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1. Förvaltningsberättelse
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem stödjer och
finansierar samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan stat,
kommun och landsting. Förbundet bildades den 1 januari 2013
och detta är därmed förbundets första verksamhetsberättelse.
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av
resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det
ekonomiska utfallet för det första budgetåret.

Till redovisningen hör två bilagor, varav den ena är en
sammanställning av måluppfyllelse för 2013 i förhållande till
åtaganden i verksamhetsplanen, och den andra ger en översiktlig
bild av de finansierade insatsernas verksamhet och resultat.

Sammanfattning av årets resultat

• Samordningsförbundet bildades den 1 januari 2013,
då kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem
gemensamt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
och Stockholms läns landsting valde att bilda ett nytt
gemensamt förbund. En ny styrelse valdes och hade sitt
första konstituerande möte den 17 januari 2013.
• Som nystartat förbund har året ägnats åt att utveckla
den interna organisationen och informationsarbete
för ökad kännedom om det nya samordningsförbundet.

•Förbundet har arrangerat två välbesökta seminarier
riktade till handläggare och vårdgivare och en utbildning
för medarbetare i finansierade insatser.

• Förbundet har under året finansierat insatser både i
projektform och som mer långsiktig integrerad
samverkan. Totalt har förbundet finansierat tretton
insatser där drygt 1 300 deltagare omfattats av
kortare samverkansinsatser och 500 personer fått ett
fördjupat individuellt stöd. Av de som avslutade en
arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick 49 % ett
arbete eller började studera.
• Kostnaderna för verksamheten uppgick till 20,4
miljoner kronor. Tillgångar, inklusive ränteinkomster,
uppgick till 29 miljoner kronor, varav 18,04 mkr avser
bidrag från medlemmarna för 2013 och 10,8 mkr avser
överskott från de tidigare samordningsförbundet
Botkyrka respektive HUSAM. Vid 2013 års utgång hade
förbundet därmed ett överskott om ca 8,6 miljoner.
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Ägare
Samordningsförbundet ägs
av Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt
kommunerna Botkyrka,
Huddinge och Salem.

Förbundets uppdrag
är att stödja lokal samverkan
mellan myndigheter inom
rehabiliteringsområdet och
erbjuda möjligheter till
gemensam finansiering av
rehabiliteringsinsatser.
De verksamheter som
förbundet finansierar
kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Det handlar dels om
insatser 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 t.ex.
kompetensutveckling och
kunskapsutbyte.

Förbundets organisation
består av en styrelse som
utses av ägarna. Till sin hjälp
har den ett kansli och en
beredningsgrupp bestående
av tjänstemän från de
samverkande myndigheterna.

Historik
Samordningsförbundet
bildades den 1 januari 2013 i
enlighet med Lagen om
finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser
(2003:1210). Bildandet av
det nya förbundet innebar
att tidigare förbund i
Huddinge respektive
Botkyrka lades ner och
pågående verksamhet i de
gamla förbunden övergick
till det nya förbundet.

1.2. Uppföljning av mål och budget 2013

I förbundets verksamhetsplan för 2013 betonas att förbundet ska stödja metod- och kunskapsutveckling samt verka för en förbättrad samverkanskultur inom rehabiliteringsområdet. I förbundets
uppdrag ingår också att finansiera, stödja och utveckla individinriktade samverkansinsatser och
processer för att främja lokal myndighetssamverkan. Målet med dessa insatser är att fler
individer återfår hälsan och ökar sina möjligheter till självförsörjning genom arbete eller studier.
Syfte och uppdrag

personer i behov av samordnad rehabilitering.
Många insatser startade med stöd av de gamla
samordningsförbunden i Botkyrka och
Huddinge och har gått från projektverksamhet
till mer långsiktig samverkansinsats.

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på
flera sektorer där varje aktör bedriver insatser
utifrån egna uppdrag och ansvar, samtidigt är
de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en välfungerande rehabilitering
ska komma till stånd.

Insatser finansierade under 2013:

Myndighetsgemensamma stödinsatser för
personer med långvarig problematik
• Samverkansteam Botkyrka, 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.
• Samverkansteam Huddinge, som ger
individuellt stöd och gruppcoachning till
personer som är i behov av samordnad
rehabilitering med komplex och/eller långvarig problematik.
• ADRIAN, ger samordnat och anpassat stöd
med fokus på arbetsträning till personer med
komplex och/eller långvarig problematik.

För att kunna erbjuda adekvat och effektivt
stöd till personer med samordnade
rehabiliteringsbehov är det därför nödvändigt
att aktörerna samordnar sina insatser.
Förbundets uppgift är att utveckla och stödja
denna samverkan kring individer som har mer
eller mindre komplexa problem.

Stödet görs både genom strukturpåverkande
insatser och genom finansiering av individinriktade insatser. Förbundets verksamhet kan
utifrån detta delas in i två delar:
1. Stödja metod- och kunskapsutveckling samt
verka för förbättrad samverkanskultur
Verka för förstärkning av samverkan och
utgöra forum för kunskapsöverföring och
metodutveckling genom t.ex. gemensamma
utbildningar och erfarenhetsutbyte för
medarbetare hos myndigheterna.

Arbetsmarknadsinriktade insatser för
personer med särskilda funktionshinder
• AkSe, Arbetsterapeutisk kartläggning och
stöd till arbete genom Supported Employment (SE) för personer med psykiska
funktionshinder.
• START, SE till arbete för personer med
lindrig utvecklingsstörning, autism eller
hjärnskador förvärvade i vuxen ålder.

2. Finansiera, stödja och utveckla individinriktade samverkansinsatser och processer
Stödja samverkan kring individer med
sammansatta behov. Det kan handla om
myndighetsgemensamma stödåtgärder,
kompletterande insatser eller förebyggande
aktiviteter.

Behovsgrupper

Samverkansinsatserna ska rikta sig till boende
i Botkyrka, Huddinge och Salem i förvärvsaktiv
ålder, med behov av samordnad rehabilitering,
d.v.s. stöd från flera myndigheter. En särskilt
prioriterad målgrupp är unga som riskerar att
hamna i långvarigt utanförskap.

Rehabiliteringsinsatser i samverkan

Samordningsförbundet har under 2013
finansierat tretton insatser som riktar sig till
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Insatser för unga (16-24/29) år
• Paraplyprojektet, som erbjuder individuell
coachning och myndighetssamverkan kring
unga Botkyrkabor med komplex problematik.
• Slussen, för unga som varken arbetar eller
studerar och som behöver extra stöd för att
öka sin motivation och komma vidare.
• Lyra, är en öppen verksamhet med individuell coaching för unga vuxna med psykisk
ohälsa som behöver stöd på väg mot arbete
eller studier.

finansiella samordningen. Dessa mål rör bl.a.
deltagarflöden och effektmål i form av andel
deltagare som närmat sig arbetsmarknaden.

Förebyggande, förberedande och
kompletterande insatser
• Hälsosam arbetar med att stärka hälsan
hos deltagarna fysiskt och psykiskt genom
anpassade hälsoaktiviteter.
• LISA/Livslinjen för personer med långvarig ohälsa som behöver förberedande
insats för att gå vidare till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering.

Det övergripande målet med finansiell samordning är att resurser används på ett bättre
och mer effektivt sätt för att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete/studier hos medborgare i Botkyrka,
Huddinge och Salem.

Kortare utredningsinsatser
• Kugghjul på vårdcentraler och psykiatrimottagningar för myndighetsgemensam
bedömning av individer med oklar
rehabiliteringsplan och som därmed
riskerar att hamna i långvarig sjukskrivning.
• Remiss- och kartläggningsteam, REKA
som gör myndighetsgemensamma kartläggningar och ger råd till handläggare för
att personer som behöver samordnad
rehabilitering ska få stöd och hjälp.

De insatsspecifika målen kan skilja sig åt
beroende på målgruppens förutsättningar,
projektets verksamhet och andra faktorer som
påverkar resultatet. Tillsammans ska dock
insatserna under 2013 bidra till att:
1. De finansierade insatserna ska ha bred
spridning och nå ut till minst 1 400
personer.
2. Förbundet ska stödja och finansiera
insatser som bidrar till att minst 30 % av
dem som genomgått en arbetslivsinriktad
rehabiliteringsinsats går vidare till egen
försörjning, antingen genom arbete
eller utbildning.

Övrig verksamhet

Utöver finansiering av rehabiliteringsinsatser
åtog sig förbundet i verksamhetsplan att även
fokusera på följande åtaganden:

3. Den personal som kommer i kontakt
med insatser finansierade av
samordningsförbundet ska uppleva att
insatserna är till nytta för berörda
personer.

• Kartläggningar och behovsanalyser
Genom omvärldsbevakning och i dialog med
förbundets parter se över behov och uppmärksamma eventuella nya behov av
rehabilitering i samverkan.

4. Den personal som deltar i utbildnings-,
eller seminarieverksamhet ska uppleva att
denna varit till nytta för dem i sitt
arbete.

• Utveckling av den interna organisationen
Ta fram en gemensam vision och värdegrund
samt tydliggöra roller och uppdrag. Erfarenheter från de tidigare samordningsförbunden i
Botkyrka respektive Huddinge ska tas tillvara.
Förbundet ska även aktivt medverka i
utbildningar och nätverk.

Budget

Samordningsförbundet tilldelas 18,04 miljoner
kronor från ägarna under 2013, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar
med hälften av medlen, landstinget bidrar med
en fjärdedel och kommunerna bidrar gemensamt med resterande fjärdedel. Utöver detta
har Samordningsförbundet haft ränteintäkter
med 0,12 mkr och ett samlat överskott från de
två tidigare förbunden i Botkyrka respektive
Huddinge, som enligt ägarnas beslut, överfördes till det nya samordningsförbundet. De
samlade tillgångarna 2013 uppgick därmed till
drygt 29 mkr.

• Processtöd till finansierade insatser
Anordna projektledarträffar och främja
kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte
mellan insatserna. Utveckling av uppföljning är
en viktig del i detta arbete.
• Information och kommunikation
Sprida information om förbundet och dess
verksamhet genom hemsidan och nyhetsbrev,
samt genom besök hos samverkande aktörer.

Övergripande mål för projekt/insatser

Alla finansierade insatser ska ha mål som
mäter hur pass väl man uppnår syftet med den

Verksamhetsplanen i sin helhet
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Hela verksamhetsplanen med budget finns på
www.samordningsforbundethbs.se

1.3. Resultatet 2013 – stödjande av samverkan

Samordningsförbundet ska verka för en förstärkning av samverkan och utgöra ett forum för
kunskapsöverföring, metodutveckling och information genom att kartlägga, identifiera och visa på
problem/möjligheter 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 professionell personal.

En långsiktig och integrerad samverkan

arrangerat regelbundna projektledarträffar för
medarbetare i pågående projekt, i syfte att främja
utbyte och lärande kring aktuella frågor. Träffarna
har under 2013 särskilt fokuserat på frågor i
samband med det nya förbundets bildande.

Genom att gå från ett fokus på finansiering av
tidsbegränsade utvecklingsprojekt, till att i högre
utsträckning utveckla långsiktiga samverkansoch samordningsinsatser ökar möjligheterna till
strukturell påverkan och ökat lärande hos
förbundets parter samtidigt som insatserna blir
mer integrerade i ordinarie verksamhet.

Förbundet har också samarbetat med projekt
Consensio för ökade kunskaper inom
funktionshinderområdet. Projektet finansieras
av Europeiska socialfonden och drivs av Försäkringskassan i samarbete med Arbetsförmedlingen och flertalet kommuner i länet.

Stöd till metod- och kompetensutveckling

Som ett led i arbetet med att stödja samverkan
mellan myndigheterna och vara ett forum för
kunskapsöverföring och information anordnade
samordningsförbundet under våren två samverkansdagar, med fokus på att delge goda
exempel och informera om verksamheter som
förbundet finansierar.

Utvecklingsforum

Som stöd till kansliet finns en beredningsgrupp
där myndigheternas verksamhetsledare och
chefer kontinuerligt träffas för att diskutera
och belysa samverkansbehov samt informera
om pågående förändringar som påverkar
samarbetet. Denna struktur underlättar även
”vardagssamverkan” och möjliggör samarbete
inom områden där förbundet idag inte har
individinriktade insatser.

Totalt deltog 133 personer från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstingets hälsooch sjukvård, Botkyrka, Huddinge och Salems
kommuner. Deltagarnas samlade upplevelse av
dagen var bra. 90 % av svarande uppger att de
kommer att ha nytta av informationen i sitt
dagliga arbete. Och 92 % av de svarande fick ny
kunskap eller insikter.

Kartläggning av samverkansbehov

I syfte att uppmärksamma och synliggöra samordningsbehov finansierar förbundet kartläggningar och förstudier inom rehabiliteringsområdet. Under året har arbete pågått med att se
över möjligheten att hitta ändamålsenliga
samverkansinsatser för unga Salembor.

Utveckling av den interna organisationen

Som nybildat förbund har styrelse och kansli
ägnat mycket tid åt att forma och utveckla den
interna organisationen. I februari anordnades
bl.a. en gemensam utvecklingsdag för styrelse,
kansli och beredningsgrupp för diskussion
kring förbundens grunduppdrag, mål och
vision. Diskussionerna låg bl.a. till grund för
arbetet med verksamhetsplan 2014 och det
dokument som beskriver uppdrag och roller i
förbundet och förtydligar ansvaret för de olika
parterna i förbundet.

Informationsdagen den 14 juni möjliggjorde många
möten över myndighetsgränserna.

Under åren har förbundet även deltagit i två
erfarenhetsseminarier som anordnats inom
ramen för Grenverket Södertörn.

Därutöver har 16 medarbetare erbjudits en 2dagars utbildning i KASAM (känsla av sammanhang). Deltagare var medarbetare inom de
finansierade insatserna och representerade de
olika myndigheterna. Förbundet har också
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Arbete kring uppföljning/utvärdering

samverkande myndigheterna. Vidare har
förbundet deltagit i regionalt nätverk för
samordningsförbund samt nationell konferens
för samordningsförbund.

För att få tillgång till resultat och underlag, som
är relevanta och pålitliga har förbundet
beslutat att finansierade insatser ska följa en
fastställd uppföljnings- och utvärderingspolicy
som ställer krav på att insatserna:
– löpande registrerar deltagare vid inskrivning
och avslut i det nationella uppföljningssystemet SUS,
– tertialvis sammanställer kompletterande
information för mål, delmål och eventuellt
övriga relevanta uppgifter.
– samlar in deltagarenkäter för att mäta
deltagarnas upplevelse av den egna hälsan
samt hur insatsen uppfattas utifrån kvalitet,
effekt, delaktighet och samverkan.
– tertialvis analys av måluppfyllelse och
budget, med särskilt fokus vid hel- och delår.

Den samordnande tjänstemannen har också
informerat om förbundet och verksamheten
vid flera tillfällen under året, bl.a. hos Arbetsförmedlingen, socialnämnderna i Huddinge och
Salem samt landstingets sjukvårdsstyrelse syd.
I höstas besökte även socialförsäkringsminister
Ulf Kristersson en av de finansierade
insatserna.

Vid behov beslutas även om en intern eller
extern utvärdering som kompletterar befintliga
data genom exempelvis intervjuer, fördjupning
i processer, följeforskning, effektstudier etc.
Under hösten inleddes tre sådana externa utvärderingar, dels av START-projektet dels av
insatserna Samverkansteam Huddinge och
REKA (Remiss- och kartläggningsteam).
Utvärderingarna har en lärande ansats och
beräknas pågå även hela 2014. En första
träffbildsanalys presenterades för START i
december 2013 och för Samverkansteamet och
REKA väntas en första rapport från
utvärderarna i februari 2014.

Samarbete regionalt och nationellt

Under året har förbundet aktivt medverkat i
nätverkssamarbete på länsnivå, regional nivå
och nationellt. I länet har verkställande
tjänsteman haft kontinuerliga samverkansträffar med ansvariga tjänstemän samt
anordnat gemensam ägardialog och spridningskonferens för Grenverket Södertörn.
På regional nivå har förbundet bl.a. deltagit i
seminarieverksamhet kring integrerad samverkan och regionalt nätverk för ansvariga
tjänstemän. Kansliet tillsammans med ordförande har också delat med sig av erfarenheter i samband med de pågående
diskussionerna kring att bilda ett nytt
samordningsförbund i Österåker och Täby.

Information

För att informera om förbundet och den
verksamhet som finansieras, arbetar förbundets kansli aktivt med informationsinsatser riktat till ägare, samarbetspartners
och anställda vid de samverkande myndigheterna.

Förbundet är också medlemmar i Nationella
nätverket för Samordningsförbund (NNS).
Samarbetet med andra förbund möjliggör
kunskapsutbyte och driver utvecklingen av
den finansiella samordningens framåt.
Tjänstemannen deltar aktivt i arbetsgrupper
och genom att bistå NNS styrelse vid behov.
Under 2013 har förbundets tjänsteman bl.a.
ansvarat för en rapport kring tjänstemännens
arbetsvillkor.

Under 2013 har en grafisk profil antagits och en
informationsbroschyr om förbundet har tagits
fram. En ny hemsida har byggts upp och
uppdateras kontinuerligt. Under året har flera
kontakter tagits med förbundet efter att den
intresserade först läst om verksamheten på
hemsidan.
Två nyhetsbrev har publicerats med aktuell
information riktat till parterna inom förbundet
och till medarbetare och chefer på de
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1.4 Resultatet 2013 – finansierade insatser

Under 2013 finansierade Samordningsförbundet totalt tretton insatser i samverkan, med
syfte att möjliggöra att fler individer kommer i egen försörjning genom arbete och/eller
studier. Det samlade resultatet för insatserna uppfyller de i verksamhetsplanen fastställda
målen och bedömningen är att samordningsförbundet uppfyller sitt uppdrag att bidra till en
bättre samverkan till stöd för individer med samordnade rehabiliteringsbehov.
Deltagarnas resultat

Under året har de 13 insatser förbundet
finansierat nått ut till 1 805 personer. Av dessa
har 1305 omfattats av samverkan i Kugghjulen
eller REKA eller erhållit en myndighetsgemensam handlingsplan via någon av insatserna utan
att skrivas in för ytterligare stöd. Övriga 500 har
erhållit individuellt anpassat stöd under längre
tid (av dessa var 53 % kvinnor och 47 % män).
Totalt 246 personer aktualiserats under 2013
och resterande var redan var aktuella i någon av
insatserna vid årets början.
Bland dem som erhållit individuellt stöd
avslutades 247 personer, varav 120 fick arbete
eller påbörjade studier vid avslut (49 %).

Bland de som deltagit i insatserna har också
andelen som erhåller offentlig försörjning
minskat markant. Andelen deltagare som
erhåller försörjningsstöd har minskat från 33 %
vid start till 22 % vid avslut. Även andelen som
uppbär sjukersättning eller sjukpenning har
minskat. Andelen med aktivitetsstöd har
minskat från 28 % av deltagarna vid start till
7 % av deltagarna vid avslut.

Uppföljning av övergripande mål

På förbundsövergripande nivå har förbundet
generellt sett god måluppfyllelse. De
finansierade insatserna når ut till budgeterat
antal deltagare och nästan hälften av de som
avslutas efter att ha deltagit i en arbetslivsinrikat stödinsats har ett arbete eller
studerar vid avslut.

Många deltagare har ett omfattande stödbehov
och har inte kunnat få ett arbete direkt efter
avslutad insats. Många av dessa individer har
dock gjort betydande stegförflyttningar med
sikte mot arbete och egen försörjning och/eller
fått rätt stöd vid avslut. På sikt kan även dessa
individer komma ut i arbete/ studier även om
de behöver ytterligare stöd inom ramen för
ordinarie verksamhet. Flera insatser bidrar
också till effektivare stöd från myndigheterna
och att individen får det stöd den har behov av.

Mål i
verksamhetsplan

Resultat 2013

Finansierade insatser
når sammanlagt ut till 1
400 deltagare.

 Under 2013

Personer som deltar i
finansierade insatser
ska uppleva att deras
hälsa förbättras.

 40 % av de som

omfattade insatserna
totalt 1805 deltagare.

30 % av de som deltar i
insatserna arbetar/
studerar vid avslut.

 49 % av de som

Handläggare och
vårdgivare ska uppleva
att de finansierade
insatserna är till nytta
för deltagarna.
Personal som deltar i
utbildning, eller seminarier ska uppleva
nytta av insatsen.

 86 % bedömer att

avslutat insats
arbetar/studerar.

avslutade insats under
2013 bedömde att deras
hälsa förbättrats.
insatserna bidragit till
en positiv utveckling för
deltagaren.

 90 % upplever nytta.

Vem tar del av insatserna?

Under året har flest ärenden aktualiserats via
Arbetsförmedlingen och kommunernas olika
enheter. Bilden nedan visar remittenter för de
ärenden som får individuellt stöd. Dessa skiljer
sig från t.ex. Kugghjulen, där ca 70 % av
ärendena anmäls från Landstinget.

Data för remitterande part har registrerats i
214 ärenden. En mätning bland de 68 deltagare
som aktualiserats via någon kommun visar att
av dessa kommer 53 % från Botkyrka, 44 %
från Huddinge och 3 % från Salem.
Arbetsförmedlingen
Kommun

Försäkringskassan
Landstingt
Övrigt
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15 %

10 %

13 %
32 %

31 %

Flertalet av de som deltar i de finansierade
insatserna är unga under 30 år. Detta stämmer
väl överens med det regeringsuppdrag
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har
att prioritera målgruppen unga med aktivitetsersättning i förbundets verksamheter. Paraplyprojektet, Slussen och Lyra tar enbart emot
unga under 29 år, men även andra insatser som
START och AkSe prioriterar unga i behov av
samordnad rehabilitering.
Ålderfördelning

50-65 år
19 %
30-49 år
16-29 år
25 %
56 %

Deltagarna i de olika individinriktade rehabiliteringsinsatserna har ofta en mycket komplex
problembild. Tjugofem procent av deltagare har
varit beroende av offentlig försörjning i mer än
6 år när de påbörjar en insats (jmf riket 18 % 1).

Handläggarna ser positiva resultat

Som ett led i att mäta effekten av de finansierade insatserna gör förbundet årligen en
enkätundersökning bland handläggare och
vårdgivare, med frågor om man känner till och
hur man upplever projekt och insatser.

Resultatet 2 visar att 86 %, av de anställda upplever att insatserna är till stöd och hjälp för dem
i deras arbete. Dessutom anger 51 % att insatserna i hög utsträckning bidrar till bättre
samverkan mellan myndigheter och ytterligare
36 % bedömer att insatserna delvis bidrar till
bättre samverkan. Totalt sett upplever 86 % av
de svarande att insatserna bidrar till en positiv
utveckling för deltagarna. Resultatet mellan
insatserna varierar dock och redovisas i
nedanstående diagram.

Insatserna bidrar till en positiv utveckling för deltagarna

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Tid i offentlig försörjning
Upp till 1 år
Upp till 3 år
Upp till 6 år
Upp till 9 år
10 år eller mer
15 %
31 %
10 %
20 %
23 %

Till detta ska läggas att deltagarnas utbildningsbakgrund generellt sett är låg, då hälften (jmf
med riket 41 %) enbart har upp till grundskoleutbildning. Ytterst få deltagare har utbildning
utöver gymnasiestudier.
Utbildningsbakgrund

Högskola
12 %

Saknas/
okänd
3%

Gymnasium
36 %

Grundskola
50 %

Avser den andel av totala antalet registrerade deltagare i
SUS som varit beroende av offentlig försörjning i mer än
6 år.

delvis

Utvärdering

Under 2013 har externa utvärderingar påbörjats i tre av de finansierade insatserna
START, REKA och Samverkansteamet Huddinge.
Utvärderingarna har en lärande ansats och
pågår under flera verksamhetsår. Inom ramen
för Grenverket Södertörn har också extern
utvärdering skett av insatserna Paraplyprojektet, Slussen och Lyra. Under året har även
samarbete skett med Samordningsförbundet
Norra Västmanland och Samordningsförbundet
Östra Östergötland om en gemensam
utvärderingsansats avseende integrerad och
långsiktig samverkan. Arbetet sker i samarbete
med Berth Danermark vid Örebro Universitet.
2

1

i hög utsträckning

Avser de som uppgett att de remitterat ärende till något av
projekten. Totalt omfattar undersökningen 143 svarande
varav 141 uppgett att de känner till någon/något av
projekten/insatserna som finansieras av förbundet.
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1.5 Organisation och arbetsformer
Samordningsförbundet ägs av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns
landsting samt kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem. Arbetet leds av en styrelse
bestående av 6 ordinarie ledamöter och 6 ersättare som utses av ägarna.

Samordningsförbundets styrelse är det högsta
beslutande och förvaltande organet, och har
ansvar för utveckling och ekonomi. Till sin hjälp
har styrelsen ett kansli som bereder ärenden
och tillser att beslut verkställs. En beredningsgrupp bestående av chefstjänstemän från de
ingående parterna deltar aktivt i beredningsoch förankringsarbetet.

25 mars
• Information om tidigare samordningsförbunden Botkyrka respektive HUSAMs
årsredovisningar 2012.
• Policy kring roller och ansvar i förbundet
• Rutiner för uppföljning och utvärdering.
• Budgetäskande 2014

16 maj
• Information om samordningsteamet Botkyrka.
• Verksamhetsuppföljning tertial 1.
• Finansiering av förstudie kring unga Salembor.
• Beslut om förtida avslut av projektet Tillbaka
till framtiden.

13 september
• Information om samverkansteam Huddinge,
REKA och HälsoSam.
• Beslut om medverkan i förstudie för
samordning kring sociala företag.
• Finansiering av LISA/Livslinjen.
• Beslut om utökad finansiering till Adrian.
• Medverkan i att utveckla utvärdering av
integrerad samverkan.

Under 2013 har styrelsen haft sex
protokollförda möten under året och två
planeringsdagar. Under året har sju av de
finansierade insatserna informerat om sin
verksamhet för styrelsen.

De viktigaste besluten gällande förbundets
budget och verksamhet samt andra ärenden av
särskild vikt redovisas nedan.
Styrelsesammanträden 2013
17 januari
• Ägarnas beslut om ledamöter till styrelsen.
• Val av presidium bestående av ordförande
samt 1:e och 2:e vice ordförande.
• Kansliets bemanning.
• Verksamhetsplan och budget för 2013
• Finansiering av tolv insatser/projekt.
• Delegationsordning.
• Kommunikationsplan.
• Medlemskap i NNS (Nationella Nätverket
för Samordningsförbund).

29 november
• Slutrapport från det ESF-finansierade
projektet Grenverket
• Information från Paraplyprojektet och
Slussen.
• Delårsrapport januari-augusti 2013.
• Verksamhetsplan 2014 samt budget.

13 december
• Information om projektet START samt de
externa utvärderanas träffbildsanalys.

Övrig verksamhet
Styrelsen har under året haft två gemensamma
mötesdagar tillsammans med beredningsgruppen. I februari anordnades en uppstartskonferens i syfte att arbeta med
förbundets uppdrag, mål och vision. Under
hösten träffades styrelse och beredningsgrupp
för att tillsammans arbeta fram förslag till
verksamhetsplan 2014. I övrigt har styrelseledamöter och beredningsgruppens medlemmar bjudits in till de olika samverkansseminarier som förbundet anordnar.
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•
•
•
•
•
•
•

Representanter för styrelsen har under året
därutöver deltagit i följande aktiviteter:
Samordningsförbundets ordförande var värd
för länets ägardialog i april.
Nationella Rådets konferens för finansiell
samordning i april
Grenverkets spridningskonferens i maj.
Nationella Rådets basutbildning.
Nationella nätverket för samordningsförbunds
(NNS) årsmöte.
Informationsmöte i Österåker och Täby inför
förslag om att starta ett nytt samordningsförbund.
Studiebesök med Ulf Kristersson på Vårby
Vårdcentrals Kugghjulssamverkan.

tjänsteman och en processtödjare. Processstödjartjänsten har dock varit vakant under
hösten då rekrytering av ny personal pågått.
Därutöver har förbundet köpt tjänster avseende
ekonomiadministration och övriga administrativa tjänster med motsvarande ca 30 timmar
per månad. Kompletterande konsulttjänster i
form av t.ex. webutveckling och informationstjänster har köpts av förbundet vid behov.
Verkställande tjänsteman har under året
ansvarat för att styrelsens beslut verkställs,
planering, uppföljning och kommunikation etc.
för förbundet som helhet. Processtödjare har
utgjort ett särskilt stöd till projekt/insatser och
verksamhet finansierad av förbundet, i detta
ingår bl.a. att vara ett stöd till insatserna i
metod- och verksamhetsutveckling samt
uppföljningsarbete. I processtödjarens uppdrag
har också ingått också att arrangera
utbildningar och seminarier i syfte att utveckla
samverkan.

Styrelsens ledamöter och ersättare 2013
Styrelsen består av sex ledamöter och sex
ersättare, utsedda av respektive huvudman.
Ordinarie
Gunilla
Helmerson,
ordförande
Mats Einarsson,
1:e vice ordf.
Fredrik
Kristoffersen,
2:e vice ordf.
Lars Pilsetnek

Ersättare
Nurcan Gültekin
Stig Bjernerup

Shewen Nysmed
Patrick Robbertté

Utsedd av
Stockholms
läns
landsting
Botkyrka
kommun

Under första halvåret 2013 fortlöpte arbetet
med att avsluta och lämna slutredovisning av
samordningsförbunden Botkyrka och
Huddinge/HUSAM. Verkställande tjänstemän i
de bägge gamla förbunden arbetade då för det
nya förbundet för att parallellt kunna avsluta de
gamla förbunden och starta upp det nya. Under
2013 beslutade samordningsförbundet att från
hösten 2013 köpa samtliga kanslitjänster av
Huddinge kommun.

Huddinge
kommun
Salems
kommun

Kjell Bertilsson
Claudia Zamorano
Arbets(jan-sept)
(jan-sept)
förmedlingen
Claudia Zamorano Nina Angermund(okt-dec)
Carlsson
(okt-dec)
Jonatan
Mathias Holmlund FörsäkringsLindstrand
kassan

Beredningsgruppen utgör ett fristående stöd i
beredning av förslag och genomförande av
styrelsens beslut. Beredningen består av
representanter från förbundets medlemmar och
utgör ett stöd för den verkställande tjänstemannen i kansliet. Beredningen har en
kvalitetssäkrande roll i beredningen av ärenden
till styrelsen och har till uppgift att informera
samt förankra i den egna organisationen.

Revisorer 2013
Carl-Gustaf Plogfeldt (FP), förtroendevald
revisor, Huddinge kommun.

Med sin sammansättning, kompetens och
erfarenhet utgör också beredningen en viktig
mötesplats för frågor som rör den strategiska
utvecklingen av samverkan och analys av nya
förutsättningar och behov. Beredningsgruppen
är också, som beredande organ till styrelsen,
mottagare av resultaten i insatserna/projekten.

Lars Egenäs, Deloitte, för Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen.
Eva Stein, förtroendevald revisor, Stockholms
läns landsting.

Kansli och beredningsgrupp
Under 2013 har kansliet bestått av två heltidstjänster fördelat på en verkställande
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1.6 Ekonomiskt resultat

För verksamhetsåret 2013 har förbundet haft intäkter om 18,04 miljoner kronor avseende bidrag
från parterna, och ett ingående överskott från de tidigare samordningsförbunden Botkyrka
respektive HUSAM på drygt 10,8 mkr. Kostnaderna för 2013 har uppgått till knappt 20,4 mkr, vilket
gör att förbundet redovisar ett minusresultat på ca 2,3 mkr. Sammantaget gör detta gör att
Samordningsförbundet vid årets slut redovisar tillgångar på ca 8,6 mkr.

Kommentar till resultatet
Förbundet har förbrukat alla de medel som
ägarna tillfört förbundet 2013 och därtill använt
ca 20 % (2,2 mkr) av de medel som tillförts
förbundet avseende de tidigare Samordningsförbunden Botkyrka och HUSAMs överskott. I
budget för 2014 och 2015 är större delen av
tidigare överskott intecknat. Minskningen av
det ekonomiska överskottet är i enlighet med de
direktiv som finns från ägarna om att
Samordningsförbundets tillgångar bör omsättas
i verksamhet.

Avvikelser från budget
De största avvikelserna från planerad budget
består i lägre kostnader för finansierade insatser och projekt. De största överskotten finns
i projektet ”Tillbaka till framtiden” som
avslutades i förtid och de delfinansierade
insatserna Paraplyprojektet och Lyra. Också
Samverkansteam Huddinge redovisade lägre
kostnader än de medel som insatsen ansökt om
vid årets början.

De medel som avsatts för nya/utökade insatser
har inte heller förbrukats i den omfattning som
budgeterats. Att starta upp effektiva och
välfungerande verksamhet tar tid och kräver
noggrant förankringsarbete. Då förbundet
nybildades 1 januari 2013 avsattes ca 1,2 mkr
till nya och/eller utökade insatser. Av dessa har
dock enbart ca hälften förbrukats under året.

Bildande av nytt samordningsförbund 2013
I och med bildandet av ett nytt samordningsförbund för Botkyrka, Huddinge och Salem har
förbunden i Botkyrka och Huddinge likviderats
och överskotten har, enligt ägarnas beslut,
överförts till det nya förbundets verksamhet. De
kostnader som uppstått under 2013 som härrör
från likvideringen av de gamla förbunden har
belastat det nya förbundet.

Avslutning av Grenverket Södertörn
Paraplyprojektet, Slussen och Lyra ingick alla i
Grenverket Södertörn som delfinansierades av
Europeiska Socialfonden (ESF) under åren 2009
till 2013. En slutlig avräkning för samtliga tre
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delprojekt har gjorts och påverkar resultatet
2013.

Samordningsförbundet Botkyrka hade i sitt
bokslut 2012 upplupna intäkter och kostnader
avseende Paraplyprojektet. Den slutliga
avräkningen summerades dock till en fordran
till Samordningsförbundet Östra Södertörn
(projektägare för Grenverket Södertörn) om
totalt 245 400 kr. Fordran har balanserats mot
det ingående överskottet från Samordningsförbundet Botkyrka.

Avräkningen för delprojekten Lyra och Slussen
har bokförts som intäkter respektive kostnader
på respektive delprojekt i bokslutet 2013.

Kostnadsfördelning
Större delen av samordningsförbundets medel
går till att finansiera insatser som riktar sig
direkt till medborgarnas behov av samordnad
rehabilitering. Under 2013 uppgick insatskostnaderna inklusive samverkansinsatser
riktade till personal och utvärdering av
deltagarinsatser till 18,2 mkr, vilket motsvarar
89 % av de totala kostnaderna.

Administration 2,18 mkr
Finansiering av insatser 17,8 mkr
Utvärdering/Förstudier/Kompetensinsatser 0,4 mkr

2. Resultaträkning
Resultaträkning 201301-201312
Utfall
(tkr)

Verksamhetens intäkter

Intäkter från förbundets medlemmar (Not 1)

Summa intäkter

Budget
(tkr)

18 040,0

Avvikelse
(tkr)

18 040,0

0,0

18 040,0

18 040,0

0,0

-194,0
-1 506,5
-170,4
-74,8
-107,0
-123,8
-2 176,5

-175,0
-1 800,0
-125,0
-75,0
-65,0
-120,0
-2 360,0

-19,0
293,5
-45,4
0,2
-42,0
-3,8
183,5

-1 616,3
-743,0
-2 799,0
-3 320,0
-404,3
-1 091,3
-1 868,4
-1 587,5
-1 281,6
-2 720,4
0,0
-83,4
-285,0
-162,2
-133,2
-101,3
0,0
-18 196,9

-1 570,0
-780,0
-2 800,0
-3 745,0
-404,3
-1 055,0
-1 900,0
-2 050,0
-2 015,0
-2 400,0
-1 300,0
-83,4
-285,0
-162,2
-700,0
-150,0
-555,1
-21 955,0

-46,3
37,0
1,0
425,0
0,0
-36,3
31,6
462,5
733,4
-320,4
1 300,0
0,0
0,0
0,0
566,8
48,7
555,1
3 758,1

-20 373,4 -24 315,0

3 941,6

Verksamhetens kostnader
Administrativa kostnader:
Lokal
Kansli
Styrelsearvoden
Revision
Kommunikation/information
Övriga externa tjänster
Summa administration
Finansiering insatser:
Kugghjulen
Kartläggningsteam
Samverkansteam Botkyrka
Samverkansteam Huddinge och Hälsosam
Adrian
AkSe
START
Lyra (inkl Grenverket)
Paraplyprojektet (inkl Grenverket)
Slussen (inkl Grenverket)
Tillbaka till framtiden
KASAM
Lisa/Livslinjen
Förstudie unga Salem
Utvärdering
Kompetensinsatser
Budget utökade projekt
Summa finansiering av insatser

Summa kostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa finansiella intäkter

Årets resultat
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-2 333,4

-6 275,0

3 941,6

120,7
120,7

300,0
300,0

-179,3
-179,3

-2 212,7 -5 975,0

3 762,3

3. Balansräkning
(Belopp i tkr)

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar (not 2)
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (not 2)
Kassa o bank
S:a Omsättningstillgångar
S:a Tillgångar

2013-12-31

166,4
591,7
14 781,6
15 539,7
15 539,7

Eget kapital,
Tillskott Husam och Botkyrka (not 3)
Årets resultat
S:a Eget kapital

10 835,7
-2 212,7
8 623,0

Avsättningar och skulder
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader (not 4)
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder
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6 916,7
15 539,7

4. Noter
Redovisningsprinciper
Årsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal redovisning i
tillämpliga delar.
Not 1. Intäkter från förbundets medlemmar
Huddinge Kommun
Stockholms läns landsting
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Botkyrka kommun
Salems kommun
Summa
Not 2. Övriga fordringar och förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Moms
Botkyrka Kommun, kanslikostnader
Grenverket Södertörn, Lyra
Summa
Not 3. Tillskott samordningsförbunden Husam och
Botkyrka
Överskott Samordningsförbundet HUSAM/Huddinge
Överskott Samordningsförbundet Botkyrka
Summa
Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Grenverket Södertörn, Paraplyprojektet och Slussen
Ledningskonsult Tham AB
Sandahl Partners Stockholm AB
Stockholms läns sjukvårdsområde
Sven Rosen Medicinkonsult AB
Arbetsförmedlingen
Botkyrka Kommun
Salems Kommun
Huddinge Kommun
Hälsosam
Projekt Lyra
Kartläggningsteam
Samverkansteam Huddinge
Ernst & Young
Docina HB
Samordningsförbundet Östra Södertörn
Summa
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2 120,0
4 510,0
9 020,0
2 120,0
270,0
18 040,0

166,4
96,9
494,8
758,1

4 661,6
6 174,1
10 835,7
484,0
16,0
20,0
314,6
92,4
373,8
1 473,6
355,5
513,1
284,0
1 054,0
440,0
1 409,0
62,5
9,1
15,1
6 916,7

5. Styrelsens underskrifter
Datum………………………..

Datum………………………..

………………….…………….
Mats Einarsson
Botkyrka kommun

………………….…………….
Gunilla Helmerson
Stockholms läns landsting

Datum………………………..

Datum………………………..

………………….…………….
Fredrik Kristoffersen
Huddinge kommun

Datum………………………..
………………….…………….
Ann Sjöström
Försäkringskassan

………………….…………….
Lars Pilsetnek
Salem Kommun

Datum………………………..
………………….…………….
Claudia Zamorano
Arbetsförmedlingen
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