgift att:
•
•
•

•
•
•

Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
Stödja samverkan mellan samverkansparterna
Finansiera insatser som avser Individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra
förvärvsarbete
Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall
användas
Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer
punkterna i 7 §.
Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorema skall pröva om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
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2. Granskning av Årsredovisningen och årsbokslutet 2011
Granskningen av årsredovisningen har omfattat en genomgång av att årsredovisningen är
upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. Till resultat och balansräkning har ytterligare upplysningar lämnats i noter. Styrelsen erhåller även en specifikation över resultat- och
balansräkningens poster separat.
Granskningen har omfattat e n genomgång av underlag till väsentliga balans- och resultatposter. Bokslutsdokumentationen bedöms i allt väsentligt vara god. Dokumentationen av
avstämning av projektet Spången/Grenverket har varit bristfälligt och bokslutsgranskningen
har därför dragit ut på tiden kopplat till detta projekt. I bokslutet redovisas en upplupen kostnad om c a 433 tkr avseende kostnader i Spången/Grenverket. Förbundet har inte genomfört
verksamhet motsvarande dessa kostnader år 2011. Det är därmed inte god redovisningssed
att redovisa denna kostnad år 2011. Räkenskaperna bedöms utöver denna post vara rättvisande.
Förbundet uppvisar för första gången ett negativt resultat om 13 527 tkr. Det negativa resultatet är delvis en följd av minskade ersättningar från medlemmarna, vilket beror på ett stort
överskott av balanserade medel från tidigare år. Ingående eget kapital från 2010 var 22 161
tkr och utgående eget kapital uppgår till 8 634 tkr.

4
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3. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
3.1.

Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

Samordningsförbundets styrelse antog i februari 2011 mål, budget och verksamhetsplan för
2011. De förbundsövergripande målen inför verksamhetsåret 2011 fastställdes till följande:
•
•
•
•
•

Minst 600 individer skall ta del av någon av samordningsförbundets insatser
De individer som deltar i insatserna skall få en förbättrad hälsa enligt sin egen definition och skattning
De individer som deltar i insatserna skall efter insatsen gå till arbete, studier eller på
något annat sätt kommit närmre arbetsmarknaden
De individer som deltar i insatserna skall uppleva att insatsen hållit god kvalitet
Insatserna skall bidra till att nya samverkansmetoder och arbetssätt mellan huvudmännen utvecklas

För 2011 beslutade styrelsen att prioritera följande målgrupper:
•
•
•
•

Ungdomar och kvinnor som står långt från arbetsmarknaden
Personer vars dagar tagit slut avseende sjukpeng, sjukersättning och arbetslöshetsersättning
Personer som har inlärningssvårigheter
Personer som är språksvaga

För varje insats/projekt har det i samband med ansökningsförfarandet tagits fram ett antal
insatsspecifika mål. D e s s a finns formulerade i respektive insats V B U (verksamhetens beslutsunderlag), som fungerar som underlag för styrelsen då beslut fattas om projektet.
A v verksamhetsplanen framgår att insatserna ska stödja arbetslinjen och sträva mot att undvika att individerna behöver använda försörjningsstöd för sin försörjning.
3.2.

Stödja samverkan mellan samverkansparterna

Enligt ovan är ett av förbundets övergripande mål att insatserna ska bidra till att nya samverkansmetoder och arbetssätt mellan huvudmännen utvecklas. E n av de prioriteringar som
presenteras i verksamhetsplanen rör samordning mellan huvudmännen. Detta innebär att
samordning ska prioriteras i de insatser som finansieras men även att samordna verksamheten mellan olika samordningsförbund.
Det är aningen otydligt i verksamhetsplanen för 2011 hur samordning mellan samverkansparterna ska stödjas. Dock framkommer det vid intervjun med förbundschefen att samverkan
mellan parterna sker i och med samarbetet i respektive insats, inom ramen för arbetet i beredningsgrupp och styrgrupp.
Förbundet har under året börjat ge ut nyhetsbrev. Under året utkom sex stycken nyhetsbrev
med information om förbundets verksamhet. Vidare har förbundet deltagit vid en ägarkonferens för förbunden i Stockholms län. Konferensen anordnades av Södertälje samordningsförbund.
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3.3.

Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin
förmåga att utföra förvärvsarbete

Under året har förbundet finansierat sju individinriktade insatser. Totalt har 998 personer deltagit i insatserna. 182 av totalt 249 individer som avslutat insatsen har gått till någon form av
arbete och/eller studier.

Finansierade insatser som avslutats 2011:
Stina: Stina är ett projekt för personer där tidigare insatser inte har lyckats. Deltagarna
kommer bland annat från förbundets övriga projektverksamhet, nya arbetslösa samt personer med specifika individbehov.
Din Rehabilitering: Insatsen riktar sig till personer som riskerar att bli långtidssjukskrivna.
Målet är att förhindra och förkorta sjukskrivningsbehovet hos dem som annars riskerar att
hamna i ett långvarigt bidragsberoende.
Språkcentrum: Insatsen vänder sig till dem som inte får ett jobb på grund av att deras
språkkunskaper i svenska är otillräckliga. Även sådana individer som inte har tillräckliga
språkkunskaper för att delta i andra insatser kan delta i Språkcentrums verksamhet.

Finansierade insatser 2011 med fortsatt verksamhet 2012:
Spången: Supported Employmenthandledning för ungdomar 16 - 24 år som behöver bryta
sitt livsstilsmönster och har behov av omfattande stöd. Spången ingår i projektet Grenverket
Södertörn, s o m delfinansieras av Europeiska Socialfonden, E S F .
Stöd i studier: Genom metoden Supported Education får deltagarna stöd när det gäller att
välja och genomföra utbildningar. Målågruppen är personer med psykisk ohälsa, och som är
i behov av individuellt stöd.
URBAN: personer i Fornhöjden, Hovsjö, Geneta och Ronna som har ersättning antingen
från Försäkringskassan eller kommunen får stöd att komma vidare med hjälp av bl.a. handlingsplaner. Insatsen syftar till att undvika utanförskap. U R B A N är en del i regeringsinitiativet
2008 om urbant utvecklingssamarbete.
FIA: F i a står för Fler I Arbete och är ett projekt som riktar sig mot arbetslösa med försörjningsstöd. Samtliga deltagare är även inskrivna på Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet
är att korta ledtiderna mellan olika myndigheter och därigenom visa på ett bättre resultat.
Enligt förbundschefen är avsikten att under 2012 starta upp två nya projekt. Ett av projekten
handlar om kommunens uppföljningsansvar av ungdomar utanför arbetsmarknaden, där en
metod s k a utvecklas för uppföljning tillsammans med Arbetsförmedlingen. I projektet ingår
också en kartläggning av vilka insatser som i dagsläget finns för dessa ungdomar. Det andra
projektet riktar sig mot personer med multikomplex problematik som står utanför arbetsmarknaden.
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3.4.

Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning
skall användas

Inför verksamhetsåret 2012 beslutade styrelsen om en budgetram. Beslut fattades den 25
november. Medlen används till största delen till att finansiera projekt som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga att förvärvsarbeta. E n liten del av budgeten för 2012
är avsatt för strukturella åtgärder.
Intäkterna för 2011 uppgick till 2 mnkr. Ett överskott sedan tidigare år fanns motsvarande
cirka 19 mnkr, vilket gav förbundet e n budget motsvarande drygt 21 mnkr för år 2012. Resultatet för året gentemot beslutad budget blev ett överskott på ca 5,5 mnkr.
3.5.

Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

Samtliga projekt, förutom Spången, som förbundet har finansierat under 2011 har utvärderats av den externa utvärderaren Pacta Guideline. Spången har utvärderats inom ramen för
Grenverket Södertörn. Utvärderingen görs av P w C . Detta då Grenverket delvis finansieras
av EU-medel, varför andra krav på uppföljning och utvärdering finns.
Samtliga projekt ska också kvartalsvis redovisa sin verksamhet i projektstyrningsverktyget
Pejl. Här kan styrelse och beredningsgrupp kontinuerligt ta del av hur projekten löper och
huruvida verksamheten ser ut att fungera ändamålsenligt. I verktyget S U S ska samtliga projekt på individnivå redovisa deltagare. Detta har inte fungerat i enlighet med föreskrifterna, då
flera projektledare upplever det s o m svårt och krångligt att rapportera i S U S . Förankringen
av S U S hos kommuner och landsting upplevs också till viss del vara undermålig. Ett ytterligare problem är att förbundschefen inte har möjlighet att gå in och rapportera i S U S , eftersom hon inte har rätt att hantera personuppgifter, vilket beror på anställningsformen.
I årsredovisningen redovisas genomströmningen av deltagare i projekten under året s o m
gått.
Insats och projektägare

Planerat antal
deltagare 2011

Faktiskt antal
deltagare 2011

Fia

400

540 ...

60

62

100:.

93 .

150

62

50. -

41. • •

150

134

40

56

Södertälje kommun

STINA
Arbetsförmedlingen

URBAN
Försäkringskassan

Din Rehabilitering
Stockholms läns
landsting

Stöd i Studier.
Södertälje kommun

Språkcentrum
Södertälje kommun

Spången
Arbetsförmedlingen

I redovisningen ovan framgår att fyra av sju insatser inte har haft den genomströmning a v
deltagare under året som planerat. Detta beror enligt uppgift på att Språkcentrum avslutades
i förtid på grund av problem i projektet och Din Rehabilitering stängde antagandet av nya
deltagare tidigare eftersom projektet skulle avslutas vid årets slut. Stöd i studier upplevs rikta
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sig mot en mycket svår målgrupp Värfor det var svårt att rekrytera deltagare till projektet.
U R B A N är nära att ha uppnått målsättningen om 100 deltagare.
3.6.

Bedömning

V i bedömer att förbundets styrelse har beslutat om mål och riktlinjer för verksamheten. De
mål som är formulerade för förbundet och för de enskilt finansierade projekten ligger i linje
med de krav som framgår av lagstiftningen. Några nya projekt har inte påbörjats under 2011.
Styrelsen bör dock i samband med årsredovisningen på ett tydligare sätt redovisa respektive
projekts måluppfyllelse i förhållande till uppsatta mål. I dag redovisas i årsredovisningen e n dast antalet deltagare i respektive projekt.
V i ser det som positivt att förbundet inför 2011 formulerat mål som innebär att insatserna s k a
leda till utvecklade samverkansformer mellan deltagande parter. Detta leder till att styrelsen
ger tydliga styrsignaler att även samverkan mellan parterna är viktig för att projekten s k a anses framgångsrika. Det är positivt att förbundet har börjat ge ut nyhetsbrev samt att en ägarkonferens har genomförts för att stärka samverkan mellan parterna.
V i bedömer att förbundet finansierar projekt som ligger inom de samverkande parternas
samlade ansvarsområde. Det är positivt att förbundet har genomfört kartläggningar för att ge
bättre förutsättningar för ändamålsenliga insatser.
Förbundet svarar för uppföljning och utvärdering främst genom e-verktygen Pejl och S U S .
Utifrån verktygen sker kontinuerlig återrapportering till styrelsen. V i ser det dock som positivt
att utöver denna rapportering har samtliga projekt under 2011 utvärderats externt. Detta ger
fördjupade möjligheter för förbundet att analysera projekten, vilket ger en bredare grund och
fördjupade kunskaper kring hur framtida insatser kan planeras och genomföras.
Vidare bör förbundet genomföra informationsinsatser för att informera projektledarna om den
utbildning som kan erhållas från Försäkringskassan rörande utbildning i uppföljningsverktyget S U S , något som idag inte förefaller fungera tillfredsställande.
Styrelsen beslutade om årsredovisningen den 27 april 2012, vilket inte faller inom den tidsram s o m lagen stipulerar o m att årsbokslut och årsredovisning ska upprättas inom tre månader efter räkenskapsårets slut. För andra året i rad beslutar inte styrelsen om årsredovisningen inom enligt lagen om finansiell samordning stipulerad tid. Styrelsen bör vid planering
av kommande års verksamhet tillse att lagkravet uppfylls.
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2012-04-30
Revisorerna i Samordningsförbundet i Södertälje

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av
Samordningsförbundet i Södertälje år 2011.
Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och
årsredovisningen för förbundet.
Det har inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar vår bedömning av att
resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för året
2011 . Vissa utvecklingsområden har dock identifierats.
Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2011.

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef
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Revisorerna i Samordningsförbundet i Södertälje

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av
Samordningsförbundet i Södertälje år 2011.
Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och
årsredovisningen för förbundet.
Det har inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar vår bedömning av att
resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för året
2011. V i s s a utvecklingsområden har dock identifierats.
Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2011.

Med vänlig hälsning

Mikael Sjölander

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef
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1.

Granskning av Samordningsförbundet i Södertälje

1.1.

Inledning

Samordningsförbundet i Södertälje granskas av revisorer utsedda av förbundets medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.
Revisorerna har upphandlat Ernst & Young A B (Ernst & Young) som sakkunnigt biträde.
1.2.

Granskningen utgångspunkter

Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet
och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför ansvarsprövningen av förbundets styrelse.
Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har samordningsförbunden till uppgift att:
•
•
•

*
•
•

Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
Stödja samverkan mellan samverkansparterna
Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra
förvärvsarbete
Besluta på vilket sätt de medel som står tiii förfogande för finansiell samordning skall
användas
Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer
punkterna i 7 §.
Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
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2. Granskning av Årsredovisningen och årsbokslutet 2011
Granskningen av årsredovisningen har omfattat en genomgång av att årsredovisningen är
upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag, Till resultat och balansräkning har ytterligare upplysningar lämnats i noter. Styrelsen erhåller även en specifikation över resultat- och
balansräkningens poster separat.
Granskningen har omfattat en genomgång av underlag till väsentliga balans- och resultatposter. Bokslutsdokumentationen bedöms i allt väsentligt vara god. Dokumentationen av
avstämning av projektet Spången/Grenverket har varit bristfälligt och bokslutsgranskningen
har därför dragit ut på tiden kopplat till detta projekt. I bokslutet redovisas en upplupen kostnad om c a 433 tkr avseende kostnader i Spången/Grenverket. Förbundet har inte genomfört
verksamhet motsvarande dessa kostnader år 2011. Det är därmed inte god redovisningssed
att redovisa denna kostnad år 2011. Räkenskaperna bedöms utöver denna post vara rättvisande.
Förbundet uppvisar för första gången ett negativt resultat om 13 527 tkr. Det negativa resultatet är delvis en följd av minskade ersättningar från medlemmarna, vilket beror på ett stort
överskott av balanserade medel från tidigare år. Ingående eget kapital från 2010 var 22 161
tkr och utgående eget kapital uppgår till 8 634 tkr.
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3. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
3.1.

Besluta o m mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

Samordningsförbundets styrelse antog i februari 2011 mål, budget och verksamhetsplan för
2011. De förbundsövergripande målen inför verksamhetsåret 2011 fastställdes till följande:
•
•
•
•
•

Minst 600 individer skall ta del av någon av samordningsförbundets insatser
De individer som deltar i insatserna skall få en förbättrad hälsa enligt sin egen definition och skattning
De individer som deltar i insatserna skall efter insatsen gå till arbete, studier eller på
något annat sätt kommit närmre arbetsmarknaden
De individer som deltar i insatserna skall uppleva att insatsen hållit god kvalitet
Insatserna skall bidra till att nya samverkansmetoder och arbetssätt mellan huvudmännen utvecklas

För 2011 beslutade styrelsen att prioritera följande målgrupper:
•
•
•
•

Ungdomar och kvinnor som står långt från arbetsmarknaden
Personer vars dagar tagit slut avseende sjukpeng, sjukersättning och arbetslöshetsersättning
Personer som har inlärningssvårigheter
Personer som är språksvaga

För varje insats/projekt har det i samband med ansökningsförfarandet tagits fram ett antal
insatsspecifika mål. Dessa finns formulerade i respektive insats V B U (verksamhetens beslutsunderlag), som fungerar som underlag för styrelsen då beslut fattas om projektet.
Av verksamhetsplanen framgår att insatserna ska stödja arbetslinjen och sträva mot att undvika att individerna behpver använda försörjningsstöd för sin försörjning.
3.2.

Stödja s a m v e r k a n mellan samverkans parterna

Enligt ovan är ett av förbundets övergripande mål att insatserna ska bidra titl att nya samverkansmetoder och arbetssätt mellan huvudmännen utvecklas. En av de prioriteringar som
presenteras i verksamhetsplanen rör samordning mellan huvudmännen. Detta innebär att
samordning ska prioriteras i de insatser som finansieras men även att samordna verksamheten mellan olika samordningsförbund.
Det är aningen otydligt i verksamhetsplanen för 2011 hur samordning mellan samverkansparterna ska stödjas. Dock framkommer det vid intervjun med förbundschefen att samverkan
mellan parterna sker i och med samarbetet i respektive insats, inom ramen för arbetet i beredningsgrupp och styrgrupp.
Förbundet har under året börjat ge ut nyhetsbrev. Under året utkom sex stycken nyhetsbrev
med information om förbundets verksamhet. Vidare har förbundet deltagit vid en ägarkonferens för förbunden i Stockholms län. Konferensen anordnades av Södertälje samordningsförbund.
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3.3.

Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin
förmåga att utföra förvärvsarbete

Under året har förbundet finansierat sju individinriktade insatser. Totalt har 998 personer deltagit i insatserna. 182 av totalt 249 individer som avslutat insatsen har gått till någon form av
arbete och/eller studier.

Finansierade insatser som avslutats 2011:
Stina: Stina är ett projekt för personer där tidigare insatser inte har lyckats. Deltagarna
kommer bland annat från förbundets övriga projektverksamhet, nya arbetslösa samt personer med specifika individbehov.
Din Rehabilitering: Insatsen riktar sig till personer som riskerar att bli långtidssjukskrivna.
Målet är att förhindra och förkorta sjukskrivningsbehovet hos dem som annars riskerar att
hamna i ett långvarigt bidragsberoende.
Språkcentrum: Insatsen vänder sig till dem som inte får ett jobb på grund av att deras
språkkunskaper i svenska är otillräckliga. Även sådana individer som inte har tillräckliga
språkkunskaper för att delta i andra insatser kan delta i Språkcentrums verksamhet.

Finansierade insatser 2011 med fortsatt verksamhet 2012:
Spången: Supported Ernpfoymenthandledning för ungdomar 16 - 24 år som behöver bryta
sitt iivsstilsmönster och har behov av omfattande stöd. Spången ingår i projektet Grenverket
Södertörn, som delfinansieras av Europeiska Socialfonden, E S F .
Stöd i studier: Genom metoden Supported Education får deltagarna stöd när det gäller att
välja och genomföra utbildningar. Målågruppen är personer med psykisk ohälsa, och s o m är
i behov av individuellt stöd.
URBAN: personer i Fornhöjden, Hovsjö, Geneta och Ronna som har ersättning antingen
från Försäkringskassan eller kommunen får stöd att komma vidare med hjälp av bl.a. handlingsplaner. Insatsen syftar till att undvika utanförskap. U R B A N är en del i regeringsinitiativet
2008 om urbant utvecklingssamarbete.
FIA: Fia står för Fler l Arbete och är ett projekt som riktar sig mot arbetslösa med försörjningsstöd. Samtliga deltagare är även inskrivna på Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet
är att korta ledtiderna mellan olika myndigheter och därigenom visa på ett bättre resultat.
Enligt förbundschefen är avsikten att under 2012 starta upp två nya projekt. Ett av projekten
handlar om kommunens uppföljningsansvar av ungdomar utanför arbetsmarknaden, där en
metod ska utvecklas för uppföljning tillsammans med Arbetsförmedlingen. I projektet ingår
också en kartläggning av vilka insatser som i dagsläget finns för dessa ungdomar. Det andra
projektet riktar sig mot personer med multikomplex problematik som står utanför arbetsmarknaden.
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3.4.

Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samord ning
skall användas

Inför verksamhetsåret 2012 beslutade styrelsen om en budgetram. Beslut fattades den 25
november. 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 för 2012
är avsatt för strukturella åtgärder.
Intäkterna för 2011 uppgick till 2 mnkr. Ett överskott sedan tidigare år fanns motsvarande
cirka 19 mnkr, vilket gav förbundet en budget motsvarande drygt 21 mnkr för år 2012. Resultatet för året gentemot beslutad budget blev ett överskott på ca 5,5 mnkr.
3.5.

Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

Samtliga projekt, förutom Spången, som förbundet har finansierat under 2011 har utvärderats av den externa utvärderaren Pacta Guideline. Spången har utvärderats inom ramen för
Grenverket Södertörn. Utvärderingen görs av PwC. Detta då Grenverket delvis finansieras
av EU-medel, varför andra krav på uppföljning och utvärdering finns.
Samtliga projekt ska också kvartalsvis redovisa sin verksamhet I projektstyrningsverktyget
PejL Här kan styrelse och beredningsgrupp kontinuerligt ta del av hur projekten löper och
huruvida verksamheten ser ut att fungera ändamålsenligt. I verktyget S U S ska samtliga projekt på individnivå redovisa deltagare. Detta har inte fungerat i enlighet med föreskrifterna, då
flera projektledare upplever det som svårt och krångligt att rapportera i S U S . Förankringen
av S U S hos kommuner och landsting upplevs också till viss del vara undermålig. Ett ytterligare problem är att förbundschefen inte har möjlighet att gå in och rapportera i S U S , eftersom hon inte har rätt att hantera personuppgifter, vilket beror på anställningsformen.
I årsredovisningen redovisas genomströmningen av deltagare i projekten under året som
gått.
Insats och projektägare

Planerat antal
deltagare 2011

Faktiskt antal
deltagare 2011

POJ" .":
^Södertälje k o m m f j f t i i ^ ^
STINA
60
Arb etsförmedlingen
:100

62
- -

Din Rehabilitering
150
Stocldiolms läns
landsting
fStod i Stadier - : - V T ^ ^ - i :
SÖdértäije "jkömmili^H^;;. fe,;/-.
Språkcentrum
150
Södertälje kommun

;

;

• i&y
62

k\g
134

-Ärbétsföfinealin^
I redovisningen ovan framgår att fyra av sju insatser inte har haft den genomströmning av
deltagare under året som planerat. Detta beror enligt uppgift på att Språkcentrum avslutades
i förtid på grund av problem i projektet och Din Rehabilitering stängde antagandet av nya
deltagare tidigare eftersom projektet skulle avslutas vid årets slut. Stöd i studier upplevs rikta
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sig mot en mycket svår målgrupp varför det var svårt att rekrytera deltagare till projektet
U R B A N är nära att ha uppnått målsättningen om 100 deltagare.
3.6.

Bedömning

V! b e d ö m e r att förbundets styrelse har beslutat om mål och riktlinjer för verksamheten. De
mal som är formulerade för förbundet och för de enskilt finansierade projekten ligger i linje
med de krav som framgår av lagstiftningen. Några nya projekt har inte påbörjats under 2011
Styrelsen bör dock i samband med årsredovisningen på ett tydligare sätt redovisa respektive
projekts måluppfyllelse i förhållande till uppsatta mål. I dag redovisas i årsredovisningen endast antalet deltagare i respektive projekt.
Vi ser det som positivt att förbundet inför 2011 formulerat må! som innebär att insatserna ska
leda till utvecklade samverkansformer mellan deltagande parter. Detta leder till att styrelsen
ger tydliga styrsignaler att även samverkan mellan parterna är viktig för att projekten ska anses framgångsrika. Det är positivt att förbundet har börjat ge ut nyhetsbrev samt att en ägarkonferens har genomförts för att stärka samverkan mellan parterna.
Vi bedömer att förbundet finansierar projekt som ligger inom de samverkande parternas
samlade ansvarsområde. Det är positivt att förbundet har genomfört kartläggningar för att ge
bättre förutsättningar för ändamålsenliga insatser.
Förbundet svarar för uppföljning och utvärdering främst genom e-verktygen Pejl och S U S .
Utifrån verktygen sker kontinuerlig återrapportering till styrelsen. V i ser det dock som positivt
att utöver denna rapportering har samtliga projekt under 2011 utvärderats externt. Detta ger
fördjupade möjligheter för förbundet att analysera projekten, vilket ger en bredare grund och
fördjupade kunskaper kring hur framtida insatser kan planeras och genomföras.
Vidare bör förbundet genomföra informationsinsatser för att informera projektledarna om den
utbildning som kan erhållas från Försäkringskassan rörande utbildning i uppföljningsverktyget S U S , något som idag inte förefaller fungera tillfredsställande.
Styreisen beslutade om årsredovisningen den 27 april 2012, vilket inte faller inom den tidsram som lagen stipulerar om att årsbokslut och årsredovisning ska upprättas inom tre månader efter räkenskapsårets slut. För andra året i rad beslutar inte styrelsen om årsredovisningen inom enligt lagen om finansiell samordning stipulerad tid. Styreisen bör vid planering
av kommande års verksamhet tillse att lagkravet uppfylls.

8

U
SAMORDNINGSFÖRBUNDET
I VÄRMDÖ

S ammanträdesprotokoll
2012-04-02

(Zlö

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING7
HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

2012 -05- 0 9

§ 115 Årsredovisning 2011
Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande 2012-03-30

D.nr 12 Finsam/6

Styrelsen föreslås besluta:
godkänna Årsredovisning 2011 och överlämna
den till förbundsmedlemmarna

Bakgrund: Samordningsförbundets årsredovisning 2011 ligger till grund för
revisorernas granskning av verksamheten. Under februari och mars har granskning
genomförts och dokumenterats i sep. Granskningsrapport och revisionsberättelse

Styrelsen beslutar: enligt förslag

Justerh

utdragsbestyrkan
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§ 116 Granskningsrapport och
revisionsberättelse 2011
Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande 2012-03-30

Förslag till beslut:
överlämna Granskningsrapport och Revisionsberättelse 2011
till förbundsmedlemmarna för beslut.

Bakgrund: Granskningsrapport och revisionsberättelse skall överlämnas till varje
ägarpart i samordningsförbundet. Varje ägarpart, var för sig, har att besluta om
beviljande av ansvarsfrihet.
A v Granskningsrapporten framgår att bokslutet är väl dokumenterat och att
förbundets resultat och ställning enligt årsredovisningen är rättvisande för år 2011.
Ett identifierat utvecklingsområden för styrelsen är att mål i projektinsatser bör
kvantifieras för att underlätta uppföljning och utvärdering.

Styrelsen beslutar: enligt förslag

justeringars

|

>•

|

|

utdragsbestyrkan

Samordningsförbundet i Värmdö • c/o Värmdö kommun, 134 81 Värmdö
Samordnare: Gunilla Borgh * Telefon: 08-570 475 57 • e-post: gumlla.borgh@varmdo.se
wvvw.såmordhingsforbundetvarmdo.sé

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sid 3: Förord
Sid 4: Sammanfattning av resultatet 2011
Sid 6: Föivaltningsberättelse
- Organisation oeh organisationsutveckling
- Resultatredovisning
Sid.10: Ekonomisk redovisning
Sid. 13: Bilagor
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I VÄRMDÖ - VÅRT SYFTE
* Samordningsförbundet i Värmdö, VärmSam, bildades den 1 april 2009 i enlighet med lagen om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210).
* Medlemmar i förbundet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och
Värmdö kommun.
• Syftet med samverkan är att stödja ägarnas organisationer i att utveckla och pröva nya former av arbetssätt och
metoder - alltid med individen i centrum. Syftet är ocks£ ätt uppnå eri effektiv resursanvändning och främja
kunskapsöverföring.
* Samarbetet ska leda till ett samlat ansvar för insatser och ekonomiska resurser.
* Målgruppen ar personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiHterkgsinsatser.
> Samordningsförbundet i Värmdö är såväl en egen fristående myndighet spm en arena för utveclding av
nya metoder och arbetssätt. Helhetssyn, ömsesidig respekt och kontinuitet ska känneteckna verksamheten,
enligt Avsiktsförklaring 2009. Uppdraget kräver stor flexibilitét för att kunna möta nya behov öch ändrade
förutsättningar på lokal nivå.
"* 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.

FÖRORD
2011 här för Samördningéföfbundet i Värmdö inneburit utveckling påfleraolika plan. Vi tog ett par rejäla kliv
framåt som samordningsförbund och växte i vår roll. Vificken tydligare gemensam syn på vårt gemensamma
uppdrag att bryta ny mark utanför de traditionella ramar som vi var och en har med oss. Denna frigörelseprocess
från våra respektive bakgrunder kan vara svår, men den är oerhört viktig om man som samordnings förbund ska
lyckas i sitt uppdrag att tänka nyskapande och gränsöverskridande.
Förbundet har under 2011 fokuserat på, och arbetat vidare med, att ge stöd till gruppen unga vuxna (16-24 år).
Denna grupp är högt prioriterad och kommer så även att vara under kommande år. Värmdö kommun har en
stor problematik med att unga mar allt sämre och har svärt att etablera sig och komma uttillegen försörjning.
Mänga ungdomar riskerar att bli "hernmasittare" under lång tid, och risken för att de utvecklar psykisk ohälsa är
uppenbar. Därför har arbetet med att finna hållbara vägar till ett självständigt liv för unga i Värmdö varit en av
samorclriingsförbundets viktigaste uppgifter under 2011,

vuxna har varit förlagd till Vågen i Gustavsberg. Vägens psykologer har utvecklat en
personligt utformad handlingsplan, som med hjälp av coacherna har använts som arbetsmetod. Målet har varit
att varje individ ska påbörja praktik, studier eller anställning i den takt man klarar av. Detta har varit ett mycket
lyckat samarbete, som efter utvärdering av oberoende konsulter gavs ett högt betyg. Erfarenheterna från
projektet Vågen 2011 tar vi nu med oss då vi inför kommande år planerar för finansiering av en ny, bredare
satsning för målgruppen unga & vuxna. Här blir samordningsförbundets uppgift tydlig. Vi ska ta tillvara det som
gått bra och stödja organisationerna i vidareutvecklingen av sitt samarbete. Därmed gör vi det möjligtförfler
personer att ta del av de framgångsrika metoder och stödformer som bevisligen fungerar.
Verksamheten för unga

även prioriterat de personer vars sjukersättning är på väg att upphöra. I projektet Faris, som vi finansierar
tillsammans med Samordnmgsförbundet Välfärd i Nacka, samarbetar Försäkringskassan tillsammans med
Arbetsförmedlingen för att stödja dessa personer inför en övergång till arbetslivsintroduktionen.
Vi har

Vi kan konstatera att 2011 har varit ett bra år ur många aspekter för Samorclningsförbundet i Värmdö. Vi ser efter
detta år hur viktigt det är med gränsöverskridande samverkan. När alla partners sitter vid samma bord i ett nytt,
fritt, sammanhang så löser man problemen betydligt bättre, och nya metoder för människors bästa kan växa
fram. I samorclningsförbundet får vi denna möjlighet och därför är vår verksamhet viktig. 2011 års erfarenheter
tar vi nu med oss in i det nya året, och jag vill verkligen rikta ett varmt tack till styrelse, personal och alla våra
samarbetspartners för ett mycket gott samarbete och ett fint engagemang.
Stefan Dozzi
Ordförande
Samordningsförbundet i Värmdö

SAMMANFATTNING AV RESULTATET 2011
Sammanfattningsvis har Samordningsförbundet i Värmdö uppnåttföljanderesultat under verksamhetsåret
2011:
•? Projektet Vågen avslutades den 31 december 2011. Resultatet av samarbetet är positivt och erfarenheterna ska
tas tillvara i det fortsatta utvecklingsarbetet inom området unga & vuxna.
.» Ett nytt projekt, Faris, startade våren 2011. Det är ett samverkansprojekt med Samordningsförbundet
Välfärd i Nacka. Nacka kommun är projektägare. De båda förbunden i Värmdö och Nacka finansierar
projektet tillsammans.
* Samverkan med de övriga förbunden i länet har stärkts ytterligare under året. Deltagande i ägardialog,
nätverksmöten, gemensamma konferenser och seminarier har bidragit till ökad kunskap.
• De adrninistrativa rutinerna har förtydligats och förbättrats under året.
• En satsning gjordes på att förbättra informationen, vilket bl.a. resulterat i att förbundet nu har en egen
hemsida. Ett informationsblad har också tagits fram.
* Årets resultat för Samordningsförbundet i Värmdö blev. plus 802 353 kronor.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Organisation och organisationsutveckling
Samordningsförbundet ägs till lika delar av medlemmarna Stockholrhs läriS landsting, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Värmdö kommun. Förbundet har ett kansli placerat i Gustaysberg, Värmdö.
Styrelsen
Styrelsen är samordriingsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ, som har ansvar för utveckling och
ekonomi.
Styrelsen består av fyra ledamöter ochfyraersättare, utsedda av respektive huvudman, och har under året haft
följande sammansättning:
Stefan Dozzi (KD), ordförande, Värmdö kommun
Käte Fransson (S), ersättare, Värmdö kornmun
Elisabeth Dingertz (M), vice ordförande, Stockholms läns landsting
Anna-Lena Östman, (S), ersättare, Stockholms läns landsting
Lennart Jäderqvist, ledamot, områdeschef Försäkringskassan Nacka/Värmdö/Södermalm
Angela Mazzini, ersättare, enhetschef Försäkringskassan
Lolo Hultsten Sandberg, ledamot, Arbetsförmedlingen
Monica Lindberg, ersättare, Arbetsförmedlingen
Revisorer
Samorclningsförbundets verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen.
Peter Ahlm, Öhrlings PricewaterhouseCoopers är förordnad av Riksrevisionen och företräder Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen. Berit Assarsson är utsedd revisor för Stockholms läns landsting och Lennart Lönn för
Värmdö kommun. Två revisorsbiträden bistod i en revision/granslming våren 2011 av verksamhetsåret 2010,
Mikael Sjölander och Per Tegnér från Ernst&Young.
Samordnande tjänsteman
Samordnaren ar verkställande tjänsteman och föredragande i styrelsen. Samordnaren verkställer styrelsens
beslut, ansvarar för ekonomihantering, uppföljning och utvärdering samt utarbetar förslag till beslut vad
gäller ansökningar om insatser. Samordnaren ansvarar även för informationen internt och externt om
förbundets verksamhet. Förbundet köper, enligt ett avtal för 2011, tjänster från Värmdö kommuns
socialkontor motsvarande 0,5 tjänst.
Beredningsgrupp
På tjänstemannanivå finns én beredningsgrupp som har en viktig roll när det gäller att fungera som länk
mellan styrelsebesluten och driften i respektive mecUémsorganisation. Följande chefer och tjänstemän
ingick i breclruhgsgruppen 2011:
Ylva Sjögren, sodaichef, Värmdö kommun
Gertrud Wahlund, avtalshändläggare/hälso- och sjukvårdssamordnare, hälso- och sjukvårdsnämndens
förvaltning i Stockholms läns landsting
Maggie Örjansberg, samvefkansänsvarig, Försäkringskassan
Åsa Grönlund, arbetsförmédlingschef, Arbetsförmedlingen

5

Styrgrupp
För varje insats/verksamhet finns en styrgrupp med representanter för samtliga huvudmän. Styrgruppernas
uppdrag och ansvar regleras i avtal/överenskommelser tecknade mellan förbundet och cheferna för respektive
insats/verksamhet. Styrgrupperna är, som namnet anger, ett viktigt instrument för verksamheternas styrning,
utveckling och måluppfyllelse. Resultat och måluppfyllelse ska löpande rapporteras till beredningsgruppen och
styrelsen i samband med del- och helårsredovisningen. Projektet Vågen har en styrgrupp med chefer från
landstinget och Värmdö kommun. Projektet Faris har en styrgrupp med chefer fran Försäkringskassan och
Arbets förmedlingen samt representanter för samordningsförbunden i Värmdö och Nacka.
Utveckling av förbundet och styrelsens arbete
År 2009 var att beteckna som ett startår för förbundet. Följande år, 2010, låg fokus på förankring och stabilitet.
Samordnarens huvudsakliga arbetsuppgift var då att strukturera upp förbundets adrninistration och skapa
nödvändiga rutiner. Arbetet under 2011 har i stort följt verksamhetsplanen. Parallellt med detta har arbete lagts
ned pa att effektivisera den ekonomiska uppföljningen och utveckla informationen om förbundets verksamhet.
Skatteverkets negativa besked angående momsersättning har krävt ett överklagande till Skatteverket och ett
yttrande till Förvaltningsrätten i Falun.
Styrelsen har haft 6 möten under 2011. Dämtöver har styrelsens ledamöter och ersättare deltagit i en
nationell konferens i Norrköping i april, ett dialogmöte med Samordningsförbundet Välfärd i Nacka i
augusti samt en ägardialog tillsammans med övriga förbund i länet i oktober. Delar av styrelsen har även
deltagit i nätverksträffar anordnade av Samordningsförbundet Östra Södertörn och en seminariedag i
november om unga & vuxna anordnad av Försäkringskassan.
Under 2011 har frågan om ett eventuellt samgående med Samordnings förbundet Välfärd i Nacka initierats
av Försäkringskassans representant i styrelsen. Två förbund som ska ga samman behöver vara ense om
många frågor, bl.a. en ny förbundsordning, fördelningen av budgeten, styrelsens sammansättning och
mandat samt sätet för ett nytt förbund. De fyra ägarna ska vara överens, förutom att den administrativa
delen och den politiska beslutsprocessen tar sin tid.
Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö har i ägardialogen den 10 oktober 2011 uttalat att ett samgående
inte är aktuellt under denna mandatperiod. Ett kostaadseffektivt samarbete, som gagnar förbunden och
målgrupperna, ska utvecklas i ett första steg.

Resultatredovisning
Mål, budget öch verksamhetsplan för 2011
Mål, budget och verksamhetsplan för 2011 fastställdes av förbundets styrelse den 29 november 2010.

Övergripande mål
Lagen betonar att syftet med samverkan och samordningsinsatserna ska bidra till att öka funktions-och
arbetsförmågan hos personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade stöd- rehabiliterings- och
förebyggande insatser.
Det slutgiltiga målet för samverkansarbetet mellan huvudmännen är att individens situation när det gäller
arbete och egen försörjning har förbättras.

Budget
Budgeten 2011 för Samordnings förbundet i Värmdö omfattar 3,4 mkr, vilket innebär 850 tkr vardera frän
Värmdö kommun och Stockholms läns landsting samt 1,7 mkr från de statliga medlemmarna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Uppföljning pch utvärdering
Styrelsen använder uppföljning och utvärdering som vägledning och underlag för sin fortsatta finansiering av
pågående varksamheter, liksom prioriteringar av nya satsningar.
Styrelsen har i avtal för 2011 fastställt insatsspecifika mål för projektet Vågen. MåluppfyUdsen har redovisats i
samband med delårs- respektive helårsredovisningen.
En intern uppföljning av Vågen har genomförts vid tvä tillfällen, inför delårs- respektive helarsredovisningen. Med anledning av projektets avslut vid årsskiftet genomfördes en extern uppföljning och
utvärdering, av Zeal consulting. Slutrapporten presenterades den 11 november 2011.
Projektet Faris startade med de första deltagarna under hösten. Projektet följer den beslutade
projektplanen, med en första utvärdering som genomförs våren 2012.
Resultatredovisning, projektet Vågen
Förbundet har delfinansierat projektet Vågen under hela verksamhetsåret. Projektet startade formellt hösten
2009 och kom igång med deltagare vid årsskiftet 2009/2010. Det avslutades den 31 december 2011.
Vågen byggde på ett samarbete mellan socialkontoret i Värmdö kommun och Gustavsbergs vårdcentral. Syftet
var att skapa enflexibelintensivinsats för unga vuxna mellan 16 oth 24 år som hade problem med sysselsättning,
ekonomi och social samvaro, samt hade svårt att hitta en fungerande struktur i vardagen.
* Mål och måluppfyllelse

Det övergripande målet var att deltagarna efter sin tid i projektet skulle börja arbeta eller studera samt att de
skulle må bättre.
Mål 1: Verksamheten ska omfatta minst 15 deltagare per år, med upp till 10 personer samtidigt.
Maiuppfylieise: Målet mte fullt uppnått grund av projektets avslut och nedtrappning under det sista
Hartalet 2011. 14 ungdomar deltog i projektet Vågen under 2011 ,(9 män och 5 kvinnor). Det maximala
antalet deltagare vid én och samnia tidpunkt var 9.
Mal 2: Medeltiden för deltagande i insatsen är 6-12 månader, kan variera i särskilda fall.
Måjuj^fyUelse:
Genomsnittstiden i projektet för deltagarna var 10,6 månader. Insatstiden
varierade mellan én månad öch två år.
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Mål 3: Minst 60 procent av deltagarna ska vara i arbete, studier, praktik eller arbetsträning efter insatsen.
4. Minst 80 procent av deltagarna anser att deras hälsa har förbättrats (självupplevd hälsa enligt skattningsskalor
och enkät).
Måluppfyllelse: Målet uppnått. 60 procent av de ungdomar som avslutade projektet kom igång med
sysselsättning, alternativt fick anpassat stöd på grund av ett varaktigt funktionshinder (via Arbetsförmedhngen
och det ESF-stödda projektet KomAn) för att finna en lämplig sysselsättning.
Mål 4: Minst 80 procent av deltagarna anser att deras hälsa har förbättrats (självupplevd hälsa enligt
skattningsskalor och enkät).
Måluppfyllelse: Måluppfyllelsen har inte kunnat mätas, då endast 64 procent av ungdomarna harfyllti
skattningsskalor. Av dessa skattar dock 78 procent att deras hälsa förbättrats. Samtliga deltagare är nöjda
med de insatser de fått och upplägget i Vågen som helhet.
Kommentar: Samarbetet mellan vårdcentralens psykologer och kommunens coacher gav ett gott resultat
och visar pä en god måluppfyllelse. Nedtrappningen under hösten inför avslutet påverkade dock
möjligheten att uppnå samtliga mål.
Redovisningen för Vågens verksamhet presenteras i sin helhet i bilagan (se sid. 14)
Utvärderingsrapporten från Zeal consultning finns på mvw.samordrungsforbundetvarmdo.se

Nytt projekt - Faris
Projektet Faris - Förändring i samverkan — startade i april 2011.1 augusti var arbetsgruppen komplett och de
första deltagarna kontaktades. Förbunden i Värmdö och Nacka finansierar samverkansprojektet tillsammans.
Nacka kommun är projektägare.
Projektet riktar sig till personer vars dagar med sjukpenning/tidsbegränsad sjukersättningen tar slut inom 6
månader. Syftet är att utveckla nya samarbetsformer mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
kommunemas socialtjänster samt landstingens vårdcentraler, som ökar deltagarnas fortsättningar inför
arbetslivsintroduktionen.
Redovisningen av det pågående projektarbetet presenteras i bilagan (se sid. 15).

EKONOMISK REDOVISNING
Verksamhetsaret 2011 hade Sämordnirigsförbundet i Värmdö en budget pä 3,4 mkr, som utgörs av anslag frän
förbundets medlemmar, och ett ingående balanserat överskott från 2010 med 448 542 kr. De disponibla medlen
har uppgått till drygt 3,8 mkr. Kostnaderna för verksamheten under 2011 uppgår till totalt 2 597 647 kr, vilket
innebär att samordningsförbundet redovisar ett positivt resultat med 802 353 kr för år 2011. Tillsammans med
det balanserade överskottet 2010 har förbundet ett eget kapital på 1 250 875 kr.
Avvikelserna från budgeten för år 2011 kan förklaras med kostnader för adrninistrationen, genom utökad
tjänstgöring för samordning i 4 månader, köpta tjänster för utvärdering och uppföljning samt en köpt tjänst för
hemsidans uppläggning och drift.

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Varav
Medlemsbidrag
Övriga intäkter

Notl

Verksamhetens kostnader
Varav
Aclministrativa kostnader
Insatser/utvecklingsarbete

Not 2
Not 3

Verksamhetens resultat
Finansiella poster
Varav

2011

2010

3 400 000

2 025 984

3 400 000

2 000 000
25 984

-2 597 647

-2159 432

-708 001
-1 889 646

-392 119
4 767 313

802 353

-133 448

-20

-43

-20

^43

802 333

-133 491

Räntekostnader
ÅRETS RESULTAT

Balansräkning

2011-12-31

2010-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar
Bank
Summa omsättningstillgångar

Not 4

Summa tillgångar

53 912
2 151 700
2 205 612

142 017
1 048 416
1190 433

2 205 612

1190 433

448 542
802 333
1250 875

582 033
-133 491
448 542

906 965
22 272
500
25 000
954 737

688 636
7 055
1 200
45 000
741891

EGET KAPITAL
OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

NotS

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Sociala avgiftet och avdragen skatt
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

Not 6
Not 7

Summa eget kapital och skulder

2 205 612

10

1190 433

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet medtillämpligadelar i lagen om kommunal redovisning.

Noter, Resultaträkning
2011

Not 1 Medlemsanslag
Anslag Försäbdngskassari/Länsarbetsnämnden
Anslag Värmdö kommun
Anslag Stockholms läns landsting
Not 2 Administrativa kostnader
Styrelse
Revision
Tjänsteman/kansli
inkl. Lokalkostnad kansli
Resekostnad
Ekonomistöd
övrigt

1700 000
1 000 000
500 000
850 000
3 400 000
2 000 000
850 000

5

415 769
1232
_

82 325

25 500

«738

105 304

417 001
80 938
116 000
708 001

192 480
68 680
155
392119

0

469 465

1 430 495

1 297 848

459151
1 889 646

1 767 313

Not 3 Insatser/utvecklingsarbete
Projekt Mötesplats
Projekt Vågen
Aktivitet: Köp av tjänster

2010

Kontorsplats/lokal
Kontorskostnad

1 200
000
175 000
21467

Aktivitetskostnad

34028

Projekt FARIS

0

00

0

0

Noter, Balansräkning
Not 4 Övriga fordringar
Kundfordringar
Ingående moms
Not 5 Eget kapital
Ingående balans eget kapital
Årets resultat
Utgående balans eget kapital
Not 6 Leverantörsskulder
Stockholms läns sjukvårdsområde
Entré & Reklammattan AB
Delselius Konditori AB
Zéal Consulting
Docina HB
Försäkringskassan
Samordnings förbundet i Nacka
Värmdö kommun
Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Ernst & Young, upplupen kostnad avseende revision
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Kassaflödesanalys

2011

2010

Den löpande verksamheten
Årets resultat

802333

-133 491

Kassaflöde firån den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

802 333

-133 491

88 105

-142017

212 846

574 198

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1103 284

298 690

Årets kassaflöde

1103 284

298 690

Likvida medel vid årets början

1048 416

749 726

Likvida medel vid årets slut

2 151 700

1 048 416

Öknmg/mmskriing kortfristiga fordringar
Öknmg/niinsknittg kortfristiga skulder

n

STYRELSENS BESLUT
Samordnmgsförbundet i Värmdö godkänner årsredovisningen för 2011 och överlämnar den till
förbundsmedlemmama.
Förbundsmedlemmama 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.

Stefan Dozzi ä
Värmdö kornniiin

Elisabeth Dingertz (M) vice^rdföråndé
Stockholms läns landsting

Lolo Hultsten Sandberg, ledamot
Arbetsförmedlingen

Lennart Jäderqvist, ledamot
Försäkringskassan

^

VÄRMDÖ KOMMUN

Stockholms läns landsting
Arfjetsiormedlingen

BILAGOR
I bilageavsnittet urins mer detaljerad information om projektet Vågen, som avslutades vid verksamhetsårets slut,
och det nystartade projektet Faris.

1 Måluppfyllelse, Vågens verksamhet 2011
?

- Individuella mål
1. Insatsen ska omfatta minst 15 deltagare under år 2011 med upp till 10 petsoner samtidigt.
Måluppfyllelse: Vågen har arbetat med totalt 14 ungdomar under 2011, med upp till 9 personer samtidigt. 4
ungdomar var med i Vågenframtill dess att verksamheten avslutades i slutet av december 2011.
Kommentarer: Målet uppnåddes inte helt, då Vågen på grund av nedläggningen inte tog emot nya remisser
efter september 2011.
2. En riktlinjeförinsatslängd är 6-12 månader men tiden kan vara både längre och kortare.
Måluppfyllelse: Genomsnittstiden för samtliga insatser under 2011 var 10,6 månader. Insatstiden varierade
mellan en månad och två år. I de fall där insatsen var mycket kbrt berodde det på att fokus låg på att få kontakt
med den unga personen för att på så vis hjälpa honom eller henne till en annan insats.
3. Minst 60 procent av deltagarna är i arbete, studier, praktik, arbetsträning efter insats.
Måluppfyllelse: Totalt har 8 av 14 (60 procent) av de unga vuxna som avslutats på Vågen under 2011 kommit
igång med sysselsättning, alternativt fått anpassat stöd på grund av olika funktionshinder (från KomAn eller
Arbetsförmedlingen) för att finna en lämplig sysselsättning. Det har oftast rört sig om jobb med lönebidrag,
arbetsträning eller studier. Noteras bör att de personer som gått vidare till sysselsättning i de flesta fall även har
fått planering för andra insatser vid utskrivningen från Vågen, tex. fortsatta stödsamtal och läkarkontakt på
Carema Hjärnhälsan eller en etablerad kontakt på Habiliteringen och/eller med en LSS-handläggare.
Övriga 40 procent av ddtagarna som avslutats på Vågen har hjälpts vidare till fortsatt vård och stöd utan att ha
kommit i sysselsättning. Detta rör sig i vissa fall om personer som har en svår psykiatrisk problematik som
kräver spedaliserad behandling innan det är aktuellt att börja arbeta mot att ordna en syssdsättning. I andra fall
rör det sig om personer som deltagit i Vågen, men som inte kommit så långt att de är redo för sysselsättning när
Vågens verksamhet avslutas. Vågens förhoppning är att den planering som"görs för ungdomarna vid avslut ska
leda tillett ökat deltagande i samhället och en fungerande sysselsättning på sikt.
4. Minst 80 procent av deltagarna anser att deras hälsa har förbättrats (självupplevd hälsa enligt
skattningsskalor och enkät).
Måluppfyllelse: Av de ddtagare som avslutats under 2011 har endast 9 av 14 (64 procent) fyllt i
självskattningsskalor före och efter insatsen och gjort det på ett fullständigt vis. 36 procent av deltagarna har
alltså inte fyllt i någon självskattningsskala. Detta betor oftast på att avslutande självskattningsskalor inte lämnats
ut, då Vågens insatser här varit inriktade på att hjälpa de unga vidaretillannan vård.
Av dem som har fyllt i självskattningsskalor och enkät skattar 78 procent att deras hälsa förbättrats (mått på
ångest och depression samt upplevd hvskvalitet), Samtliga deltagare är nöjda med de insatser de fått och
upplägget i Vågen i sin helhet.
- Sammanfattning av måluppfyllelsen väd. gäiler de individuella målen
När äet gäller de kvantifierbara målen på ki^vidnivå har målet kring en insatslängd på 6-12 månader, och att 60
procent ay deltagarna är i arbete, studier, prafeHk, ^betsträning efter insats, uppnåtts. Målet att insatsen ska
omfatta minst 15 deltagare per år har Mte uppnåtts.
Eftersom endast 64 procent av deltagar;ha fyllt i självskattningsskalor före och efter insatsen går det inte att
uttala sig om i vilken grad alla deltagare anser ätt deras hälsa har förbättrats efter Vågens insatser. Av de
cleltagaré som tagit dd av éh fullständig 'Vågéhinsats" kan målet dock sägas vara uppfyllt när det gäller
självupplevd hälsa.
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BILAGOR
I bilageavsnittet finns me* detaljerad information om projektet Vågen, som avslutades vid verksamhetsårets slut,
och det nystartade projektet Faris.

1. Måluppfyllelse, Vågens verksamhet 2011
«Individuella mål

1. Insatsen ska omfatta minst 15 deltagare under år 2011 med upp till 10 personer samtidigt.
Måluppfyllelse: Vågen har arbetat med totalt 14 ungdomar under 2011, med upptill9 personer samtidigt. 4
ungdomar var med i Vågen fram till dess att verksamheten avslutades i slutet av december 2011.
Kommentarer: Målet uppnåddes inte helt, då Vågen på grund av nedläggningen inte tog emot nya remisser
efter september 2011.
2. En riktlinjeförinsatslängd är 6-12 månader men tiden kan vara både längre och kortare.
Måluppfyllelse: Genomsnittstiden för samtliga insatser under 2011 var 10,6 månader. Insatstiden varierade
mellan en månad och två år. I de fall där insatsen var mycket kort berodde det på att fokus låg pä att få kontakt
med den unga personen för att på så vis hjälpa honom eller hennetillen annan insats.
3. Minst 60 procent av deltagarna ät i arbete, studier, praktik, arbetsträning efter insats.
Måluppfyllelse: Totalt har 8 av 14 (60 procent) av de unga vuxna som avslutats på Vågen under 2011 kommit
igång med sysselsättning, alternativt fått anpassat stöd på grund av olika funktionshinder (frän KomAn eller
Arbetsförmedlingen) för attfinnaen lämplig sysselsättning. Det har oftast rört sig om jobb med lönebidrag,
arbetsträning eller studier. Noteras bör att de personer som gått vidare till sysselsättning i de flesta fall även har
fått planering för andra insatser vid utskrivningen från Vågen, t.ex. fortsatta stödsamtal och läkarkontakt på
Carema Hjärnhälsan eller en etablerad kontakt på Habiliteringen och/eller med en LSS-handläggare.
Övriga 40 procent av deltagarna som avslutats på Vågen har hjälpts vidare till fortsatt vård och stöd utan att ha
kommit i sysselsättning. Detta rör sig i vissa fall om personer som har en svår psykiatrisk problematik som
kräver specialiserad behandling innan det är aktuellt att börja arbeta mot att ordna en sysselsättning. I andra fall
rör det sig om personer som deltagit i Vågen, men som inte kommit så långt att de är redo för syssdsättning när
Vågens verksamhet avslutas. Vågens förhoppning är att den planering som görs för ungdomarna vid avslut ska
leda tillett ökat deltagande i samhället och en fungerande sysselsättning på sikt.
4. Minst 80 procent av deltagarna anser att deras hälsa har förbättrats (självupplevd hälsa enligt
skattningsskalor och enkät).
Måluppfyllelse: Av de deltagare som avslutats under 2011 har endast 9 ay 14 (64 procent) fyllt i
självskattningsskalor före och efter insatsen och gjort det på ett fullständigt vis. 36 procent av deltagarna har
alltså inte fyllt i någon självskattningsskala. Detta beror oftast på att avslutande självslattriingsskalor inte lämnats
ut, då Vagens insatser här varit inriktade på att hjälpa de unga vidare till annan vård.
Av dem som har fyllt i självskattningsskalor och enkät skattar 78 procent att deras hälsa förbättrats (mått på
ängest och depression samt upplevd livskvalitet). Samtliga deltagare ar nöjda med de insatser de fått och
upplägget i Vågen i sin helhet.
- Sammanfattning av måluppfyllelsen vad gäller de individuella målen

När det gäller de kvantifierbara målen på individnivå har målet kring en insatslängd på 6-12 månader, och attiiO
procent av deltagarna är i arbete, studier, praktik, arbetsträning efter insats, uppnåtts. Målet att insatsen ska
omfatta minst 15 deltagare per år har inte uppnåtts.
Eftersom endast 64 procent av deltagarna fyllt i självskattningsskalor före och efter insatsen går det inte att
uttala sig om i vilken grad alla deltagare anser att deras hälsa har förbättrats efter Vägens insatser. Av de
deltagare som tagit del av en tullständig "Vågeninsats" kan målet dock sägas vara uppfyllt när det gäller
självupplevd hälsa.
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-Strukturförändrande mål

Målet var att skapa en insats för utsatta unga vuxna sona har större behov av täta kontakter och aktivitetsstöd än
vad som kan tillgodoses av socialtjänsten, den specialiserade barn- och ungdomspsyHatrin eller vuxenpsyltiatrin.
Målet var att finna nya vägar för dessa partners att samverka för att öka förutsättningarna till fungerande hjälp
för målgruppen.
Vågen kan sägas uppfylla de strukturförändrande mål som ställts upp. Vågen hänvisar till den rapport om
"Vågenmodellen" som sammanställts av leg. psykolog Elin Lindsäter under hösten 2011, samt till den externa
utvärderingsrapport som skrivits på uppdrag av Samorclningsförbundet i Värmdös styrelse.
Läs bägge dokumenten på \ v w : s a r n ö r d r ^

sök på Insatser, Avslutade insatser.

2. Redovisning av Faris verksamhet 2011
Samordnings förbundet i Värmdö och Samordningsförbundet Välfärd i Nacka driver ett gemensamt projekt
som riktar sig till personer vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning tar slut inom
6 månader. Syftet med projektet är att utveclda samarbetsformer som ökar deltagarnas förutsättningar inför
arbetslivsintroduktionen -(ALI) och som ökar deras fortsättningar att återfå arbetsförmågan. Syftet är även att
deltagarna känner sig väl förberedda inför introduktionen.

l^åluppffeHelsé;.:_ ;
Fotöt^kacleltaganifls
motivation inför
arbetsU^

Pågår

Genom bl.a.
avstämnmgsmöten,
KASAM-verkstad," :
LISA

KorhmerätVu^

Skapa myndighetsöverskridande struktur s ö m
stödjer;inmyiäe'ns väg till
éj^én forsörjriing

Pågår

Kommer delvis att
uppfyllas

Motivera personalen hos
ide olika rhyhdighéte
att samverka för att g é
dét bästa stödet för
individen,
Identifiera både hinder
och f r a m g å n g ^

Pågår

Gehoih b t ä ; ,
projektgruppen,
kontaktpersoner,
åvstämnragsmötén.
Genom bl.a. workshop
för AF:s;och FK:s
pbrsöna^-ÄjTrrnötén

G e n ö n i bl.a. Workshop
,förAE^öchRr^s
personal ...

Kommer att uppfyllas

Genom bl.a. K A S A M -

Kommer att uppfyllas

:

:

Pågår

;

Kommer att uppfyllas.

:

f ö r en myndighets-T.

.ovjerjatripände^samverkan .
Testa metoder som ökar
.deltägarnas motivation
och trygghet inför A L I

Oka antalet personer som
;gårfdån
arbetslivsintroduktionen
till Arbetsförmedlingens.
olika insatser •
.(65 procent) .

Pågår

VerKsrau, j u l o i x , naisopröfiler, samtal, aktiv
avspänning, mförhötén

:

fCah inte mätäs^anhu - v E n första mätning kan
göras våren 2012
Mgä deltägaf e har
ävslutäts i A L I
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Möjligt ätt nå

>: Analys av nuläget

Personer som arbetat deltid
Relativt många av Faris deltagare är personer som är deltidssjukskrivna och arbetar pa sin andra del. Mänga ay
dem har tackat ja til projektet och vill verkligen göra vad de kan för att kunna utöka sin arbetsförmåga. På
grund av att de arbetar, och ofta även går på behandlingar, blir det krockar med projektets aktiviteter. Det går
helt enkelt inte attfyllapå medfleraktiviteter.
Myndigheters olika syn på arbetsförmåga
Projektgruppen har, som många andra, reflekterat över skillnaden i Arbetsförmedlingens och
Försäkringskassans olika syn på människors arbetsförmåga. Myndigheterna använder helt olika begrepp, vilket
leder till en förvirring hqs individen. Det leder även till problem i samarbetet mellan myndigheterna.
:

Motiverande samtal
.
Projektgruppen har upplevt Ml-metoden som värdefull i sitt arbete med deltagarna. Det är inte möjligt att rullt
ut kunna praktisera metoden efter en kort kurs, men den har hittills gett värdefulla insikter och kunskaper om
samspelet mellan handläggarna och personerna.
Kontaktperson på prov
Projektet har valt att testa metoden att ha en AF-handläggare (från projektet) som kontaktperson mot
Försäkringskassan. Syftet är att FK-handläggarna ska kunna kontakta henne för att hitta ingångar till
Arbetsförmedlingen. Idén har fötts utifrån att kontakten inte alltid fungerar så smidigt mellan myndigheterna,
och FK-handläggarna vet inte vem/vilka de ska kontakta hos AF.
Projektet har även en kontaktperson från socialtjänsten, som underlättar för de försäkrade att hitta rätt in i
socialtjänsten. Vid de första samtalen kommer alla att få information om detta.
Personer som hat kortare tid än 6 månader kvar med ersättning från Försäkringskassan
Från början var det tänkt att personer som har minst 6 månader kvar av sin ersättning från Försäkringskassan
skulle inga i projektet. Efter det att projektgruppen uppmärksammat att antalet personer i den ursprungliga
målgruppen minskat kraftigt föreslog gruppen att även personer som har kortare tid kvar skulle inkluderas. Det
innebär att erbjudande om projektet skickats ut äventillde personer som har endast 3 månader kvar. Det
betyder att projektet inte haft lika långtidpå sig att arbeta med dessa individer. Det är möjligt att detta kan
påverka resultatet.
Det förnyade arbetssättet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Projektet Faris påverkas av de nya direktiven som reglerar samarbetet mellan Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen. Det nya arbetssättet sammanfallertillen stor del med Faris syften och mål. I grunden
handlar det om att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska samarbeta så tidigt som möjligt, så att
individen får ett snabbt, kvaUficerat och effektivt stöd för att återfå sin arbetsförmåga. Genom att projektet
redan nu arbetar med detta på olika sätt, blir det viktigt att se hur projektet kan arbeta i den nya situationen. Det
kan till exempel handla om atttidigareläggaimplementeringen av metoderna, och på sa satt stödja den ovnga
processen som pågår mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
- Måluppfyllelse gällande delmålen

Använda avstämningsmöten som metod i myndighetssamverkan: Pågår.
Involvera sjukskrivande läkare vid avstämningsmöte: Pågår.^
Involvera arbetsgivare vid avstämningsmöte vid behov: Pågår.
_ ^
Involvera kommunen/försörjningsenheten vid avstämningsmöten vid behov: Pågår.
Erbjuda minst tre olika valbara gruppaktiviteter vars syfte är motivationsskapande och hälsofrämjande:
Kasamverkstan, Projekt LISA samt Aktiv avspänning.
Ordna informationsmöten för handläggare inom AF och FK: APT-möten.
Genomföra en enkät och/eller fokusgrupper bland Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens
personalförätt ta reda pk hur handläggarna ser på samverkan och vilka verktyg som används för det.
Involvera även arbetsgivare: Planerad workshop 8 februari 2012 och uppföljningar.
Erbjuda informationsmöten/öppet hus för deltagare. Möten kan innehålla bl.a. information om
ekonomi, vad AF kan erbjuda, samverkan och vad projektet kan ge deltagarna. Mötena är
återkommande: Möte anordnades den 14 december 2011. Nytt möte i januari 2012. Använda Sassam17

metoden och andta kartläggningsmetodet: Metoder identifierade (AmiA, Bria)
Till 2012 kommer AmiA:s modell att användas tills något annat rekommenderas.

kommer att Fa ett erbjudande om att delta i projektet Ca 30 personer har Tätt erbjudandet hösten 2011.
del
Hittills har 63 procent tackat ja till projektet. Några personer har gått i pension några har blivit friska och en
har tackat nejtillprojektet. Vid en jämförelse med projektet Bria (Samordnmgsförbundet Östra Södertörn)
h l ! J vi ungefaTl^a 57,8 procent) vad gäller andelen personer som tackat jatillprojektet. Aven Bna har sett en
nunskning av aktuella ärenden (de har 136). 9 personer har deltagit från Värmdö kommun.
Kasam-verkstan har genomförts under 8 veckor (två träffar per vecka). Sju personer har deltagit.
Individuella coachningssamtal erbjuds dem som deltagit.
En deltagare har deltagit i projektet LISA pa folkhögskolan i Tollare.
Hälsoprofiler/samtal med en hälsopedagog erbjuds som individuella aktiviteter - hittills har 7 personer
genomfört sådana. En grupp med aktiv avspänning har genomforts.
En mfoimations/inspirationsträff för projektdeltagare genomfördes den 14 december pabiblioteket iNacka ^
Forum. En ytterhgare träff genomförs 18 januari. Syftet med mötena är att beratta om arbetsUvsmtroduktionen
samt ha något tema, t.ex. hälsoprofder och aktiv avspänning.
Löpande avstämningsmöten och samtal med handläggarna erbjuds alla deltagare. De första överlämningsmötena
genomfördes i slutet av november och de första deltagarna har börjat sin arbetshvsmtroduktton.
Projektgruppen deltar i en skräddarsydd intensivkurs i Motiverande samtal, MI, i syfte att bH bättre på att
motivera och bemöta de försäkrade.
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WMssmYovNG

Missivskrivelse

2012-03-.21
Revisorerna i Sjamordnjngsfötoundet | Värmdö

Vår granskning h,ar genomförts som undedag för er ansvarsprövning äv Samordningsförbundet Värmdö år 2Q11.
Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och
årsredovisningen för förbundet.
Det här inte framkommit någfa väsentliga noteringar som påverkar vår bedömning äv ätt
resultat, och ställning ger en rättvisande bild äv förbundets resultat och ställning för året
201 § Vissa utvecklingsöm råden har dock identifierats.
t

Granskningen här genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2011,

Kopia; Förbundets styrelse
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1. Granskning av Samordningsförbundet i Värmdö
1.1.

Inledning

Samordningsförbundet Värmdö granskas av revisorer utsedda av förbundets medlemmar.
Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal Verksamhet.
1.2.

Granskningen utgångspunkter

Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet
och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför ansvarsprövningen av förbundets styrelse.
Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har samordningsförbunden till uppgift att:
•
•
•
•
•
•

Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
Stödja samverkan mellan samverkansparterna
Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra
förvärvsarbete
Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall
användas
Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer
punkterna i 7 §.
Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
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2. Granskning av årsredovisningen
Vi har granskat förbundets resultat och ställning för räkenskapsåret 2011. Granskningen har
inte föranlett några väsentliga anmärkningar. Bokslutet är väl dokumenterat.
Under 2010 nyttjade förbundet överskott från tidigare år och redovisade ett underskott om
133 tkr. Under 2011 har kostnaderna i projekt ökat men förbundet redovisar trots detta ett
överskott om 802 tkr. Eget kapital uppgår till 1 251 tkr.
Sammanfattningsvis bedömer vi att förbundets resultat och ställning enligt årsredovisningen
är rättvisande för år 2011.
Tillgångarna uppgår totalt till 2 206 tkr varav 2 152 tkr avser medel på bankkonto. Tillgångarna är avstämda mot underlag utan anmärkning.
Skulder och eget kapital uppgår till 2 206 tkr varav eget kapital uppgår till 1 251 tkr. Skulderna uppgår till 955 tkr varav 907 tkr avser leverantörsskulder. Granskning av skulderna har
skett mot underlag utan anmärkning.
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3. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Besluta om mål ochriktlinjerför den finansiella samordningen

3.1.

I verksamhetsplanen för 2011, som antogs av styrelsen den 29 noevember 2010, framgår att
syftet med samverkan är att utveckla och pröva nya former av arbetssätt, metoder och organisation - allt med individen i centrum. Syftet uppges vidare vara att uppnå en effektiv resursanvändning och främja kunskapsöverföring.
För 2011 fastslog förbundet ett antal förbundsövergripande mål för insatserna som förbundet
finansierar. Följande mål sattes upp för verksamheten under 2011:
•
•
•

Deltagarna ska efter insats ha uppnått en förbättrad egenupplevd hälsa
Mätning sker via enkäter/självskattning vid start och inför avslut av insats
Deltagarna ska efter insats ha påbörjat arbete, utbildning, studier eller annan rehabiliteringsinsats

I verksamhetsplanen framgår också att insatsspecifika mål på individnivå tas fram i de avtal
som tas fram för insatsen. Dessa ska korrelera med de förbundsövergripande målen.
Ett fokus under året som gått har varit att utveckla informationen om förbundets verksamhet.
Detta har gjorts i och med att förbundet har fått en egen hemsida samt att ett informationsblad om förbundets verksamhet har tagits fram.
Under 2011 har två projekt finansierats av förbundet. För 2011 har styrelsen fastställt insatsspecifika mål för varje verksamhet. Dessa finns fastslagna i respektive avtal.
Vågen - ett nätverk för ungdom/unga vuxna i Värmdö kommun
• Insatsen ska omfatta minst 15 deltagare per år med upp till 10 personer samtidigt. I
takt med att verksamheten utvecklas kan antalet ungdomar per år uppnå 20
• En riktlinje för insatslängd är 6-12 månader men tiden kan vara både längre och kortare
• Minst 60 procent av deltagarna är i arbete, studier, praktik, arbetsträning efter insats
• Minst 80 procent av deltagarna anser att deras hälsa har förbättrats
FARIS - Förändring i samverkan (projektet genomförs tillsammans med samordningsförbundet Välfärd i Nacka)
• Öka antalet personer som från Arbetslivsintroduktionen går till Arbetsförmedlingens
olika insatser eller till arbete eller utbildning (65%)
• Förstärka deltagarnas motivation inför arbetslivsintroduktionen
• Skapa myndighetsöverskridande strukturer som stödjer individens väg till egen försörjning
• Motivera personalen hos de olika myndigheterna att samverka för att ge det bästa
stödet för individen
• Identifiera både hinder och framgångsfaktorer för en myndighetsövergripande samverkan
• Testa metoder som ökar deltagarnas motivation och trygghet inför Arbetslivsintroduktionen
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3.2.

Stödja samverkan mellan samverkansparterna

Arbetet rned att stödja samverkan mellan partema sker främst inom ramarna för de insatser
som finansieras. I årsredovisningen för 2011 framgår att 116 tkr har lagts på samverkan.
Detta innefattar förutom informationsinsatser om förbundet även kostnader för utvärdering.
Visst samarbete förekommer med andra samordningsförbund i länet. Biand annat har ägarkonferenser, nätverksmöten och seminarier genomförts under året. Dock konstaterar förbundets samordnare att det ofta kan vara svårt att delta vid alla möten som anordnas, eftersom
Värmdö geografiskt ligger lite avsides övriga kommuner söder om Stockholm, vilket innebär
längre resvägar samt att ett möte på en timme ofta tar hela dagen i anspråk på grund av restid.
Tidigare har samtal förts om en sammanslagning med samordningsförbundet i Nacka. Detta
kommer dock inte ske under innevarande mandatperiod.
3.3.

Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga
att utföra förvärvsarbete

Följande insatser har finansierats under 2011:
Vågen: Vågen är ett samarbete mellan Socialkontoret i Värmdö kommun och Gustavsbergs
Vårdcentral. Syftet är att skapa en flexibel intensivinsats för unga vuxna mellan 16-24 år som
har problem med sysselsättning, ekonomi och social samvaro samt har svårt att hitta en fungerande struktur i vardagen.
Faris: Syftet med projektet är att utveckla samarbetsformer som ökar deltagarnas förutsättningar inför arbetslivsintroduktionen, vidare att deltagarna känner sig väl förberedda inför
introduktionen samt att utveckla samarbetsformer som ökar deltagarnas förutsättningar att
återfå arbetsförmågan. Målgruppen är personer vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning tar slut inom sex månader.
3.4.

Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning
skall användas

Beslut om budget för 2011 fattades av styrelsen den 29 november 2010. Den totala budgeten för 2011 års verksamhet uppgick till 3,4 mnkr. 673 tkr avsattes för administration och utbildning/processtöd medan 2727 tkr budgeterades för de två projekten. Av dessa budgeterades 1459 tkr för Vågen och 1268 för det ännu inte startade nya projektet.
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3.5.

Svära för uppföljning och utvärdering äv réhäblilitérihgsinsatsernä

Ivlåluppfylleisen redovisas i samband med del- ocn årsbokslut och redovisas separat för
varje verksamhet Styrelsen använder enligt årsredovisningen resultaten söm vägledning
öch Underlag for fihähsiefirijg äv pågående varksämhéter öch priöriiering av nya
satsningar.
Insatsernas

måluppfyllelse:

Vågen

j Insatsen ska omfatta minst 15.
,dej.tagäre/år, ca, 10 personer
samtidigt
Eri riktlinje för insatslärigd är
6-12 månader men tiden kän
vara båcié längre och kortare.
Minst 60 % av deltagarna är i
arbete, studier, praktik, arbetsträning efter insats.
Minst 80 % av deltagarna
anser att deras hälsa har förbättrats.

Totalt 14 ungdomar Under 2011,.
med 9 pers samtidigt
Genomsnittstiden för insatserna
vär 10,6 månader, och Varierade
mellan 1 månad och 12 månader.
60 % av de som avslutats har
kömmit igång med sysselsättning
altémativt fått anpassat stöd pga.
funktionshinder.
Endast 6.4% har fyllt i självskattningsskalan. Av dessa uppger
78% att hälsan förbättrats..
.. .

Eftersom Vågen avslutades vid årsskiftet uppges detta vara en anledning till att det första
målet inte uppnåddes. Detta da nya deltagåre inte togs emot efter september 2011. Det bör
ses som ett misslyckande att samtliga inte givits möjlighet att genomföra självskättriihgstes^
tet, vilket kan vara en. anledning till att målet rörande hälsoförbättring inte nåtts,
Faris
Projektet här inga kvantifierade mål, varför måluppfyllelsen är svår att mäta. Pröjektet kommer pågå tilj årsskiftet 2012, Vid pulägesanalysen som gjordes i samband med årsredovisningen konstateras dock ätt arbetet fortskrider mot målen och prognosen är att målen i huvudsak kommer att nås.
Det konstateras dock att det föreligger skillnader i Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans syn på människors arbetsförmåga. De två myndigheterna använder oiika begrepp, vilket leder tiii förvirring hos den enskilde individen, bet har också konstaterats att detta leder
till problem i samarbetet mellan de två myndigheterna.,
3.6.

Bedömning

Förbundsstyrelsen har beslutat om förbundsövergripande mål samt mål och riktlinjer för dé
insatser som finansieras. Vår rekommendation till styrelsen är dock ätt inom projektet Faris
bör målen kyanitjfieras för att underlätta uppföljning och utvärdering, Detta skulle också underlätta för respektive samordningsförbunds styrelse att ingripa öm måluppfyllelsen inte är
tillfredsställande.
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Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Revisionsberättelse för år 2011
V i , utsedda revisorer i Samordningsförbundet i Värmdö, har granskat den verksamhet
som bedrivits i samordningsförbundet under år 2011.
Styrelsen ansvarar för att besluta om mål och riktlinjer, att stödja samverkan mellan
samverkanspartema, 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.
Revisoremas 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 om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser, kommunallag och god revisionssed. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning.
Styrelsen bedöms ha bedrivit verksamheten pä ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara
rättvisande. Styrelsens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.
V i tillstyrker att ledamöterna i styrelsen för år 2011 beviljas ansvarsfrihet.
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Mofiö Litholm, ordförande,

Ordförande har ordet
2011 har på många sätt varit ett år av utveckling och omprövning, för att bättre kurtna möta nya bchoy och
fömtsättningar. Att förbundet uh'idgats mc,4 Nynäshamn och Tyresö har bidragit tiii ökad kömbéténs och
professiotttHsering. Aibetet iförbundetpräglas av nytänkande,flexibilitet,människan i fokus och vilka resultat
vi vill nå.
Införandet av tidsgränser i rehäbilfteringskedjän hartydligtvisat på behovet av tidig och tät kontakt mellan
individ^ Försäkringskassan, Arbetsförn^édiingcn, hälso- och sjukvården samt kpmmtuxer?)ai Pöj.att svara upp
möt rehabilkéringskedjans intentionerfinansieradeförbundet eii hy insats uiiclér -2011: J5RTA (Bättre rus.fäd
inför arbetsiivsintrociuktioncn). Syftet var «tt tidigt fånga tipp personer som riskerade utförsäkring och samtidigt
förbereda en gemensam arbetsmodellförsamarbete mellan medlemsmyndighéterna. Insatsen gavjtnycket goda
resultat och har bidragit till att det nu införs en ny samarbetsmodcll på nationell nivå mellan Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen. Det visat att förbundet lyckats hitta én form som nu lett till nya arbetssätt i ordinarie
verksamhet, vilket är ett avförbundetssyften.
Vid halvårsskiftet,övergick^insatserna Ung i Nynäs och Ung i Tyresö tiii. att bli E§F-|>rpjékt, och även
Resursrådet sökte och beviljades medel från FSK Detta innebär attförbundetniimerä är projektägare,förtre
stora ESF-projékt, iiågo t vik.äh vara stolta över. Att våta två sertaste £SF^isöMuig^:^ngp^itAts som
nummer ett av Sm»kturfpiidspartnerskapet i Stockholm visar att Satnordningsförbxmdet Östra. Södertörn
betraktas som en betydelsefull arenaförsamordning av stora strategiska projektinetifleramyndigheter
inblandade. ESF-projektet Grenverket Södertörn hat uppmärksammats t olika sammanhang, bl.a. under
Almedalsveckan. Ett seminarium hölls, med rubrikeli ''Unga utati betyg hittar ett första jobb", Tidningen
Dagens Samhälle tipsade i förtag om seminariet, söm ett ^.evenemang som inte fåt missas"
Det är glädjande att se de resultat soin förbundets insatser visar och vät! det inriebjir för värje enskild person.
Det är människans berättelse om "vägen tillbaka till. livet*' som gör arbetet i förbundet så meningsfullt. Varje
person som går till jobb och kanförsörjasig själv är en framgångs saga. Men det kan också handla om att få
tillbaka tron på sig själv och kanske gå till vidare studier. Att vi genom arbetet i Ungdomsteamet Haninge,
respektive Ung i Nynäs och Ung i Tyresö, lyckats bryta trenden vad gäller ungdomsarbetslöshet är fantastiskt.
Vid. halvårsskiftet påbörjades ett nytt öch spännande arbete: att främja utvecklingen av socialt företagande.
Arbetet har redan lett till kontakter med ett tiotal befintliga och. potentiella sociala företag. Tre sociala företag
ger idag deltagare i förbundets insatser möjlighet att arbetstriina. Under hösten började även frukostmöten
anordnasförkunskapsspriding och forum för ökad samverkan.
Tyvärr innebar Skatteverkets besked om attförbundetinte får lyfta inoms ett bakslag i planeringen av nya
satsningar och insatser för individer i behöv äv samordnat stöd. Inför 2012 finns ett förslag till äiidringav
inomslagstiftningén, något Saiiiördningsförbimctöt Östrå Södertörn haft eii stör del i tittsammäns ined
Nationella nätverket för samördinngsförbund NNS. NNS har snabbt blivit ett viktigt språkrör för förbunden.
Sedan årsskiftet är NNS cn förening; öch som dqss vice.ördförandc ser jag fram emot att kunna bidra med
erfarenheter och kunskap från Samordningsförbundet Östra Södertörn.
Slutligen vill jag tacka förbundets styrelse, medarbetare,.ledningsgrupp och samverkanspartners för era
värdefulla insatser och positiva inställning. Det är tack vare er soni förbundet nu går in i ett nytt verksamhetsår
nicd en ekonomi t balans och insatser söm visar bra. resultat. Pétgér göda förutsättningar att fortsätta göra det
vi är bäst på: utveckla samordnade insatser runt personer som behöyer stöd och att sjpridå framgångsrika
arbetshiodqllcr, *iack.
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i . FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
11 Siarnmanfattnirig
Sämordnirigsförbundet ö s t r å Södertörn har under 201 i delfiiiansierat sju iiidividinriktadc insatser med
sainin^tjliigt 1 117 deltagare, väråy 581 eller 52 procent gått till arbete ellet utbudiung uridcr året. Samtliga sju
insatser yi.sat.eh mycket gQ.d måluppfyllelse, A t särninahiagt.5.5 mål är 45. uppfyUda, två är délyis uppfyllda,
iiiedåh restetaticleåtta mål här ätitiii h>te kunriåt. mätas. Vidäré har ett stpit antal handläggare fått del ay
konipctcitsufreckliiigsinsatser, uppdragsprojektet Signe och insatsen BEIA har genomförts, ett kontaktnät för
utveckling av atbetsmtegreraude sociftia foretag har bildats och naringsHyssamverkaii har börjats.
MoMsetslUtiilng och c k ö n o m i s k t utfall
Det gångiia.året har i h ö g gråd påverkats av S.bttcyerkcts beslut pjm att inte: längre bevilja
salnofdnhigsförbundcn moinsersättning. Den oväntade kpstnådsökningen ställde tiii mycket merarbete inom
ékohöiniädiiuixis.tråtioiie och en planerad. insats kuridc hite påbörjas.. Osäkcrhctcii i hanteringen av
inömscrsättning försvåiade i allra högsta grad planeringen, av ycrks.amhcten, QjmJÖreslagen förändring i lagen
(2005:807) om ersättning för viss mervärdeskatt för kommuner och landsting träder i kraft och pm lagen galler
retroaktivt kommer samordningsförbundet efter 1 juli 2012 att kunna återsöka momsersättning från
-Skatteverket motsvarande 4 942 175 kronor*
Arets resultat blev mltviis 165 021 kronor, Det ackumulerade överskottet uppgår till 8 641 481 kronor, varav
4 942 175 kronor avser en osäker moinsfordrån på Skatteverket.
F ö r b u n d e t s uppdrag hat blivit tydligt pch avser följande tte o m r å d e n :
1. Det första är förbundets insatser för målgruppen. Det är basen i verksamheten; Genom insatserna
hittar förbundet nya vägar tOi samarbete mellan inédlemsmyndighetcr, utbildimigsanordnårc,
arbetsintegrerande sociala foretag, ktéburna organisationer och näringslivet. Samå*be$spärterna ser vad
som behöver tuyéckks i samarbetet pch stiojkhtrefnai.
2.

3.

Det aiV^a området äf att påverka strukturerna och jmplettie;nte,rii>g. pet är ett långsiktigt arbete som
indirékt kohiiiier iiidivideiiia till del. Övergången från samordningsförbundsirisatsér till ESF-prpjekt har
medfprt att arbetet kan bedriyas mer strukturerat och långsiktigt, vilket gynnar strategisk påverkan och
implementering.
Det tredje ar att bygga nätverk, arrangera mötesplatser såsom frukostmöten och gemensam
kunskapsutveckling.

Förutsättningar för att driva insatser pch strategisk påverkan liar förbättrats}
1. ÖrganisåUohén har resurser öch kompetens att stödja insatser och möta nya behov och ändrade
förutsättningar. Ett gott satiivcrkansklimat kännetecknar verksamheten.
2. Insatserna styrs och led,s mer professionellt och en gemensam kwiskapsutvcckling simuleras i syfte att
höja kvaliteten i .arbetet med målgrupperna och förbättra samarbetet mellan myndigheterna.
3. Medel från Socialfonden här inneburit att målgruppen får tillgång till mer kostnadskrävande insatser,
gemensamma lokaler och mer personalresurser för s.a.mvérkätisteftmeii och. metödAiWcckljng.
Pipjektforméii inpni É S F kräver även att arbetet blir ihet strukhirerat och JåftgslkHgt, vilket J höggråd
gynnar yerksXmhéteti^
4. E h strategisk satsning (BMA, Bättre Rustad Inför Atbetsliysiivtroduktlön} genomfördes i syfte att ge
möjligheten till alja som närmade sig utförsäkring att delta t insatsen., samtidigt arbetet kunde bli cn
föregångare f ö r tidig och tätare samverkan mellan myndigheter för cn bredare målgrupp som påbörjas
2012. insatsen ar ett exempel på att snabbt kunna möta nya behov.
5. E n strategisk satsning på socialt företagande påbörjades i syfte ätt främja öch påverka utvecklingen.
6. Arbetet med riäringslivssåmvérkan gciiom mentorskap ö c h praktik för ungdomar har påbörjats.

Omslagsbilden: Att bygga nätverk. Foto: Ritva Widgren.
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12 Om förbundet
Förbundet} Äf eti fristående juridisk person med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns
landsting öch kommunerna Haninge, Nynäshamn öcli Tyresö soin medlemmar,
Lagtum; Utgångspunktcn.är lagen pin ffoansjcll samordning ay rehabiitteringsinsatsér (2003:1210) och
förbundsordningcii där förbundets ätidåm&l pch uppgifter redovisas, Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre
mojligheter att utveckla och samordna gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning.
Samordningsförbundet följer lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1091:900) i
tillämpliga delar.
Uppdrag: Förbundets uppdrag är att finansiera insatser, där lnedicmsinyndighctcma samvetkar för att
förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet. Förbundet fuiigérär samtidigt söm eii afceha f ö r
metodutveckling och erfarenhetsutbyte,
M å l g t u p p ; Personer som bor i Hatiinge> Nynäshamn eller Tyresö och av olika anledningar står utanför
arbetsmarknaden och behöver samordnade insatser för att börja arbeta eller studera.
Me41émavgiftét oöh medel från E S F : Samordnings förbundet liar tilldelats 19 mkr både för åt; 2010och år
2011. l?«.d<sr samma period har förbundet erhållit 6,6 mkr fr$n Europeiska Socialfohden, vilket innebär att
insätta, medlemsavgifter ger en större titväxling.
Medlem
FKochAP
SLL.
Haninge
TyreScJ medlem fr ö m 1/4 2010
N)*näshamh medlem fr o m 1/4 2010
Simuna
ESF- medel

2010
2Ö11
9.500 000 kr
9 500 000 kr
4750 000 kr
4 750 000 kr
2 916 W kr
2 503 250 kr
1 401 250 kr
i 142 654 kr
690 567 kr
.845 5.00 kr"
19.0.00.000 kr 19000000 kr
2 760 091 kr

3 799 380 kr

Historik* Samordningsförbundet Östra Södertörn bildades den 1 april 2010, då kommunerna Nynäshamn och
Tyresö anslöt sig ull Samordnings förbundet Haninge, I Haninge harfinansiellsamordning bcdfivits genom
försökslägstiftningch SOCSÅM under åren 199S-20Ö6. Lagen om finansiell samordning (Finsam) tillkom 2004,
Finsam-lagen ledde till attfinansiellsatnörtUung fick ciipe^iiMat^iit iajgs.tiftiiuig och att Arbetsförmedlingejii fick
möjlighet att delta i samverkan. S a m o r d i i i n g s f ö ^
uhdér åren 2007-2Q09, dvs tre år.

1,3 Viktiga h ä n d e l s e r
*

1 januari började "nya" Ungdömsteamét i Haiiinge attadjeta med ungdomar 16-24 år som står längre
från arbetsmarknaden. Samtidigt kunde all personal samlas i en gemensam lokal och cn ny projektledare
tillträdde.

p

I februari kunde alla som närmar sig utfötsäkring erbjudas möjligheten att delta i insatsen BRIA. Syftet
med insatsen ar att så få som möjligt att ska behöva söka försörj ningsstöd elier å tergå till
sjukförsäkringen.

•

Fr o m 1 april ar Resursrådets samordnare på plats på AU-center i Nynäshamn varannan tisdag för att
där regelbundet träffa handläggare från Arbete och Försörjning och Arbetsförmedlingen. Syftet är att
utöka inflödet av ärenden från Nynäshamn till Insatsen Resursrådet.
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•

4 april träffades lokala Swedbankschefer och ledamöter ftån styrelsen angående ett långsiktigt
samarbete med ungdomsprojekten, där Swedbank engagerar sina företagskimder i syfte att erbjuda
praktikplatser för unga och engagera sig som mentorer.

•

15 april deltog Ungdömsteamét i Näringslivets dag som arrangeras av Haninge kommun.
Ungdomsteamet medverkade med en monter bland många andra företag och organisationer med syfte
att söka mentorer och praktikplatser.

•

8 maj informerar Skatteverket om att inte längre bevilja samordningsförbunden momsersättning.

•

13 majflyttadesamordningsförbundet till nya lokaler på Kudsjötcrrassen 8 i Handen. Detta till följd av
samordningsförbundets personal under året ökat från sex till åtta,

•

1 juni inleddes en satsning på socialt företagande. Satsningen görs tillsammans med Haninge kommun.
Förbundet och Haninge kommunfinansierartillsammans cn verksamhetsutvecklare, som arbetar med
att få igång sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

•

7 juni beviljades Ung i Nynäs och Ung iTyresö 10 Mkr från Europeiska socialfonden, ESF. Under .
projektperioden juli 2011 - juni 2014, förväntas 1 350 ungdomar få stöd.

•

7 juni blev förbundet partners för ESP-proJcktct Dirigo, vilket förmodligen är det största ESF-projektet
i länet med en budget på 150 Mkr. Det drivs av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i
samverkan. Sammanlagt 1 800 personer kommer att delta. Förbundet kommer att finansiera två
heltidstjänster i projektet och delta i styrgruppens arbete. De tjänster som förbundet finansierar har sina
placeringar inom respektive kommuns socialtjänst.

»

7 juni blev förbundet partner för Coompanion Stockholms utbildningsprojekt "Dubbet så bra", med
syfte attkompetcnsutvcckla personal inom social ekonomi.

•

22 juni inbjöd förbundet till Öppet hus och utsåg årets bästa insats 2011. Det blev de sju
yrkesutbildningarna som genomförts i samarbete med utbildningsföretaget Elvira och Centrum Yux i
Haninge. Under tre tetminer hat drygt 100 ungdomar gått kortutbildningar inom försäljning, cafe och
lager.

•

8 juli anordnade förbundet ett välbesökt frukostscminarium under Almedalsveckan. Seminariet hade
rubriken Ungdomar utan betyg hittar ett första jobb. Tidningen Dagens Samhälle tipsade i förväg om
seminariet som "ett evenemang som inte får missas"!

•

I september lämnades en slutrapport för kvinnoprojektet Signe till Försäkringskassans huvudkontor.
Uppdraget som omfattade insatser för 80 sjukrivna kvinnor i en fötsöksgrupp och lika många i en
kontrollgrupp var därmed genomfört för samordningsförbundets del. I september 2012 kommer
Försäkringskassan att samla all data om projektet och lämna en slutrapport till Regeringen.

•

21 oktober beslutade ESF-rådet att förlänga projekttiden för Grenverket Södertörn. Beslutet innebar
bl a att projekttiden för Ungdomsteamets verksamhet kunde förlängas tom december 2012.

•

29 november föreslog Finansdepartementet i en promemoria att lagen om ersättning för viss
mervärdeskatt för kommuner och landsting ändras så att även samordningsförbund ska ha rätt till
denna ersättning.

•

8 december beviljades förbundet 8,3 mkr för vårt tredje ESF-projekt, Resursmodcllen Södertörn.
Projektidén ät att utarbeta nya samvetkansmodeller mellan den offentliga sektorn och den sociala
ekonomin. Syftet är framför allt att främja och skapaflerarbctsträningsplatser för personer som står
långt från arbetsmarknaden, samtidigt som tillväxten av sociala företag främjas. Flera arbetsiiitegrerande

3;
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sociala företag deltat som samycrkanspartncrs: JobbVerket i Tyresö, Bönorna i Handen och Hela
Människan i Nynäshamn*
»

9 december var förbundet värd på Haninge kommuns och företagarorganisationernas frukostmöte ined
näringslivet Temat var: "Se kompetensen bakom psykisk ohälsa". Hjärnkoli medverkade liksom även
ungdömspröjékten som sökte mentorer.

•

21 december beviljade Tillväxtverket projektmedel till Jordbro VärldsOrkestér för affärsutveckling ay
arbetsiiitegrerande sociala foretag. Samordningsförbundet medfinansierade ansökan.

•

22 december flyttade Ung i Nynäs till cn egen lokal, på Lövlundsvagen 5 i Nynäshamn, Lokalen fmns i
samma hus som AU-ccnter och Arbetsförmedling, men med én egen ingång. Därmed har samtliga tre
ungdomsprojekt fått egna lokaler i anslutning till berörda kommuner och Arbetsförmedlingar dar
medarbetare frånfleramyndigheter kn. samarbeta.

14 Organisation
Samordningsförbundet är såväl en organisation som en arena för utveckling av samarbete och nya arbetssätt.
Helhetssyn, sektorsövergripandé perspektiv och ett gött samarbetsklimat kännetecknat verksamheten.
Uppdraget kräver en aktiv önwärldsbevakning pchflexibilitetför att snabbt kunna nio ta nya behöv och ändrade
förutsättningar; Förbundet.har en styrelse sölh utses åv.medleiiumtna. TiU. sin hjälp han den ett kansli och en
ledningsgrupp bestående äv tjänstemän från de samverkande myndigheterna.
Styrelsens arbete: Styrelse har haft sex protokollförda sammanträden, varav ett i Tyresö, och ett i Nynäshamn.
Samtliga sammanträdena har föregåtts av ärendeberedning med ordförande och vice ordförande. Dessutom har
en ledamöt från styrelsen genomfört kontrollerna enligt intern kontroUplan 2011. Utöver styrelsearbetet har
ledamöterna deltagit i följande aktiviteter:
• En gemensam planeringsdag för styrelsen och ledningsgruppen hölls 2 september. Eva Juptter,
samordnare från Finsam Gotland, medverkade.
• Deflestaledamöter har deltagit i Försäkringskassans basutbildning för ledamöter och ersättare i
samordningsförbundens styrelse.
• Ordförande deltat i Nationella nätverkets styrelsearbete som vice ordförande.
» Ordförande och vice ordförande deltog i Finsams nätverkskonfcrciis inkl. NNS årsmöte i Norrköping
den. 13-14 april.
• Ordförande anordnade-möte för ordförandena för länets övriga samordningsförbund 19 april.
• Ordförande deltog i Almedalsveckan, dar förbundet var värd för ett frukostseminarium 8 juli.
• Ordförande, och vice ordförande deltog i länets agarmötc 7 oktober.
• Ordförande deltar i ESF-projektet Dirigos styrgrupp.
o Flera ledamöter deltog i följande aktiviteter; Träff ined tre chefer från Swedbank angående samarbetet
med ungdömspröjékten 4 april, samtalslcd.arc i förbundet samverkansdag 25 maj, Manscentrums
styrelsemöte 21 juni, länskonferens 7 oktober, Finsams höstkonfcrens och NNS årsmöte 1$ november,
utvecklingsgruppen for socialt företagande 16 november, seminarium om våld i nära relationer 21
november, Nationella Rådets Finsam-köhfercns om Unga med aktivltetsersättntng 30 november samt
förbundets fem frukostmöten.
Styrelsens sammansättning:
Ordifiiim. k<iiw$ten
Marie Litholm (KD},.ordfÖra.ndcj Haninge kommun
Stefan Mörk, vice ordförande, Lokalt försäkringscenter Södertörn (t. o. m 30 november)
Catharina Holmberg, vice ordförande Lokatt försäktingscenter Södertörn (fr, o. m i december)
Liselott Vahcrmägi (S), ledamot, Nynäshamns kommun
AndreasJonsson (M) ledamot, Tyresö kohiiiiiin
Peter Bötidessön (FP^ledamot, Stockholms läns landsting
Kent Almqvist, ledamot, Arbetsförmedlingen

Som ordnlmj >föf bundet

Ana-Chf.isthie Erlaiictssöii (S), Haninge kommun
Agneta Tjatnhammar (M), Nynäshamns kommun
Susann Rpnström (S), Tyresö kommun
Barbro Nordgren (S), Stockliolms låns landsting
Gunnel Eklöv, Lokalt försäkringscenter Södertörn
Annette Johansson, Arbetsförmedlingen
Revisionens sam.mÄhsKttnhig;
Eila Carlsson (M), fpr kommunerna
Lars Bergsttg(FP),ipr Stockhokns läns landsting
Peter Alm, föt staten (Öhrlings PwC)
Kansliet sammansättning:
Ritva Widgren, fo^\f n^clii^f
Asa Halvarssoh, processtödjare, 80 %
Pernilla Unell, prpjektsåmprdtiate ESF- Grenverket Södertörn
Margareta Aissaoui, projektsamordnare, ESF- Grenverket Nynäshamn och Tyresö
Tomas Heghammar, ekonom, 75 % Grenverket Södertörn, 25 % samordningsförbundet
Cecilia Vitblom, handläggare ekonomi/administration, 75 %
Saeed I-iormoay, verksämhctsutvecklare socialt företagande, fr.o.m I juni
Carptyn Lin, ESF-prö}éktekonöni, fr, ö. m 15 augusti
]Lc4!iingsgtupl>éns sammaii$ätttiijig:
ICérsti Hjchii, socialchef, Haninge kommun
Kerstin Palomäki, socialchef,' Nynäshamn
Anita Brynjc, socialchef, Tyresö
Soili Mårtensson, kontorschef för -Arbetsförmedlingen Tyresö, t, o. m oktober
Lcna Hcctör, kontorschef, Arbetsförmedlingen Haninge öch Nynäshamn, t. o. mniaj
Rezä Majlesi, kpittorschcf, iUpetsföiinedlingen Haninge pch Nynäshamn ir, o m juni
Susatine Larsson, sahwerkansansvarig, Lokalt fprsäla;higscertter Södertörn
JöcciyncÄngesicS ä>iändstingéts halsö^ och sjukvårdfömltnirig
Ritva Widgren, förbuudsansvarig, Samordningsförbundet Östra Södertörn
Åsa Halvarsson, processtödjare, Samordningsförbundet östra Södertörn
r

:

Styrgruppförvatje insats och ESF-ptojékt
Faststä|!et'.projektets syfte öch inrikttimg öch artget projektledarens befogenheter. Styrgruppen för en aktiv
djålpg ined pröjéktlcdårén sämt följer öcli stpdjcr projcktarbetét. Representanter från utbildjiiUigsa^iprdiwej
näringsliv, idéburna organisationer, förtroendevalda och representanter fråti ihyndigheterinas regipil- eller
huvudkontor ingår för närvarande i styrgrupperna,
Intern kontroll
Den ititcrnä könfrollplancn för 2Q11 öch sättet, att genomföra uppföljnmgen hai' jwigerat mycket brå öch visat
sig vara värdefullt för verksamheten. Uppföljningen har.väs enligt: ökats.tyrelseiiis insyii i kätisliets arbete.

1*5 Iiisatsei' föi" målgrupperna och måluppfyllelse
Samordntngsförbtmdet har under 201 l delRnansierat.sju iiidividhiriktadc insatser med sammanlagt 1 117
deltågat£, varav 581 elleir. $2 procent gått till atbete.eller utbildning" imdet året; Vidare har 140 handläggare fått
del av kömpetcnsuU^cklingshiisatsér, kyinnpprpjcktét Signe har genomförts. £>å uppdrag åv Försäkringskassan
och ett kontaktnät för tttyeckling av ärbetsintcgreråndé éociala fpretäg har bildats soni omfatta? minst 10
idéburna organisationer.
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Måluppfyllelse - redovisas i bilaga 1
Insatserna visar en god måluppfyllelse. Av sammanlagt 55 mål är 45 uppfyllda, två är delvis tippfyllda, medan
resterande åtta mål har ännu inte kunnat mätas. Se bilaga 1
Insats
Resursrådet
Ung i Tyresö, ESF
Ung i Nynäs, ESF
Ungdomsteamet i Haninge, ESF
BRIA, Bättre Rustad Inför
Arbetslivsintroduktion
ROA+
Manscentrum
Totalt

Avslutats arbete/utbildning
26 avser deltagare under 2010
290
73
134
Resultatet 6 mån efter avslut
redovisa nndcr 2012
58
78 deltagare
38 deltagare
1117 deltagare, varav 401 är
581 tiU arbete/utbildning
Haningebo, 570Tyresöbo och 146 52 procent
Nynäshamnsbo
Deltagare undet 2011
190 deltagare
442 deltagare
104 deltagare
186 deltagare
79 deltagare

Insats med extern finansiering
Kvinnoprojektet Signe - uppdrag 48 deltagare (112 under 2010)
från FK (jan 2010 - juli 201 i)
Övtiga insatser
Socialt företagande
Kompetensutveckling

53 hittills 12 månader efter avslut

Kontakt med 10-tal organisationer
Supported Employment,
140 handläggare
motiverande samtal, psykiatri för
icke psykiatriker, strategisk
påverkan, jämställdhet

Resntsråd
Detfinnssedan den I aptil 2010 två Resursråd, ett t Haninge/Nynäshamn och ettiTyresö. Resursråd är en
beslutande beredning, som självständigt kan fatta beslut om köp av insatser men endast 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 kan lämna en ansökan till
Resursrådet om behov av köp.
Antalet deltagare l Resursrådet har mer än fördubblats under 2011> då 190 personer remitterats till bedömning,
varav 80 från Haninge, 90 från Tyresö och 20 från Nynäshamn, Ett mål har varit att 25 procent av deltagarna
ska arbeta eller studera 12 månader efter att ha fått stöd från Resursrådet. Resultatet blev 29 procent.
Pnjekipuiod; 1 april 2010-30jum 2014
Antal (kltagm 201 ti 190 personer
Sätimrkansparler: Samtliga medlemmar
Måluppfyllelse: Av åtta mål Sr sju uppfyllda oeh ett delvis uppfyllt
Ungdomsteamet i Haninge
Ungdömsteamét är ett av fem delprojekt som ingår i ESF-projektet Grenverket Södertörn. ESF-rådet har under
hösten 2011 beviljat enförlängningav projektperioden, vilket innebär att projektet kommer att kunna bedrivas
med full verksamhet under hela 2012. Under 2011 har fokus legat på vidareutveckling av samverkan med
näringslivet och på implementeringen av verksamheten efter ESF-projektet. Avsiktenär att lyckosamma
metoder såsom anpassade yrkesutbildningar exempelvis skulle kunna ingå i Arbetsförmedlingens xipphandiing
av ordinarie kursutbud.
Ett mål var att 50 procent av deltagarna är i arbete eller studier efter avslutad insats. Resultatet blev 64 procent.
Pnjekfperiod: 1 nmmbe-r 2009 —31 december 2012 (projektledning kommer attfinnas t o mjuni 2013)
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Antal deltagare 2011:1Z6 (inflöde/under åref)
Sammrkanspaiter:Arbetsjöiviedlingen oeh Hanhige kommun
Måluppfyllelse: An 11 mål ar sju uppfyllda, ell är Inte uppfyllt och mtemnde tiv mäts nidpivjektets slnU
Ung i Nynäs och Ung i Tytesö
Båda insatserna startades den i september 2010 och är en motsvarighet tiii Ungdömsteamét i Haninge. Insatsen
i Tyresö vänder sig till samtliga ungdomar mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar, medan Ung i
Nynäs arbetat med unga vuxna som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.
Båda insatserna ingår sedan juli 2011 i ESF-projektet Grenverket Nynäshamn och Tyresö och har en gemensam
projektledare och styrgrupp. Projekten samarbetar kring en rad aktiviteter med Grenverket Södertörn.
Ett av målen var att 65 procent av deltagarna är i arbete eller studier efter avslutad insats. Resultatet för Tyresö
blev 74 procent och 70 för Nynäshamn. Endast 16 respektive 13 procent har avslutats av okänd anledning.
Projektperiod: 1 september 2010-30juni 2014
Antal deltagare 2011:442 i Tyresö oé 104 i Nynäshamn (inflödet under året)
Utvärdering och Uppföljning: Egen uppföljning och extern utvärdering inom ramen an ESF-projektet
Samverkansparter:-Arbetsförmedlingen och kommunerna Nynäshamn ocb Tyresö
Summa Måluppfyllelsefor bada basprojekten: Av 7 målar 5 uppfyllda, ett ar delvis uppfyllt och ett mål mitts senan*.
BRIA, Bättre Rustad Inför Atbetslivsintroduktion
Insatsen genomfördes under 20H. Målgruppen var personer vars dagar med sjukpenning eller med
tidsbegränsad sjukersättning tog slut inom sex månader. Aiia i målgruppen erbjuds att delta. 79 av samtliga 127 i
målgruppen tackade ja till erbjudandet ochfickett samordnat stöd från samtliga medlemsmyndigheter. I
projektet ingick aktiviteter» t ex gruppträffar motiverande samtal och arbetsträning.
P/vjektperiod:20ll
Antal deltagane 2011:79 deltagare, varan 43 från Haninge, 20från Tyresö och 16från Nynäshamn
Samverkansparitr: Samtliga wedfwswjndighefer
Måluppfyllelse: Avfem mål ärjfyra uppfyllda och ett mål arförtidigt att mäta.
Insatsen startades i början 2011 och slutresultat redovisas under våren 2012, då samtliga deltagare deltagit sex
månader i insatsen, Vi har redan sett följande resultat:
1, Antalet personer som påbörjat ArbetsUvsinttoduktionen har minskat till följd av Försäkringskassans
tidiga utredningar och heslut. Av hela målgruppen (127) har 36 personer beviljats stadigvarande
sjukersättning innan de blev aktuella för Arbetslivsintroduktionen och 16 gick till arbete under
utredningstiden.
2. Av de 79 som påbörjat atbetslivsintroduktion har endast tre personer (januari 2012) återvänt till
sjukförsäkringen.
3. Arbetsförmedlingens handläggare upplever att individerna är bättre förberedda inför
arbetslivsintroduktionen.
4, Projektet har skapat rutiner för gemensamma möten med individen och samtliga berörda myndigheter,
vilket ger goda förutsättningar till fortsatt samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen,
då de nu ska påbörja ett samarbete tidigare i rehabkedjan på nationell nivå.
Köp av ROA+ - kurser
Insatsen består av köpta gruppbehandlingskurser från Haninge kommuns verksamhet ROA (Rehabilitering och
Aktivering) kopplat ull en utökad samverkan på vårdcentralerna. Kurser har köpts enligt avtal. Målgruppen är
personer med psykisk ohälsa, soni står relativt nära arbetsmarknaden och är i behov av individuella stödsamtal
på vårdcentralerna, 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. Även vårdenheterna i Nynäshamn
och Tyresö har möjlighet att remittera deltagare till verksamheten. Tendensen är attflervårdcentraler ordnar
motsvarande kurser i egen regi.
Insatsen omfattade 78 deltagare i stället för 72 som avtalats. Detta gjordes utan extra kostnad för förbundet.
Under 2012 kommer Resursrådet att köpa platser vid behov.
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Projektperiod: 2010- 2011 (t-årsavtal)
Antal dettagaiv 201 1: 78 deltagare, varav 9fran Tymö ocb 0ftån Nynäshamn
Samverkdnsparler. Samtliga medkmsmjndigbeter
Måluppfyllelse: Samtliga sju mät ar uppfyllda
Köp av behandlingar ftåh fotciiingeu Matisceatniiii
Föreningen MatiscéiVtrum Östra Södertörn tidigare Månscentrum Haninge är eii viktig samarbetspartner för
saniordmngsförbundet i ett förebyggande perspektiv. Enligt erfarenheter från kvinnoprojektet Signe noterades
att ca hälften av kvinnorna hade upplevt olika grader av våld under sina liv. Behandlingsinsatser från
Månscentrum har köpts enligt avtal Varje behandlingsinsats omfattar minst fem samtal.
Syftet ined insatsen är att förebygga Uppkomst äv arbetshuider för män och kvinnor, saint att underlätta
återgång till arbete. Insatsen ärtillför våld^utöyandemän, soin behöver stöd i krissituationer. Det unika med
Manscentrum är iitt föreningen kan erbjuda professionellt öch snabbt stöd från terapeuter utan registrering
(vilket sker hos sociala myndigheter), öch utan att de soin kommer till Manscentrum behöver betala någon
avgift.
Antalet personer som fick stöd av Månscentrum under 201 i var totalt 148, Varav 69 kom från Haninge, 28 från
Tyresö, 20 från Nynäshamn öch 31 från annan kommun eller ingen uppgift. Fr o ni september är en
representant från Månscentrum i Nynäshamn varje torsdag 13-17 för att ta emot män soni behöver stöd och
finnas till händs för kommunens personal.
Under 2011 finansierade, samordningsförbundet en extern utvärdering av Manscentrum, som konstaterade att
ett stort antal män fått kristerapi och kunnat förändra sitt beteende och sin livssituation. Attityden till
Manscentrum är mycket positiv» På plitssidan finns hög tillgänglighet, professionella beliandlare/kristerapeuter
och eii effektiv och obyråkratisk organisation.
Pivjekfpewd:. 2010 - 2011 (1.-årsavtal)
Deltaga/v: 3S personer
Måluppfyllelse: Samtliga tremat ar uppfyllda.
Kvinnoprojektet Signe ~ slutfördes 2Ö11
Försäkringskassans lumidkontor beviljade medel under 2010 till projektet Signe, som ett av fyra
förskningsinriktade projekt söm valdes ut inom ramen för ett uppdrag fråti Regeringen. Målgruppen vår kvinnor
i Haninge, Nynäshamn öch Tyresö. 80 kvinnor deltog i eh försöksgrupp, och resultatet jämförsi med lika många
deltagare i eii kontroilgrupp. Projektet syftade till att pröva öm en xitrcdnlug genomförd äv ett muitidisciplinärt
team, soin undersöker arbetsförmågan, kan ge bättre förutsättningar för att en person ska kunna gå tillbaka till
arbete. Inom projektet fanns aven medel för kop av rehabiliteringsinsatser, som teamet planerar tillsammans
med deltagaren.
Pröjektet pågår mellan i januari 2010 och 30 juni 2011. Det bekostades ocli kommer att utyarderas av
Försäkringskassan centralt. Förbundet lämnade eri slutrapport tiU Försäkringskassan tindcr liösten, vilket
innéb.ar att xippdrage^. genomförts enligt avtal I september 2012 samlas all data öch analyseras. Därefter
kommer Försäkringskassans att Jämna bn rapport till Regeringen. De hittillsvarande resultatentyderpå att de
allraflestadeltagare är i arbete, ett år efter insatsen,
Projektperiod: t januari 2010 - $0juni 2011 enligt avtal med Försäkringskassan
Deltagam 160 deltagare
Måluppfyllelse; Fönäkrivgs^ssonMmiweuförntväidering som slutförs under 2012
Socialt företagande
Samordiungsförbundet har Inlett en satsning på socialt företagande. Satsningen görs tillsammans med Haninge
kommun och delvis inom ramen av ESF-projektet Resuismodellen Södertörn. Uppdraget är t huvudsak av
kunskapsutvecklande och informationsspridande karaktär. En utvecklingsgrupp för socialt foietagände har
bildats med representanter från bland annat sainördnuigsförbimdets styrelse samt ett nätverk med ett 10~tal

organisationer» Nätverket bildades utifrån kartläggningen ay befmtliga oeh potentiella arbétsihtegterande söciaja
foretag i området. Kardäggningen visade att det under hösten 2011 fanns tre befintliga sociala företag och ca 5
potentiella.
Mål för verksamhetsområdet hat definierats i ESF-ansökan för Rcsursiriodcucn Södertörn. Enligt ansökan här
verksamheten bl a följande niåh
• Antal sociala företag i Märiinge> Nynäshamn och Tyresö har ökat från tre till tio under projektperioden
• Antalet arbetstillfällen i sociala,företaghar ökar från ca i. 5 till minst 50 under projektperioden
Antalet anställda hos befintliga arbctsintegrerandc sociala företag hat under 2011 ökat från 15 till 22. Även
antalet arbctsträhiiigsplatsér som dessa ctbjuder är på väg att öka.
Pmjektpmöd; Ijuni 2011 ~jiini2QI4
M<}/f(pj}jj'/U/se: Smitjigii sju u0 är uppfyllda.
Kpjnpeteiisutveeklingsinsatscr

Under.året har stora insatser genomförts för att stimulera en gemensam kunskapsutveckling i syfte att höja
kvaliteten i arbetet med målgrupperna och förbättra samarbetet mellan myndigheterna. Ett stort antal
handläggare och projektledare från ungdomsprojektcn, Resursrådet, BRlA har fått utbildiiing1 metoden
Supporfcd Employment, psfkiatri för icke psyHatr^cr, jämställdhet, strategisk p|yei^ä.n pch Motiverande
snnitai Ml, MI är en förändringsinriktäd sa.intalste^nik spm omfattar cn mängd färchghetcjr öch tekniker, men
också ett mer övergripande förhållningssätt Metoden syftar bl.a, till att.Åst^^.i^å'föj^nfjrjnj^ i $y»9iitt och
beteende hos målgruppen, Utbildningarna här omfattat sammanlagt 140 handläggare räknat per
utbildniiigstillfälle.

16 Nätverk, mötesplatser öch informätioii
Frukostmöten

Regelbundna frukostmöten började anordnas från och med hösten 2011. Alla som ar intresserade.av förbundets
verksamhet är välkomna till mötena?
är
mötesplats och ett forum för aktuella diskussioner.
Totalt har fem frukostmöten genomförts. Autalet.dcltagaré har varierat mellan 30T60 vid vatje tillfälle förutom
frukostmötet med Haninge köniuiuh öch näringslivet som samlade ca 130 deltagare.
Fiukpstinötcn hai haft följande te"mah:
• Socialt företagande, (Nätverk bildades)
• Så ska vi bryta tystnaden kring psykisk ohälsa, (Kampanjen Hjärnkp.K med iuriktig mot personal)
• Teani på Handens sjuklius förkottar sjukriynhigar, (projektet Signe)
• Sktaddarskydda aktiviteter för unga leder till jobb och studier, (Grenverket Södertörn)
© Se kompetensen bakom psykisk ohälsa, (Kampanjen Hjämkpll med inriktning mpt arbetsgivare)
fttt v f t r a

NäthigsIiysBamvetkan
Förbundet och handläggare från ungdomsinsatserna har under året deltagit i kommunernas frukosttnöten och
Näringslivets dagar. Syftet är att upparbeta kontak te*, söka mentorer och praktikplatser för ungdomar.
Informationsmatérial och röH-ups har tagits fratn.fy*ätuiämåiet. Ett samarbete ined ett antal företag har inletts
avseende méntörskap öch praktik för ungdomar,
Nätverk med social ekonomi och idéburna organisationer
Regelbundna träffar med nätverket har inletts, under hösten.. Representanter från nätverket deltar aktivt i
förbundets frukostmöten.
Hemsidan
Målsättiiingcn ar att sprida information om samprdnrngsförbtHidet samt att underlätta samarbetet mellati
samvcrkan.spartcr ocb ändra intressenter. På. hemsidan fmns uppdaterad, informiition om insatser, aktuella
händelser, trycksaker, nyhetsbrev öch dokument. Informatipnssatshingårhå resulterade bl.a. i en ökning av
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äiitalct externa besök till totalt 7 395, varav 4 147 besökare var unika. Under 2009 respektive. 2010 var antalet
externa besök 3 344 reépekdve 6 517.
Nyhetsbrev
Samordningsförbundet har under 2011 publicerat sex nyhetsbrev, öch tre nyhetsbrev från ESF-pröjektet.
Samtligafinnstillgängliga på hemsidan, nicn har också skickats ut via e-post tiii förtroendevalda; medarbetare
och attcUa berörda.
Artiklar i medla
Mitt i Tyresö, mars 2011: "Särskilt projekt ger unga jobb**
Nynäshamns Posten, juni 201 h "Ung i Nynäs får EU-pengar"
Haninge Idag, juni 2011: "Skräddarsydda aktiviteter ger unga jobb och studier"
Mitt i Tyresö, oktober 201 i; "Ny metod ger unga jobb"
Mitt i Tyresö, oktober 2011 : "Har ni lediga jobb här?"
Nynäshamns Posten december: "Arbetslösheten bland unga sjunker"

1.7 Uppföljning och utvärdering
Följande uppföljningar^
har genomförts; twdei: 2011:
1. Utvärdering av Mätisccntruiii i Haninge (K, Gränsbo, juni 2011)
2. Signe slutrapport till Försäkringskassan (l, Anderzcn Uppsala Universitet, sept 2011)
3. Resultatredovisning Ungdomsteamet Haninge 2011 (M. Aissaoui, jan 2011)
4. Resultatredovisning, Ung'i Tyresö 2011 (M. Aissaoui, jan 2011)
5. Resultatredovisning, Ung i Nynäs 2011 (M. Aissaoui, jan 201 i)
6. Resultatredovisning, Resursrådet 201 i (A. Qvistsköld, jan 2011)
7. Resultatredovisning BRIA 201 i, (L. Bertel, jan 2011)
8; Utvärdering åv Grenverket Södertörn - Delrapport 2 (PwC, januari 2011)
9. Utvärdering av Supported Employment (PWC, mars 2011)
10. Halvtidsrapport Grenverket Södertörn november 2009 T- mars 2011 (P. Unell, juni 20II)
11. Utvärdering av Grenverket Södertörn - delrapport 3 (PWC, juni 2011)
12. Utvärdering av Grenverket Södertörn ~ delrapport4 (PWC, januari 2012)
13. Lägesbeskrivning Supported Employment/Educatioh, (E. Ågren, januari 2012)

LS Ekonomiskt utfall 2011
Arets resultat blev minus 165 021 kronör. Det ackumulerade Överskottet Uppgår till 8 641 481 kronor, varav
4 942 175 kiönor avser eh osäker tnö.msfordrah på Skatteverket Om lagforahdringen för momsersäftning träder
i kraft och om lagen gäller retroaktivt kommer samordningsförbundet att kunna återsöka momscrsättning från
Skatteverket
I överskottet Ingå även medel'motsvarande 978 923 kronor som reserverats för implementeringen av
Ungdomsteamet Ungdömsteamét fick under året enförlängningav projekttiden, vilket innebar att medel som
tidigare Öronmärkts för en Haningc-insais kommer att användasförstunder 2013. Årets överskott soin antingen
blir 2 72Ö 383 kronor eller 7 662 558 kronor kan komma att användas under 2012 för att finansiera
samverkansmetoder som utvecklats inom ramen av ESF-projékt som förbundet sämarbetat nied t ex Koin An,
Förbundet har även behov av att starta ytterligare insatser för unga med funktlorishedsätfnmg (psykisk ohälsa)
och insatserföratt minska kvinnors sjukskrivning.
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2. RESULTATRÄKNING
Resultaträkning
Belopp i kr.
Verksamhetens medlemsavgifter
övriga intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Not

2011-01-01
-2011-12-31

2010-01-01
-2010-12-31

2
3
4

19 000 000
327 274
49 642 096

19 000 000
309 481
-11 260 414

-

-

-314 822

8 049 067

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära intäkter
Extraordinära intäkter

IS3 388
-3 587
-165 021
0

57 526
-2 327
8104 266
0

Periodeiis/åtrets tasvdtat

465 021

8104 266

S i
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3. BALANSRÄKNING
Balansräkning
Belopp i kr.

Not

2011-12-31

2010-12-31

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och banktillgodohavande
Summa omsättningstillgångar

9 361 472
8 630 188
17 991660

5 968 131
10341 597
16 309728

Summa tillgångar

17 991660

16309 728

6,7

8 641 481

8 806 502

8

9 350 179
17 991660

7 503 226
16309 728

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfrisuga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
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4, KASSAFLÖDESANALYS
Käsgaflödesanalysj dea lödande verksamheten
.2011-12-31

20104241

Periodens/årets resultat
Justejringförej likviditctspåvcrkandc poster
Medel irä.i.i Yefltsa?nlieteti före förändring
av rörelsekapital

-165 021
Ö

8 104 266
ö

-165 021

81042Ö6

Öknlng/mmsluikg kortfristiga fordringar
Öknfr)g/^s juiing kortfiisiiga. skulder
Kassaflöde föt den löpande verksamheten

-3 393 341
1 846 953
-17114.09

-4 765119
-978 029
.2361118

0
0

0
0

-1 711 4Ö9
10 341 597
8 630 188

2361 II 8
7 9.80.479
10 341 597

Belopp i kr.

.

Kassaflöde ftån. investetingsvctksaiwheten
Kassaflöde fran flnatisieringsverksamhcten
Arets kassaflöde
Likvida medel vid Arets början
Likvida medel vid årets slut

SomwfninjMfofbuixJel
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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

Drifthidrag Mn staten
Driftbidrag från Haninge kommun
Driftbidrag från Nynäshamns kommun
Driftbidrag från Tyresö kommun
Driftbidrag från Stockliolms läns landsting
Summa
Not 3,

2011-12-31

2010-12-31

327 274
327 274

309481
309481

2011-12-31

2010-12-31

'16 388899
2 271 798
275 693
113 626
592 080
19 642 096

8 854 170
1711 499
222 000
181 613
291 132
11260 414

2011-12-31

2010-12-31

132 274
51241
4 942 175
4 235 782
9 361472

0
318 411
1 731 292
3 918 428
5 968131

2011-12-31

2010-12-31

8 806 502
-165 021
8 641481

702 237
8 104 265
8 806 502

Eget kapital

Ingående balans eget kapital
Periodens/årets resultat
Utgående balans eget kapital
Not 7.

9 500 000
2 916 779
690 567
1 142 654
4 750 000
19 000 000

Fordringar

Kundfordringar
Andra kortfristiga fordringar
Moms
Upplupna intäkter
Summa
Not 6.

9 500000
2 916 779
690 567
1 142 654
4 750000
19 000000

Verksamhetens kostnader

Insatser
Personalkostnader, styrelse och kansli
Lokalkostnader
Konsultkostnader
Övriga kostnader
Summa
Not 5,

2010-12-31

Övriga intäktet

Signe-medel avseende lön kansli
Summa
Not 4,

2011-12-31

Eget kapital

I det egna kapitalet 2011 ingår reserverade medel kr 978 923 för Ungdomsteamet i Haninge.
Under året har kr 208 012 förbrukats, reserven 2010 var kr 1 186 935.
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Not 8.

Kortfristiga skuldet
2011-12-31

LcvcrantÖrsskuldcr
Upplupna arbetsgivaravgifter
Skuld löneskatt
Upplupna kostnader öch förutbctalcla intäkter
Summa

4 005 114
94 552
-14 013
5 264 526
9 350179

2010-12-31

3 797 774
67 547
78 583
3 559322
7 503 226

SoroordntrasfSfbwidol
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6

Tilläggsupplysningar
S a m m a n s t ä l l n i n g av utfall och budget 2011

Utfall
2011-12-31

Budget
2011

Avvikelse
2011-12-31

Resursrådet
3 756 363
BRIA
4 132 128
ROA+
547 000
Socialt företagande
228 971
Information & kunskapsspridning
45 361
Utvärderingar & kartläggningar
47 Iii
Månscentrum
210 576
Grenverket Södertörn
2912067
Grenverket Södertörn övrigt
174028
Ungdomsteamet (mot reserv)
208 012
Ung i Nynäs
937 313
Ung i Tyresö
1362594
Grenverket Nynäshamn Tyresö
i 481 468
Seminarium
12 932
Utbildning nya styrelsen
0
Kvinnoprojektet Signe
327 274
NNS
4 777
Eventuellt blivande insatser
924
Ram nya insatser
0
Summa Insatser
16388 899

6 500000
4 300 000
600 000
1 000 000
300 000
300 000
150 000
3 219 948
190 052
0
2 000 000
2250 000
0
0
50 000
0
0
0
2409 567
23 269 567

2743 637
167 872
53 000
771 029
254639
252 889 &
-60 576
307 881
16024
-208012
t 062687
887 406
-1 481468
-12 932
50000
-327 274
-4 777
-924
2409 567
6 880 668

Insatser

Styrelse
Kansli
Summa styrelse och kansli

301 576
2 951 621
3 253197

240 000
3 110 000
3 350 000

-61 576
158 379
96803

19 642 096

26 619 567

6 977 471

Intäkter/medlemsavgifter
19 000 000
Intäkter/ÖYtiga intäkter
-327 274
Finansiella iutäktet/kostnader
-149 801
Tidigare övetskott
0

-19 000 000
0
0
-7 619 567

0
327 274
149 801
-7 619567

0

-165 021

Totalt

Resultat

-165 021

Somordrfngsföibvmlel
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Framtida disposition av egna kapitalet
Totalt

Åt 2013

Åt 2014

Åt 2015

0
ESF/Grenverket Ungdömsteamét
1 630 000
410 000
ESF/Grenverket Ungdömsteamét, förläng 1 630 000
100 000
Ungdomsteamet, övrigt
400 000
800 000
Ungdomsteamet, efter ESF
0
3 863 000
ESF/Grenverket Nynäshamn och Tyresö 3 833 000
200 000
Ung i Nynäs och Tyresö, övrigt
200 000
0
Ung i Nynäs och Tyresö, efter ESF
Ö
4150 000
ESF/Resursmodellen
2 350 000
0
Resursmodellen, efter ESF
0
0
Resursrådet (i :a halvåret)
2 500 000
350 000
Socialt företagande
600 000
0
Manscentrum
150 000
0
Bria
240 000
1 100 000
ESP/Djrigo
1 100 000
Totalt insatser
14 633 000 10 973 000

0
0
0
1 600 000
2 131 000
0
1600 000
2 230000
2 000 000
0
0
0
0
550000
10111000

0
0
0
1 600 000
0
0
1600 000
0
4000000
0
0
0
0
7 200 000

1 630 000
2 040 000
500 000
4 000 000
9 827 000
400 000
3 200 000
8 730 000
6 000 000
2 500 000
950 000
150 000
240 000
2 750000
42 917 000

Insatser

Kansli och styrelse
Totalt

År 2012

2 810 000

3 500 000

3 600 000

3 700 000

13 610 000

17 443 000

14 473 000

13 711000

10 900000

56 527 000

SY
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Förklaring till avvikelser mellan utfall ö c h budget 2011
Resmstådet; Resultat -2 743 637 kr. KostnadenförResursrådet vat* svårt att budgetera eftersom
avsikten, ä.tt ge:sämtliga mddiemsmyiidtghcter möjligheten att löpande remittera utifrån behovet. Även
köpet av insatser sker utifrån béhov och kostnaden kan variera mycket:. Antalet remisset Ökade mellan
2(jl0 öch 2011 fråti 89 till 190 ärenden, En myhdighéfsgeihéiisani kartläggning av dessa 19.0 ärenden
ledde ull att 50 ärenden .gick åter till temittent med råd öm ytterligare insatser inom befintlig
myndighet, vilket minskade, kostnaden för insatsen.
Gr&nyeikei Ungdomsteamet i Haninge; Resultat-115 893 kir, beror på budgetforåndrmgen som
genomfördes imder året i samband med ansökan om förlängning av insatsen. Överskottet kommer att
användas undei*2013, då medfmansierihg från ESF upphör.
Gteiivetket Nynäshamn och Tytevo: Resultat -467 625. kr, beror på ätt insatserna Ung i Nynäs och
Ung i Tyresö övergick tiii ESF-projekt den i juli 201X j vilket innebar en delfinansiering från ÉSF.
Matiscen(nmuResultat +60 576 kr, beror på att förbundet enligt styrclscbcslut finansierade cn extern
utvärdering av verksamheten,
ROA-t:Resultat —53 000 kr, beror på att inköp av kurser skett enligt avtal och inga extra ordinarier
insatser behövdes för målgruppen under året.
BRIAl Resultat -167 872 kr, beror på att behovet av köp av tjänster blev något mindre än budgeterat
34 av 79 deltagare i insatsenfickdel. av köpta insatser till en medelkostnad på ca 20 tkr. För övrigt har
insatsen genomförts enligt avtal.
Socialt/oretagan det ReswHul -111 029 kr, beror på att verksamhetsutvecklaten anställdes den 1 juni
2011 och att kostnaderna för verksamheten delas mellan Haninge kommun och förbundet enligt
samyerkahsavtal. Verksamheten kom i gång under hösten, da styrelsen den 5 oktober beslutade om
riktlinjer och mål för insatsen. Överskottet kommer att användas under 2012.
Information Sc kunskapsspridning}Resultat -254 639 kr, beror på att kostnader för
informationsmaterial mm belastar respektive insats t ex ÉsKpiojekt samt att kansliet i stor
utsträckning gör arbetet i egen regi,
Utvärderingaroch kartläggningar,' Resultat -252 889 kr, beror på att kostnader för utvärderingar
belastar respektive insats Grenverket Södertörn, projektet Signe och Månscentrum. För öyriga insatser
har inga externa utvärderingar genomförts. Däremot har kansliet genomfört uppföljningar i egen regi.
Utbildning nya styrelsen: Resultat -50 000 kr, beror på att styrelsens ledamöter deltagit i
utbildningar som Försäkringskassan ordnat utan avgifter,
Séminatiww Resultat +12 932 kr, beror på att frukostmötena, är én ny "verksamhet" som plaherade$
och kom i gång under hösten 2011.
Kvitmoptojeittet Signet Resultat +327 274 kr. Avser ersättning fdr personal från
samordningsförbundet under 2011. Uppdraget har genomförts enligt avtal
NNS;Resultat +4 777 kr, avser samordningsförbundets deitagande på Ainicdais veckan med NNS
och Nationella Rådet.

.ff/wi förnya/>/£ye/tf/ Resultat -2 409 567 kr. Osäkerheten i hanteringen av momsersättning gjorde att
en planerad, ny insats iiité kunde påbörjas under året.
Kansli: Resultat -158 379 kr, beror på ätt kostnaden for ytterligåfe medarbetare futynijieras delvis med
medel från ESF, Dessutom kunde kansliet hyra ut den tidigare lökalen så att extra kostnaderna i
samband med flytteii till en ny lokal kunde minskas.
Styrelse: Resultat +6/1 574 kr, beto± på att styrelsen deltagit i en. mängd aktiviteter utöver ordinarie
styrelsearbete, vilket framgår av verksamhetsberättelsen.
Reserv: Ungdomsteamet: -978 923 kr. Avser Överskottet från Samordningsförbundet Haninge som
öiorimiitktcs föi: insatsen Ungdömsteamét i Haninge. Medlen kommer att förbrukas 2013 då
finansiering från JSSF upphör.
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6. STYRELSENS BESLUT
Saniordntngsförbuhdet Östra Södertörn övetiämnat årsredovisningen samt revisorernas granskningsrapport
och revisionsberättelse tlU förbund?inédlempiarnä.
Jag/vi intygar att årsredovisningen ger cn rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnaden iiitäkter
och Förbundets ekonomiska ställning.
Haninge den 22 mars 2012

jfoarte Litholm (KD)» ordförande,
Haninge komitiun

åtharlna Holmberg, vice ordförande,
Lokalt försäkringscenter Södertörn

AgnjSta TjärnhaiVmiat' (M), tjänstgörande lpdamdt,
Nynäshamns kommun

Andreas Jonsson (M), ledamot,
Tyresö kommun

Barbro Nordgren (S), tjänstgörande ledamot,
Stockholms läns landsting

Kent Almqvist, ledamot,
Arbetsförmedlingen

Si Somortfrioflsf&bvnttc'

BILAGA 1
Recloyistiitig av m^xippfyiiiäseh
Ihnehåljsförteclming
Rcsursrädet
Ungdömsteamét i Haninge
Ung i Nynäs
Ung i Tyresö
ROA+
Märiscentrum
B3UA
Socialt företagande

BILAGA 2
ÖmväfldsbeVaköing

2011

Resursi-ådet - Måluppfyllelse för 2011
Mål enligt verksamhetsplan
Rcsultäjmål
Minst 150 personer skå få del av
insatserna xuuler 2011,

Måluppfyllelse med kommentar

Uppfyllt,
190 personer, varav 80 från Haninge, 90 från Tyresö och 20 från
Nynäshamn. (115 kvinnor och 75 män),
140 remisser ledde till Inköp av insatser öch 50 remisser gick åter till
remittént nied råd om" ytterligare insatser inom befintlig myndighet.
Samtliga deltagare öch berörd
Uppfyllt,
myndighet ska ha fått én
.190 personer har under 2011 fått en myndighetsövergripande
myndighetsövergripande kartläggning. kattläggning. Den gemensamma handlingsplanen har omarbetats enligt
önskemål från deltagare och remittenter. För att få den enskilda individens
fokus hat Resursrådet aktivt arbetet för att öka både deras öch
remittejtternas deltagande vid. Resursrådets sammanträden, Detta haf även
bidragit till ökad kunskap pm Resursrådet inom de olika myndigheterna,
vilket, kan förklara de ökade antalet inkomna remisser.
Minst 80 procent av deltagarna ska efter Delvis uppfyllt.
den köpta insatsen vara bättre för60 % eller 40 deltagare deltar i den egna verksamhetens insatser eller
beredda för att kunna delta i den egna någon annan myndighets insatser, Mätperiod jan 201Ö - jan 2011
verksamhetens rehabiliteringsinsats.
avseende 66 Resursråds .insatser.
Minst 60 procent av deltagarna ska efterUppfylm
den köpta insatsen uppleva att deras
Yid uppföljning 12 månader efter köpt insats har 26 deltagare antingen
möjligheter att arbeta eller studera har återgått i arbete eller sftidier. Det innebär 39,4 procent. 40 personer, 60,1
ökat.
procent deltar efter köpet i rehabiliteringsinsatsct antingen inom den egna
verksamheten eller hos annan myndighet. Under 2012 ska metoder för att
följa upp insatserna närmare utvecklas.
Minst 25 procent av deltagarna ska vara Uppfyllt.
i arbete eller studier 12 månader efter Av de totalt 91 deltagare, som följdes upp 12 månader efter mö tesdamm i
mötesdatum.
Resursrådet var det 26 deltagare, d.v.s. 28,6 procent som återvänt till
arbete eller studier och inte uppbar någon ersättning från någon
myndighet. Resultat avseende deltagare under 2010 .
Utveckla och förbättra metoder som
Uppfyllt.
förhindrar rundgång mellan olika
En riktad informationssatsning i Nynäshamn har gjorts för att öka
system.
inflödet av remisser till Resursrådet, Informationen har riktats både mot
vården och kommunen. Samordnaren för Resursrådet har sedan våren
2011 funnits till hand på AO-center i Nynäshamn varannan tisdag
eftermiddag för ärendckonsultatiön där det har varit fritt för handläggare
på försörjningsstöd öch Arbetsförmedlingen att kommii för att diskutera
ärenden, Antal remisser från Nynäshamn till Resursrådet har ökat från 4
under 2010 till 20 remisser och 19 konsultationer Under 2011.
Utveckla samarbete med sociala, företag. Uppfyllt.
Under 2011 har Resursrådet köpt utbildning i handledning och
fakturahantering ull två personer på Bönorna i Handen.
Tre personer på Jobbverket i Tyresö har fått utbildning t fakturahantering.
Tio arbetsträningar här köpts av JobbVerket i Tyresö.
Blidget
6 5Q0 000 kronor
Utfall
3 756 363 kronor
Genomsnittlig kostnad/deltagare
19 800 kronor
Uppföljning och utvärdering
Uppfyllt.
SUS-rapportering.
Rapportering i SUS och egen uppföljning. En extern utvärderare kommer
Egen uppföljning och enkäter,
att upphandlas under 2012.

Ungdomsteamet Haninge « Måluppfyllelse föi* 2011
M a l enligt verksamhetsplan
Resuitätmåt
Ca 300 Ungdomar beräknas delta i
insatsen under 2011,

Måluppfyllelse mecl kommentar

Uppfyllt,
Ungdomsteamet har arbetat med 317 deltagare, varav 186 var hymskrivna
under året.
Ca 50 procent aV deltagarna är i arbete Uppfyllt.
64%, varav 37 % (77 deltagare) har avslutats tiU arbete; 27 % (57
eller utbildning efter avslutad insats.
deltagare) till sUidier och 36 % (74 deltagare) här avslutats till annat. 208
deltagare hår avslutats;
För
få deltagare har svarat på enkäten vid både inskrivning och avslut
75 procent av deltagarna ska efter
varför måluppfyllelse inte går att få fram för 2011.
avslutad utbildning/motivationsförstärkande insats upplevt eii
förbättrad hälsa.
75 procent av deltagarna ska uppleva att För få deltagare liar svarat på enkäten vid både mslmviung gcjvavslut
deras möjligheter till arbete eller studier varför måluppfyllelse inte går att få fram för.2011.
Ökat.
Minst 45 deltagare eller 15 procent av Uppfyllt.
dél tagarna, ska delta i olika
47 deltagare (15 %) har deltagit i en utbildningsinsats under året.
utbildningsinsatser.
E j uppfyllt.
Minst 95 procent av ungdomarna ska
Andelen som har en, handlingsplan inom en månad är
inom en månad ha.cn
myndighetsövergripande handlingsplan. inte sammanställt for helåret men hamnar uppskattningsvis 50^60 %.
Saniyetkansinål
VppfyHt,
Detfinnsftyaarbetssätt ined
Ett mentorskapsprogram har utvecklats. Under året ha.r man haft nio
rekryterande företag (t ex
mentorpar igång.
Mentorskapsprogram, studiebesök,
Ett praktikprogram, Turbin, har startat och inkluderar praktik fyra dagar i
arbetsgivarrihgar, utbildningar
veckan och program på Ungdömsteamét cn dag i veckan med
kombinerat med praktik).
uppföljning/personlig utveckling. Tre ungdomar deltog under hösten.
Det finns nya arbetssätt med
Uppfyllt.
utbildningsanprdnare (t ex.
Samarbetet med CentrumVux i Haninge/Elvira, fortsätter att utvecklas
yrkesinriktade kortutbilclningar,
avseende våra korta yrkesutbildningar inom café, sälj och lager. Sedan
orienteringskurser och
projektstarten 2009-2011 har 160 uppdragsutbildningar genomförts.
arbetsplatsförlagda.utbildniiigar).
Uppfyllt,
Utveckla utbudet av aktiviteter söm
Utveckling av Verksamheten har skett i samarbete med Haninge kommuns
matchar de behöv öch. önskemål
ungdomarna har för att komina vidare jobb och meritcenter. 176 ungdomar har deltagit i sådana aktiviteter.
ut Ull arbetslivet..
Att 80 procent av deltagande personal Mäts vid projektavslut.
och berörda chefer anser att samarbetet
.mellati de samverkande myndigheterna
fungerat väl.
3 410 000 kronor
Budget
3 086 095 kronor
Utfall
.16.600 kronör
Köstnad/deltagare
Uppfyllt.
Uppföljning och utvärdering
SUS-rapportéring,
PwC är extern utvärderare för pröjektet. Internt sker uppföljningar via
insamlad statistik, kvalitativa uppföljningar, deltagarenkäter samt i SUS.
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U n g i N y n ä s - Måluppfyllelse för 2011
Mål enligt verksamhetsplan
Resultatmål
Ca 150 ungdomar beräknas delta i
insatsen under 2011.

Måluppfyllelse med kommentat
Uppfyllt.
Ung i Nynäs har arbetat med 166 deltagare under året. Inflödet under året
var 104 deltagare. Antalet ungdomar som Överfördes från 2010 var 62.

Målet för ESF-projektet Grenverket
Nynäshamn och Tyresö är att totalt
1350 ungdomar deltar under perioden
1/7 2012-30/6 2014.
50 procent av deltagarna är i arbete efterUppfyllt,
60 personer (58 %) har avslutats till arbete.
avslutad insats
Antalet deltagare som avslutats uppgår till 104,
15 procent av deltagarna är i utbildning Delvis uppfyllt.
12 % (13 deltagare) har avslutats till studier.
efter avslutad insats.
Uppfyllt.
10 procent av deltagarna ska efter
30 % har avslutats till annan insats.
avslutad insats ha gått till annan
Följande mått har endast mätts under projektperioden. Under denna
arbetsmarknadspolitisk åtgärd,
period liar totalt 44 avslutats i projektet. 19 deltagare (43 %) har avslutats
till annat, varav 13 (30 %) till annan insats och 6 (13 %) av okänd
anledning.
För få deltagare har svarat på enkäten vid både inskrivning och avslut
75 procent av deltagarna ska efter
varför måluppfyllelse inte går att få fram för 2011. Enkäten samt mtinerna
avslutad insats uppleva att deras
möjligheter till arbete eller studier har vid avslut konmier att omarbetas och förenklas under 2012 för att höja
ökat.
sva rsfrekvensen.
Minst 30 ungdomar eller 20 % ska delta Uppfyllt.
Totalt har 28 ungdomar (17 %) deltagit i utbildningsinsatser, 25 via våra
i olika utbildningsinsatser,
korta yrkesutbildningar hos CentrumVux/Elvira samt tre i AFs
arbetsmarknadsutbildningar.
Målet för ESF-projektet Grenverket
Nynäshamn och Tyresö ät att totalt 225
ungdomar deltar i utbildningsinsatser
under perioden 1/7 2012-30/6 2014.
4 250 000 kronor
Budget (Nynäs/Tyresö)
3 781 375 kronor
Utfall
6 900 kronor
Kostnad / deltagare
Uppfyllt.
Uppföljning och utvärdering
Under hösten har avrop gjorts mot AFs upphandlade utvärderare. Fr o m
SUS-rapportering.
2012 kommer projektet att ha en extern utvärderare. Internt sker
Egna uppföljningar, enkäter.
uppföljningar via insamlad statistik, kvalitativa uppföljningar,
Utvärderingar.
deltagarenkäter samt i SUS.

U n g i T y r e s ö - M å l u p p f y l l e l s e för 2011
Mål enligt verksamhetsplan
Resultatmål
Ca 500 ungdomar beräknas detta i
insatsen under 2011.

Måhippfyllelse med kommentar
Upprit.
Ung i Tyresö har därmed arbetat med 627 deltagare under året. Antalet
deltagare som överfördes från 2010 var 185 stycken. Inflödet under 2011
var 442 deltagare.

Målet for ESF-ptojektet Grenverket
Nynäshamn och Tyresö är att totalt
1350 Uiigdömar deltar under perioden
1/7 2012-30/6 2014,
50 procent av deltagarna är i arbete efterUppfyllt.
58 % (290 deltagare) har avslutats till arbete.
avslutad insats.
Antalet deltagare som avslutats uppgår till 497. .. .
15 procent av deltagarna ar i utbildning uppfyllt.
efter avslutad insats.
16 % (77 deltagare) har avslutats till shidier.
r

10 procent av deltagarna ska efter
avslutad insats, ha gatt till annan
arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Uppfyllt.
12 % har avslutats till annan insats.
Följande mått har endast mätts under projektperioden, Uhdeit denna
period har totalt 2?p avslutats i projektet. 81 deltagare (28 %) har avslutats
tiii annat, Varav 35 (1.2 %) till annan insats och 46 (16 %) ay okänd
anledning.
För få deltagare har svarat på enkäten vid både inskrivnbg och avslut
75 procent av deltagarna ska efter
varför måluppfyllelse inte går att få fram för 2011, Enkäten samt rutinerna
avslutad kisats uppleva att deras
möjligheter till arbete éiiet Studier hat' vid avslut kommet att omarbetas och förenklas under 2012 för att höja
ökat,
svarsfrekvensen..
Minst 50 deltagare eller 10 procent ska DehHs uppfyllt.
Totalt har 34 ungdomar (5 %) deltagit utbildningsinsatser, samtliga i våra
delta i .olika utbildningsinsatser.
korta yrkesutbildningar hos CentrumYux/Elvka.
MåletförESF-projektet Grenverket
Nynäshamn och Tyresö ar att totalt 225
ungdomar deltat i utbildningsinsatser
under perioden i/7 2012^36/6 2014.
4 250 000 kronor
Btidgét (Nyhäs/Tyrésö)
3 781 375 kronor
Utfall
..6900. kronor.
Kostnad/deltagare
Uppfyllt
Uppföljning och utvärdering
Uiider hösten har avrpp gjorts mot AF:s. upphandlade utvärderare. Fr o m
SyS-rapporteriiig.
2012. kommer.pröjektet ätt ha.cn extern Utvärderare, Intérnf sker
jEgh.a Mppföljnttjgär» enkäter.
uppföljningar via insamlad statistik,-kvalitativa uppföljningar samt i SUS.
Utvätdcringär.
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R O A + - M å l u p p f y l l e l s e för 2011
Mål enligt verksamhetsplan
Resultatmål
Minst 60 procent av deltagarna ät åter i
arbete, studier, praktik, arbetsträning efter
insats.
Minst 80 procent av deltagania har fått cn
pian för praktik eller arbetsträning.
Minst 90 procent av deltagarna anser
sig vata nöjda med insatsen, efter
avslutad aktivitet.

Måluppfyllelse med kommentar
Uppfyllt:
74 % i arbete (78 personer) och 26 % sjukskrivna (20 personer).
Uppfyllt?
Detta har inte behövts eftersom de flesta deltagarna arbetar heleller deltid. Av de deltagare som har varit sjukskrivna görs en
handlingsplan för återgång i arbete.
Uppfyllt!
100 % anser sig vara nöjda med insatsen.

Exempel på skriftliga kommentarer:
- Evenhiellt mindre grupp.
Något längre uppföljning ex Vi år och i år. Kopior på
övningar som ni läser,typkroppsscannkig och
avslappningsövningar. Tillgång att köpa avspänning CD
musik som ROA gjort.
Minst 80 procent av deltagarna anser att deras Uppfyllt:
hälsa har förbättrats (självupplevd hälsa enligt 84 % anser att deras hälsa har förbätnats.
enkät).
Samverkansmål
Uppfyllt:
Insatsen ska omfatta 72 deltagare per år,
78 deltagare, varav 64 kvinnor och 14 män.
Tyrcsöbor: 9 personer.
Haningebor: 69 personer.
Nynäshamn: 0 personer.
Mål for verksamhetens omfattning
Uppfyllt:
Genomföra stresshantcringskurscr.
ROA har genomfört tretton stresshanteringskurser under 2011.
Nytt för året var att vi blandade deltagare från ROA+ tillsannnans
med deltagare som arbetsgivaren Haninge kommun remitterat till
ROA samt övriga deltagare som remitterats t ex från Signe.
Budget
Utfall
Genomsnittlig kostnad/deltagare
Bn rapport, där måluppfyllelse redovisas,
lämnas in till Samordningsförbundet under
januari 2011, Egna enkäter och rapportering i
SUS.

600 000 kronor
547 000 kronor
7 000 kronor
Uppfyllt:
ROA genomför symtommätningar på alla deltagare. Mätning görs
vid kursstart och vid kursavslutning. Intressant är att se att en
förbättring av den psykiska halsan sker, Utvärderingsinstrutnent
som används: Bccks Depression Inventory (BDI) och Becks
Anxicty Inventory (BAI). Rapportering i SUS.

h 4>
lW4
lHI<tH
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Månscentrum«Måluppfyllelse för 2011
Mål enligt verksamhetsplan

Måluppfyllelse med kommentar

Resultafmål
Minst 90 procent av dem som liar
Uppfyllt.
arbete och genomgår en
89 behandlingar (oavsett tidslängd) uppfyller kriterierna "har jobb" och
samtalsbehandling stannar kvar i arbete "genomgår behandling". Ingen av dessa har under behandlingstiden blivit
utan spikskrivning
arbetslös/sjukskriven.
Mål föt antalet deltagare
28 behandlingar där behandlingens
längd ät minst 5 samtal
Budget
Utfall
Genomsnittlig kostnad/deltagare

Uppfyllt.
38 behandlingar enligt kriterierna genomförda under 2011.
23 från Haninge, 9 från Tyresö och 6 från Nynäshamn,
150 000 kronor
210 576 kronor, varav 60 576 kr avser kostnad för extern utvärdering
5 400 kronor

Uppföljning och utvärdering
Uppfyllt.
Egna iippföljningar, extern utvärdering Extern utvärdering av Zeal Consulting genomförd under året, där även en
och rapportering i SUS
klientundersökning ingick som redovisade mycket hög andel nöjda
klienter. (Se Utvärdering av Manscentrum 2011, Kristina Gränsbo.)
Fortlöpande klientstatistik. Regelbunden handledning.
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B R I A - Bättt-e Rustad Inför Arbetslivsintroduktion - M å l u p p f y l l e l s e för 2011
Mål enligt verksamhetsplan
Resultatmål
Antal deltagare - bisatsen ska erbjudas
till hela målgruppen, dvs personer vars
dagar med sjukpenning eller med
tidsbegränsad sjukersättning tar slut
inom sex månader.

Måluppfyllelse med kommentar

Uppfyllt,
79 av samtliga 127 i målgruppen tackade ja till erbjudandet att delta i
insatsen, 43 från Haninge, 20 från Tyresö och 16 från Nynäshamn. ( 64
kvinnor o ch 15 män),
Totalt fick 34 deltagare del av följande köpta insatser till cn medelkostnad
av 20 000 kronor. (17 arbctsträningsplatser, 3 arbetslivsinriktade
utredningar, 4 hälsofrämjande insatser, 9 arbetslivsinriktad rehabilitering
samt kortare utbildning och kortare terapiinsats).
För tidigt att mäta,
Minst 20 procent av deltagarna är i
De första deltagarna i BRIA togs in i mars 2011 och hade då 90 dagar
arbete efter arbctslivsintroduktion mätning efter att ha deltagit 6 månader ikvar av maximal tid inom sjukförsäkringen och påbörjade
arbetslivsintroduktionen 1 juli 201 i. De första soin deltagit i hela BRIAinsatsen.
processen inför arbetslivsintroduktionen är de deltagare som uppnått
maxknal tid i sjukförsäkringen den 30 augusti 2011. De påbörjade
arbetslivsbtroduktionen 1 september 2011. Mätning av resultaten ska
göras under 2012,6 månader efter starti arbetslivsintroduktioncn.
Mindre än 25 procent av deltagarna som Uppfyllt.
söker sig tillbaka till sjukförsäkringen
Den 31 december 2011 hade tre deltagare i BRIA återvänt från
efter arbetslivsintroduktionen.
arbetslivsintroduktionen till sjukförsäkringen. De utgör mindre än 2,4
procent att jämföra med Arbetsförmedlingens mål som är att mindre än
35 procent.
Minst 90 procent av deltagarna anser att Alla deltagare har efter första avstämningsmötet i processen fått en enkät
hemskickad. Endast tio personer har svarat. Av svaren framgår dock att
de fått ett bra stöd for återgång till
övervägande delen har upplevt att de fått mer stöd genom insatsen,
arbete i projektet. Enkät.
Samvetkansmål
Det finns en gemensam
Uppfyllt.
samverkansprocess före, under och
FK, AF och vid behov representanter från kommunen och/eller vården
efter ALI mellan FK, AF, kommunerna har gemensamma möten med individen med start 6 månader innan
ersättningen från sjukförsäkringen upphör. Yid mötet upprättas en
och vårdenheterna.
myndighetsövergripande handlingsplan. Handlingsplanen mnehålier
aktiviteter både för resterande tid med ersättning från Försäkringskassan
och tiden under ALI. Metoden innebär att handläggarna tidigare fokuserar
pa de personer som kan bli aktuella för BRIA vilket har lett till att
utredningen av rätten till ersättning startar tidigare. 36 personer har
beviljats stadigvarande sjukersättning. Besluten kunde fattas innan de
blivit aktuella för arbetslivsintroduktioncn. Hela 16 personer har återgått
till arbete under utredningstiden och 13 personer har haft en
deltidssjukskrivning och har nu planerat att återgå i arbete eller studier
innan de blir utförsäkrade. Det här är en viktig erfarenhet att ta med in i
det nya samarbetet med Arbetsförmedlingen. Tidiga utredningar leder till
att färre individer som blk utförsäkrade och överfördatillALI.
4 300 000 kronor
Budget
4 132 128 kronor
Utfall
52 000 kronor
Genomsnittlig kostnad/deltagate
Uppföljning och utvärdering
Uppfyllt.
Rapportering i SUS och egen uppföljning.
SUS-rappoxtering.
Egna uppföljningar och enkäter.
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Stöd föi' socialt företagande - Måluppfyllelse föi' 20il
Måluppfyllelse med kommentar
Jytål enligt ESF-änsÖkah
Övergripande mål
Detfiims.ficrasociala företag i HaftingeV Uppfyilt ^ atbétet pégåti
Petfinnstre ärbetsmt^
sociala foretag i området. (föbbVerket i
Nynä^hämhoch Tyresö och därmed
Tyresö, Hela Människan i Nynäshamn och Bönorna i Handen).
fler a.rb.étstilifailéri för målgruppen.
Projektmål
Öka samverkan mellan den offentliga Uppfyllt s arbetet pågår.
Följande åtgärder har genomforts under 201 It
sektörn och sociala företag.
Verksamhctsutveckfaré för socialt företagande finns,
Nätverk för utyec^
öch ppcentiellå sociala företag finns.
Utvecklingsgrupp ined mcdlcinsmyndighefér/söcialå
har bildats.
Kontaktperson på AF for sociala foretag finns.
Tre sociala foretag är partners i ESF-projektet Resursmodclien Södertörn.
Representanter från sociala företag och myndigheter deltar i förbundets
frukostmöten och har deltagit i ett antal rikskonferenser t ex i Falun.
Samofdimigsfö^
köper feiiabjiUtcrijigstjäQHer från. sociala företag.
Sa.mprdnhigsfÖrbiVnde.t stödjer socialaföretagatt sqka projektmedel.
Föreningen Jordbro VärldsOrkestér ficjcriiedcl från Tillväxtverkét. för
bildandet av ett socialt foretag - förbundet mcdfihansiera.de i tjki%
.
Partnerskap i Goompanions ESF-projekt "Dubbelt så bra'* inom
könvpctcnsutvcckling.
$tpdja befint|iga sociala; företag i
Uppfyllt - atbetet pågår.
Haninge, Nynfebamn och Tyresö,
Förbundet har arbetet aktivt med kontaktskapa.ndé- öch
verksanihetsutvecklandc åtgärder. Förbundet har bl a kÖpttitbildning i
handledning, ekonomi- ochpersonaladniinistration till två personer på
Bönorna Handen och till tre personer på JobbVerket. Resursrådet har
köpt tio arbctsträningsplatser från )obbVerket.
Inspirera potentiella sociala företag att Uppfyllt rr. ajcb étet pågåf.
delta i utvecklingen av sociala företag. Förbu;ti<lct här nära. kontakt inedföljandefem jiptcntielja so.ciaja före tag:
Jordbro VäridsOrkcstérJVO,X-GONS Haninge, Knutpunkten i Tyresö,
Resurscentrum för kvin nor och Smozclcn Centret lAts.tgå.rden.
Delmål föt projektet
Intresset för socialt fpretagånde bland Målet kommer att följas upp inom ramen för ESF- projektet. Intresset för
föréiuhgarhät ökat (2Ö|l-juni 2014). socialtföretagandeökar tydligt.
Antal sociala företag i området har ökat Uppfylltarbetet pågår.
från tre (hösten 2011) till tio (2011- juni Jordbro VärldsOrkestér och X-CÖNS. är på väg att bli arbetsiiitegrerande
2014).
sociala företag.
Antalet arbetstillfällen kommer att öka Uppfyllt - atbetet pågår,
från ca 15 (under hösten 2011) tiMniinst Antalet anställda hös sociala företag har ökat från 15 till 22. Dessa
erbjuder ett 100-tal arbets träiiitigsplatser.
50 (2011-juni 2014).
B„önorna, 5 anställda och 10-tal arbctstränbgsplatscr/år,
JobbVerket, 12 anställda och 70tal arbet$.trå'uing$platscr/år,
Hela Människan, 5 anställda och 30-tal arbetsträningsplatser/år.
ipÖOQPOkrohor
Biidgtet
£28.971 krönor
Utfall
Uppföljning och utvärdering
Uppfyllt,
SUS.-rapportertng.
Målen kommer att följas upp inom ramen för ESF-projcktct. Fr o m
hösten 2012 kommer projektet att ha en extern utvärderare. Internt sker
Egna uppföljningar, enkäter.
uppföljningar via insamlad statistik samt i SUS..
Utvärderingar.
m c c

r
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BILAGA 2
Omvätldsbevakning
Samordningsförbundets uppdrag kräver en aktiv omvätldsbevakning ochflexibilitetför att snabbt
kunna möta nya behov och ändrade förutsättningar. Förbundet bevakar förändringarna i
sjukförsäkringssystemet, arbetsmarknadspolitiken och gymnasieskolan på nationell nivå. Även
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans olika uppdrag, upphandlingar, införandet av lagen otn
valfrihet, LOV, ESF-projekt, utvecklingen inom social ekonomi och förändrade förutsättningar inom
kommunerna bevakas,
Förbundet följer även förandringat som sker på lokal nivå såsom t ex Arbetsförmedlingens förändrade
uppdrag för Unga Funktionshindrade (Unga F). Uppdraget går tillbaks till de lokala kontoren inom
Arbetsmarknadsområdet AMO Huddinge med start 1 febrauari 2012. Förändringen påverkar
förbundets ungdomsverksamheter, då ett antal unga med funktionsnedsättning kommer att skrivas in i
dessa verksamheter.
Förbundet har bla noterat följande:
• Ohälsotatet i Nynäshamn, Haninge och Tyresö har under 2011 minskat mer an i länet i
genomsnitt.
Ohälsotalet
Haninge
Nynäshamn
Tyresö
Länet
Riket
•

2011
30,1
31,4
23,0
22,8
27,7 "

Förändring
-2,0
-2,7
-1.8
-1.7
-Lö

Ungdomsarbetslösheten x Haninge och Nynäshamn har under 2011 minskat mer än i länet
i genomsnitt,

Arbetslösa och i
program 18-24 åt
Hanhige
Nynäshamn
Tyresö
Länet
Riket
*

201032,1
34,1
24,8
24,5
29,3

2010

2011

Förändring

7,3
6,9
5,7
5,6
7,6

6,4
6,2
5,1
5,0
9,8

-0,9
-0,7
-0,6
-0,6
+2,2

Antalet långrldsafbetslösa ungdomar (längre än 3 månader), följs upp.

Långstidsatbetslösa
18-24, antal
Haninge
Nynäshamn
Tyresö
Länet

2010

2011

Förändring

53
11
16
1 134

45
9
11
980

~7
-3
-5
-154
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Samordningsförbundet

2012-03-22

Plats öch tic

Rudsjöterrassen 5, den 22 mars 2012, kl.16:00 -17:00

Beslutande

Marie Litholm (KD), Haninge kommun, ordförande
Gatharina Höimbe.rg, Försäkringskassan, vice ordförande
Agneta Tjämhammar (M), Nynäshamns kommun
Alfonso Morales (S), Tyresö kommun §§ 18-20
Andreas Jonsson (M), Tyresö kommun §§ -21-27
Barbro Nordgren (S), Stockholms läns landsting §§ 18-21
Kent Almqvist, Arbetsförmedlingen

Ersättare

Alfonso Morales (S), Tyresö kommun §§ 21-27

Övriga deitagande

Ritva Widgren, förbundschéf
Kersti Hjelm, socialchef Haninge kommun
Mikael Billefält, projektledare för Ung i Nynäs och Tyresö, § 20
Liselott Bertell, samordnare för Resursrådet, § 20
Åsa Hölmstedter, projektledare för Resursmodellen, § 20

Justeringens
plats och tid

Samordningsförbundets kansli

Sekreterare

Ritva Widgren .

Ordförande

Marie Litholm, Haningekpmmun

Justerare

Agneta Tjärnhammar, Nynäshamn

Paragrafer 18-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
K. Somordnlngsförbundet

2012-03-22
Dnr SF 1 5 / 2012

§ 20 Årsredovisning 2012
Redovisning av Insatser avseende framgångsfaktorer och utmaningar:

Mikael Billefält, Ung i Nynäs och Tyresö
Ritva Widgren, Ungdömsteamét i Haninge
Lisélptte Berteli, Resursfiidet
Åsa Hölmstedter, Resursmodelien Södertörn, ESF-projekt
Ritva Widgren, Socialt företagande
Sammanfattning

Samordningsförbundet Östra Södertörn har under 2011 delfinansierat sju individinriktade msatser med sammanlagt 1 117 deltagare, varav 581 eller 52
procent gått till arbete eller utbildning under året. Samtliga sju insatser visar
en mycket god måluppfyllelse, Av sammanlagt 55 mål är 45. uppfyllda, två är
delvis uppfyllda, medan resterande åtta mål ännu inte har kunnat mätas. Vidare har ett stort antal .handläggare fått del. av kompetensu.tyécldingslnsatser,
uppdragsprojektet Signe och insatsen ÉRIÄ har genomförts, ett kontaktnät för
utveckling av äfbetslntegrerande sociala företag har bildats och näringslivssamverkan har påbörjats.
;

Momsersättning och ekonomiskt utfall

Det gångna året har i hög grad påverkats av Skatteverkets beslut om att inte
längre bevilja samordningfsförbunden momsersättning. Den oväntade kostnadsökningen ställde till mycket merarbete inom ekpnomiadminisfratjpnen och
en planerad insats kunde inte påbörjas. Osäkerheten i hanteringen av momsersättning försvårade i allra högsta grad planeringen av verksamheten. Qrri föreslagen förändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdeskatt
för kommuner och landsting träder f kraft oöh omjagen gäller retroaktivt kommer samordningsförbundet efter 1 juli 201.2 att kunna återsöka momsersättning från Skatteverket motsvarande 4 942 175 kronor,
Årets resultat blev minus 165 021 kronor. Det ackumulerade överskottet uppgår till 8 641 481 kronor, varav 4 942 175 kronor avser en osäker rriömsfordran på Skatteverket.
Förutsättningar för att driva insatser och strategisk påverkan har förbättrats i

•
*

Justeraré

Organisationen har resurser och kompetens att stödja Insatser och
möta nya behov och ändrade förutsättningar. Ett gott samverkansklimat
kännetecknar verksamheten.
Insatserna styrs och leds mer professionellt och en gemensam kunskapsutveckling stimuleras i syfte att höja kvaliteten i arbetet med målgrupperna och förbättra samarbetet mellan myndigheterna.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
^^Samordningsförbundet

2012-03-22
•

•

•
*

8

Medel från Socialfonden har Inneburit att målgruppen får tillgång till mer
kostnadskrävande insatser, gemensamma lokaler och mer personalresurser för samverkansteamen och metodutveckling. Projektformen
inom ESF kräver även att arbetet blir mer strukturerat och långsiktigt,
vilket i hög grad gynnar verksamheten.
En strategisk satsning (BRIA, Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktion) genomfördes i syfte att ge möjligheten till alla som närmade sig utförsäkring att delta i insatsen, samtidigt som arbetet kunde bli en föregångare för tidig och tätare samverkan mellan myndigheter för en bredare målgrupp som påbörjas 2012. Insatsen är ett exempel på att
snabbt kunna möta nya behov.
En strategisk satsning på socialt företagande påbörjades l syfte att
främja och påverka utvecklingen.
Arbetet med näringslivssamverkan genom mentorskap och praktik för
ungdomar har påbörjats.

Styrelsen förelås besluta:

•
•

Att godkänna föreliggande årsredovisning för 2011.
Att årsredovisning 2011 lämnas till förbundsmedlemmarna.

Styrelsen beslutar:

•

Enligt förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Exp:
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Stockholms läns landsting
Haninge kommun
Nynäshamns kommun
Tyresö kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande

| STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
HALSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

9.Samordningsföfbuhdet
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Plats och tid

Rudsjöterrassen 5, den 22 mars 2012, kl.15:00 -17:00

Beslutande

Mane Litholm (KD), Haninge kommun, ordförande
Catharina Holmberg, Försäkringskassan, vice ordförande
Agneta Tjärnhammar (M), Nynäshamns kommun
Alfonso Morafes (S), Tyresö kommun §§ 18-20
Andreas Jonsson (M), Tyresö kommun §§ 21^27
Barbro Nordgren (S), Stockholms läns landsting §§ 18-21
Kent Almqvist, Ärbetsförmedlingen

Ersättare

Alfonso Morales (S), Tyresö kommun §§ 21-27

Övriga deltagande

Ritva Widgren, förbundschef
Kersti Hjelm, socialchef Haninge kommun
Mikael Billefält, projektledare för Ung l Nynäs och Tyresö, § 20
Liselott Bertell, samordnare för Resursrådet, § 20
Åsa Hölmstedter, projektledare för Resursmodellen, § 20

Justeringens
plats pch tid

Samordningsförbundets kansli

Sekreterare

Ritva Widgren

Ordförande

Marie Litholm, Haninge kommun

Justerare

Agneta Tjärn hammar, Nynäshamn

Paragrafer 18-27
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2012-03-22
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Dnr S F 14/2012
§ 21

Granskning av årsredovisning 2011 och revisionsberättelse

Granskningsrapport från PwC föreligger.
Sammanfattning av rapporten:
"Revisorerna i Samordningsförbundet Östra Södertörn har gett PwC i uppdrag
att granska årsredovisningen för 2011.
VI bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi
bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god revisionssed,
Förbundsmedlemmarna har betalat in 19 000 tkr till Samordningsförbundet
Östra Södertörn för 2011. Förbundet redovisar ett resultat på -165 tkr (8 104
tkr 2010). Förbundet har ett eget kapital på 8 641,5 tkr, varav 978,9 tkr är reserverat för projektet Ungdomsteamet i Haninge.
I samband med granskningen av årsbokslutet har vi även granskat Intern kontroll, insatsredovisning (projektredovisning) och momshantering i bokslutet.
Förbundet har under året gjort ett ganska omfattande arbete med internkontrollen. En interkontrollplan upprättades där 21 oiika arbetsmoment granskades. En majoritet av kontrollerna visade att verksamheten fungerade utmärkt.
Några förbättringsförslag noterades dock.
Förbundet har kontroll över intäkter och kostnader för de insatser som de finansierar, eftersom insatserna bokförs direkt hos förbundet. Det ekonomiska
resultatet av insatserna framgår av förbundets redovisning via särskilda projektnummer.
I början av maj 2011 meddelade Skatteverket att samordningsförbunden inte
har rätt att lyfta moms. I slutet av november samma år, lämnade finansdepartementet ett förslag på en lagförändring som skulle ge förbunden rätt att lyfta
moms. Förbunden skulle dessutom få rätt att återsöka moms retroaktivt. Flera
förbund har fortsatt att redovisa sina kostnader exklusive moms och bokfört en
fordran mot Skatteverket. Så har även Samordningsförbundet Östra Södertörn
gjort. Förbundet har därför en fordran mot Skatteverket på 4 942 tkr".
Styrelsen föreslås besluta:

*

Justerare

Att Samordningsförbundet östra Södertörn överlämnar revisorernas
granskningsrapport och revisionsberättelse till förbundsmediemmarna
för beslut.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-22
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Styrelsen beslutar;

•

Enligt förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart Justerad.
Exp:
Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen,
Stockholms läns landsting,
Haninge kommun,
Nynäshamns kommun och
Tyresö kommun

Juslerare

Utdragsbestyrkande

STOCKHOLMS LANS LANDSTING
HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
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Dnr

fe/O

Till
Samordningsförbundet Östra Södertörn
Kommunfullmäktige i Haninge kommun
Kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun
Kommunfullmäktige i Tyresö kommun
Landstingsfullmäktige Stockholms läns landsting
Försäkringskassan
Arbetsförmédiingen
REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011
Avseende Samordningsförbundet Östta Södertörn
Vi har granskat räkenskaperna» år sredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Östra Södertörn, org nr 222000-2162, fdr verksamhetsåret 2011. Förbundsstyrelsen ansvarar for att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de foreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll samt för information om verksamheten till medlemmarna.
Revisorernas ansvar är att granska förbundets räkenskaper och årsredovisning samt pröva om
verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ocli förbundsordningen.
Revisionen har utförts enligt föreskrifter i Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, enligt förbundsordningen samt enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Det
innebär att vi planerat och genomfört revisionenföratt med hög men inte absolut säkerhet
försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi anser att vår
revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Vi bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt och att den intenia kontrollen är tillräcklig.
Vi bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet ined god redovisningssed och
tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning samt att styrelsen i övrigt följt gällande
regelverk.
Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet fdr verksamhetsåret 2011.
Haninge den 22 mars 2012

Peter A l m
Auktoriserad revisor
Revisor utsedd av staten

Ella Carlsson ^
Revisor utsedd av Haninge
kommun

dig
Revisor utsedd av
Stockholms läns landsting

m-OSM

r.

STOCKHOLMS U N S LANDSTING
HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Ank

pwc

Dnr

Revisionsrapport

Granskning av

Årsredovisning 2011
Samordningsförbundet Östra Södertörn
2012-03-09
Anna Gröndahl
Bert Hedberg
Certifierad kommunal revisor

2012 -05- 11
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Sammanfattning
Revisorerna i S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t Ö s t r a S ö d e r t ö r n har gett P w C i uppdrag att
granska å r s r e d o v i s n i n g e n f ö r 2011.
V i b e d ö m e r att å r s r e d o v i s n i n g e n i all väsentlighet r e d o g ö r f ö r utfallet av verk-

samheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
V i b e d ö m e r vidare att å r s r e d o v i s n i n g e n i allt väsentligt uppfyller kraven p å rättvisande r ä k e n s k a p e r och ä r u p p r ä t t a d enligt god redovisningssed.
F ö r b u n d s m e d l e m m a m a har betalat i n 19 000 tkr t i l l S a m o r d n m g s f ö r b u n d e t Ö s t r a S ö d e r t ö r n (nedan f ö r b u n d e t ) f ö r 2011. F ö r b u n d e t redovisar ett resultat p å -165
tkr (8104 tkr 2010). F ö r b u n d e t har ett eget kapital p å 8 641,5 tkr, varav 978,9 tkr
ä r reserverat f ö r projektet Ungdomsteamet i Haninge.
I samband m e d granskningen av å r s b o k s l u t e t har v i även granskat intern k o n troll, insatsredovisning (projektredovisning) och momshantering i bokslutet.
F ö r b u n d e t har under å r e t gjort ett ganska omfattande arbete med internkontrollen. E n internkontrollplan u p p r ä t t a d e s d ä r 21 olika arbetsmoment granskades.
E n majoritet av kontrollerna visade att verksamheten fungerade u t m ä r k t . N å g r a
f ö r b ä t t r i n g s f ö r s l a g noterades dock.
F ö r b u n d e t har kontroll över i n t ä k t e r och kostnader f ö r de insatser s o m de f i n a n sierar, eftersom insatserna b o k f ö r s direkt hos f ö r b u n d e t . Det ekonomiska resultatet av insatserna f r a m g å r av f ö r b u n d e t s redovisning, via särskilda projektnummer.
I b ö r j a n p å maj 2011 meddelade Skatteverket att s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e n inte
hade r ä t t att lyfta moms. I slutet av november samma år, l ä m n a r finansdepartementet ett f ö r s l a g p å en l a g ä n d r i n g s o m skulle ge f ö r b u n d e n r ä t t att lyfta moms.
F ö r b u n d e n skulle dessutom f å r ä t t att återsöka m o m s retroaktivt. Flera f ö r b u n d
har fortsatt att redovisa sina kostnader exldusive moms och b o k f ö r t en f o r d r a n
mot Skatteverket. Så har även S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t Ö s t r a S ö d e r t ö r n gjort. F ö r bundet har d ä r f ö r en fordran mot Skatteverket p å 4 942 tkr.

Vi har i huvudsak granskat årsredovisning Jör 2011 till den version, som fanns
tillgänglig den 24 februari 2012.

i
1.1

Inledning
Bakgrund-

Lag o m finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gäller f r o m den i j a n u a r i
2005. D e n h ä n v i s a r till kommunallagen och den kommunala redovisningslagen
( K R L ) . K R L gäller f r o m 1998 och reglerar externredo\dsningen. I lagen finns bes t ä m m e l s e r o m årsredovisningen, Vidare regleras den kommunala redovisningen
av uttalanden f r å n R å d e t f ö r kommunal redovisning och i tillämpliga delar av R e d o v i s n i n g s r å d e t och B o k f ö r i n g s n ä m n d e n s normering. S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t s
styrelse ansvarar f ö r årsredovisningen.

1.2

R e v i s i o n s f r å g a och metod

Revisorerna har till uppgift att p r ö v a o m r ä k e n s k a p e r n a och å r s r e d o v i s n i n g e n ä r
r ä t t v i s a n d e och granska styrelsens f ö r v a l t n i n g „ I n o m ramen f ö r denna uppgift ä r
syftet m e d granskningen av å r s r e d o v i s n i n g e n att b e d ö m a o m den ä r u p p r ä t t a d i
enlighet m e d lag o m k o m m u n a l redovisning o c h i enlighet med normgivning,
främst f r å n R å d e t f ö r kommunal redovisning. Granskningen, s o m sker u t i f r å n ett
v ä s e n t l i g h e t s - och riskperspektiv, skall besvara f ö l j a n d e revisionsfråga:
•

L ä m n a r å r s r e d o v i s n i n g e n upplysning o m verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

M e d verksamhetens utfall avses utfallet i f ö r h å l l a n d e till fastställda m å l och ekonomiska ramar.
•

Är r ä k e n s k a p e r n a i allt väsentligt r ä t t v i s a n d e ?

M e d r ä t t v i s a n d e r ä k e n s k a p e r avses f u l l s t ä n d i g h e t , riktighet, existens, tillhörighet,
periodisering, värdering, ä g a n d e r ä t t och förpliktelser samt innehåll och presentation.

pwc

2 Granskningsresultat
2.1

Förvaltningsberättelse

2.1.1

Översikt ö v e r utvecklingen av verksamheten

V i har granskat att f ö i v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e n l ä m n a r tillräckliga uppgifter o m :
•

obligatorisk information i enlighet med K R L och R K R s rekommendationer

•

s å d a n a f ö r h å l l a n d e n , som inte skall redovisas i b a l a n s r ä k n i n g eller resultatr ä k n i n g , men som ä r viktiga f ö r b e d ö m n i n g av ekonomin

•

h ä n d e l s e r av väsentlig betydelse som har i n t r ä f f a t under r ä k e n s k a p s å r e t e l ler efter dess slut

•

f ö r v ä n t a d utveckling

•

annat av betydelse för styrning och u p p f ö l j n i n g

B e d ö m n i n g och iakttagelser
V i b e d ö m e r att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet ö v e r e n s s t ä m m e r med kraven i K R L . Vidare b e d ö m e r v i att det finns upplysningar i
föivaltningsberättelsen,
som ä r viktiga f ö r b e d ö m n i n g e n av ekonomin.
F ö r b u n d e t har utvecklat förvaltningsberättelsen ytterligare sedan f ö r e g å e n d e å r ,

2.2

Resultaträkning
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V i har granskat att:
•

r e s u l t a t r ä k n i n g e n ä r u p p s t ä l l d enligt K R L

•

resultaträlcningen i allt väsentligt redovisar å r e t s samtliga externa intäkter och
kostnader
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•

noter finns i tillräcklig omfattning och u t g ö r specifikationer av r e s u l t a t r ä k ningens poster samt möjliggör a v s t ä m n i n g mot balanskravet

•

r e s u l t a t r ä k n i n g e n s i n n e h å l l ar r ä t t periodiserat

B e d ö m n i n g och iakttagelser
V i b e d ö m e r att r e s u l t a t r ä k n i n g e n ger en i allt väsentligt r ä t t v i s a n d e b i l d över å r e t s
resultat. Å r e t s resultat u p p g å r t i l l -165 t k r (8104,3 tkr, 2010). Det egna kapitalet
u p p g å r till 8 641 t k r (8 806,5 tkt*). I resultatet ingår inte moms. F ö r b u n d e t har
b o k f ö r t en fordran mot Skatteverket p å 4 942 tkr.
Det egna kapitalet ö k a d e kraftigt 2010. F ö r b u n d e t hade u t ö k a t s med t v å nya m e d lemmar och beslutade insatser hade inte f ö r b r u k a t beviljade projektmedel. F ö r bundet r ä k n a r med att f ö r b r u k a e n del av det egna kapitalet under 2012 och 2013.

2.3

Balansräkning

V i har granskat att:
•

b a l a n s r ä k n i n g e n ä r u p p s t ä l l d enligt K R L

•

noter finns i tillräcklig omfattning

•

upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör f ö r b u n d e t o c h
är f u l l s t ä n d i g t redovisade och r ä t t periodiserade

•

tillgångar, avsättningar och skulder har v ä r d e r a t s enligt principerna i K R L

•

f ö r e g å e n d e å r s u t g å e n d e balanser h a r överförts r ä t t s o m å r e t s i n g å e n d e balanser

•

specifikationer t i l l u t g å e n d e balanser f i n n s i tillräcklig omfattning

•

å r e t s resultat ö v e r e n s s t ä m m e r med r e s u l t a t r ä k n i n g e n

B e d ö m n i n g och iakttagelser
V i b e d ö m e r att b a l a n s r ä k n i n g e n i allt väsentligt ger en r ä t t v i s a n d e b i l d av tillgångar, a v s ä t t n i n g , skulder och eget kapital.
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V i b e d ö m e r att b a l a n s r ä k n i n g e n ä r u p p s t ä l l d enligt K R L .
I f ö i v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e n f r a m g å r att projektet Ungdomsteamet i Haninge har f å t t
978,9 tkr (1186,9 tkr) av det egna kapitalet reserverat t i l l projektet. I not t i l l eget
kapital i b a l a n s r ä k n i n g e n finns uppgift o m denna reservering.

2.4

Finansieringsanalys/kassaflödesanalysen

V i b e d ö m e r att kassaflödesanalysen redovisar f ö r b u n d e t s f ö r ä n d r i n g av likvida
medel p å ett korrekt sätt.

2.5

F ö r d j u p a d e granskningar

V i har granskat intern kontroll, rutiner f ö r insatsredovisningar (projektredovisningar) och hantering av moms i bokslutet särskilt.

2.5.1

Intern kontroll

F ö r b u n d e t har utvecMat internkontrollen under 2011. F ö r b u n d e t håller p å att t a
fram ett dokument f ö r intern kontroll. V i d a r e har f ö r b u n d e t g e n o m f ö r t en internkontrollgranskning. D e n internkontrollplan, s o m föregick granskningen i n n e h ö l l
21 olika kontrollmoment. E n ledamot av styrelsen g e n o m f ö r d e granskningen. R e sultatet visade att f ö r b u n d e t uppfyllde de flesta kontrollmomenten. N å g r a f ö r b ä t t r i n g s f ö r s l a g fanns dock.
V i gjorde också en kontroll av attester av l e v e r a n t ö r s f a k t u r o r . E n p ä r m m e d lever a n t ö r s f a k t u r o r granskades. I huvudsak var kostnaderna korrekt attesterade.
V i b e d ö m e r att internkontrollen ä r tillräcklig.

2.5.2 Insatsredovisning (projektredovisning)
D e olika s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e n har n å g r a varianter p å h u r de följer u p p insatsredovisningarna. S a m o r d n i n g s f ö r b u n d e t Ö s t r a S ö d e r t ö r n b o k f ö r själva alla transaktioner avseende insatsen. Det i n n e b ä r att f ö r b u n d e t l ö p a n d e k a n kontrollera resultatet av insatsen.
V i b e d ö m e r att f ö r b u n d e t har tillräcklig kontroll över insatsredovisningen.

2.5.3 Momsredovisning
D e n 8 maj beslutade Skatteverket o m att v ä g r a momsavdrag f ö r s a m o r d n i n g s f ö r bunden. Ett 40 - tal s a m o r d n i n g s f ö r b u n d överklagade detta och har fortsatt att
redovisa m o m s t i l l Skatteverket. D e n 29 november gav F ö r v a l t n i n g s r ä t t e n i Falun
Skatteverket r ä t t . Den 28 november l ä m n a d e finansdepartementet ett f ö r s l a g o m

ä n d r i n g i e r s ä t t n i n g s l a g e n . De föreslog att s a m o r d n i n g s f ö r b u n d e n ska ha r ä t t att
lyfta moms i likhet m e d kommuner, landsting och k o m m u n a l f ö r b u n d . Vidare f ö reslog de att f ö r b u n d e n ska ha r ä t t att lyfta m e i v ä r d e s s k a t t retroaktivt. Ä n d r i n g e n
ä r föreslagen att vara g e n o m f ö r d den i j u l i 2012.
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F ö r b u n d e t har fortsatt b o k f ö r a och redovisa m e i v ä r d e s s k a t t , m e n har inte erhållit
n å g o n e r s ä t t n i n g från Skatteverket. F ö r b u n d e t har d ä r f ö r en f o r d r a n mot Skatteverket p å 4 942 tler. V i har inget att i n v ä n d a mot i f ö r b u n d e t s hantering av m o m sen.

Lag (2005:807) om ersättning av viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

