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Ekonomisk information per 2021-06-03 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
   
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 

Kansliet informerar om beslutsutrymme för ytterligare insatser finansierade av 
förbundet. Dels med utgångspunkt från beslut som redan är fattade av styrelsen, 
dels utifrån finansiella effekter av ärenden som går upp till beslut under 
styrelsemötet.  
 
För att ge en bild av det finansiella läget för kommande år, redovisar vi förväntade 
ansökningar och de prognostiserade effekterna av dessa. 
 
Aktuellt beslutsutrymme 
I tabellen på nästa sida visas beslutsutrymmet med hänsyn tagen endast till redan 
beslutade insatser. I beslutsutrymmet ingår det ackumulerade överskottet från 
tidigare år samt fastställda medlemsintäkter för kommande år 2021, samt 
förväntade intäkter för år 2022.  
 
2020 års resultat på -1 060 tkr har minskat det ackumulerade överskottet till 5 124 
tkr och i budgeten för år 2021 så förväntas det minska ytterligare till 3 501 tkr, 
(reservfond ej medräknad) 
 
Detta är i linje med styrelsens beslut att minska överskott från tidigare år. 
 
Det preliminära resultatet för 2021, beräknas uppgå till –1 624 tkr 
vilket ger ett beslutsutrymme på 3 501 tkr för 2021 
 
 
 
 
 
Åsa Fichtel, Förbundschef 
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1 Röd markering: korrigerad med restbelopp överfört från 2020 års budget 

Budget Budget 

2021 2022

FINANSIELLA ANSLAG 23 090 23 090       

Medlemsavgifter 23 090 23 090       

Över-underskott från tidigare år 5 124   3 501         

Totalt ingående beslutsutrymme 28 214 26 591       

Förtroendevalda 800      800            

Förvaltning 4 300   4 300         

SAMVERKANSINSATSER 19 614 7 235         

Namn på insats Insatsägare

Framsteget Håbo 2 460   

Bryggan (inkl förlängning) Östhammar 1 627   1 780         

Ung Intro Uppsala 829      

En väg in - flera vägar ut Knivsta 1 864   

Jobbcentrum Enköping 2 020   

Lokussamordnare Älvkarleby 35        

Lokussamordnare Älvkarleby 119      158            

Samverkan Älvkarleby 355      

Växtverket Tierp 1 952   

REKO Region Uppsala 308      

Implementering rutin flerpartsmöten Uppsala 1 050   

Lokussamordnare Uppsala 360      360            

RegExPro Region U-a 1 417   1 200         

Plattform för individstöd Heby 2 121   2 161         

Nya vägar för samverkan AF 770      

Digital plattform för stöd i studier Uppsala 1 317   566            

S:a samverkaninsatser 18 604 6 225         

Övriga samverkansinsatser

Ekonom projektstöd 400      400            

Verksamhetsutvecklare 460      460            

Kompetenshöjande insatser 150      150            

S:a övriga samverkaninsatser 1 010   1 010         

ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT 1 624-   10 755       

BESLUTSUTRYMME  före nedan föreslagna ansökningar 3 501   14 256       

Nya ansökningar

S:a ny ansökning -       -             

BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar 3 501   14 256       

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK
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Revisionsberättelse år 2020 
 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
 

att ta del av revisionsberättelserna avseende granskning av år 2020 enligt föreliggande 
förslag och därefter lägga dessa till handlingarna. 
 

Ärendet 
Förbundets revisorer har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens 
förvaltning för verksamhetsåret 2020 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet. 
 
Revisorernas uppfattning är att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig samt att resultatet är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och 

verksamhetsplan.  
 
Åsa Fichtel, förbundschef 
 

 

Bilagor: 4.1 Revisionsberättelse KPMG för år 2020 

  4.2 Revisionsberättelse förtroendevalda för år 2020 
4.3 Årlig granskning EY för år 2020 (sakkunnigt biträde). 
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Inledning
Vi har på uppdrag av Försäkringskassan genomfört en 
revision av Samordningsförbundet Uppsala län för 
räkenskapsåret 2020.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige 
samt med beaktande av de regler om revision som 
finns i lag om finansiell samordning vid rehabiliterings-
insatser [2003:1210]. Denna lag föreskriver att 
revisionen ska utföras enligt vad som föreskrivs i 
kommunallagen [2017:725] (KL). I KL 12:1 fastslås att 
revisionen ska utföras enligt god revisionssed.
Auktoriserade revisorer är enligt revisorslagen skyldiga 
att iakttaga god revisorssed och god revisionssed vilket 
ställer krav på hur revisionen utförs och dokumenteras. 
Som medlem i FAR har den auktoriserade revisorn 
även att efterleva FAR:s etiska regler.

Syftet med revisionen är att granska årsredovisningen 
och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.  
Revisorn ska även bedöma om styrelsen i 
samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig samt att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som är uppställda. 
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Revisionsinriktning
Redovisningen

Vi har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över 
samordningsförbundet vilken har utmynnat i att 
följande poster är väsentliga:
• Verksamhetens intäkter
• Verksamhetens kostnader
• Kassa och bank och kortfristiga placeringar
• Kortfristiga skulder
Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi 
valt att substansgranska samtliga poster som listats 
ovan.

Förvaltningsberättelsen

Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
reglerar vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. 
Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin 
rekommendation R 15 normerat vad som ska ingå i 
förvaltningsberättelsen. Vi har granskat huruvida 
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen uppfyller 
dessa regler.

Förvaltning

Vår granskning av förbundets förvaltning har inriktats 
mot följande områden:
• Granskning av förbundets interna kontroll 

baserad i en risk- och väsentlighetsanalys
• Granskning av efterlevnad av lagar och 

förbundsordning
• Granskning av att verksamhetsplan och budget 

upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen
• Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har 

genomförts. 
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Revisionsinriktning
God ekonomisk hushållning

Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska 
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
förbundet. 
Vi har granskat i vilken mån förbundet efterlever 
kraven på god ekonomisk hushållning.

Intern kontroll

Inom ramen för vår revision har vi granskat delar av 
förbundets interna kontroll med fokus på rutiner och 
system för kostnadsbokföring, betalningar, attesträtter, 
bokslutsprocessen samt behörigheter till väsentliga IT-
system.
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Väsentliga iakttagelser från granskningen
Intern kontroll och processer

• Vi har granskat inköpsprocessen och tagit del av
attestordning och genom stickprov verifierat att
inköp och rekvisitioner har blivit attesterade av
behörig person.

• Vi har granskat löneprocessen och genom stickprov
verifierat att tidrapporter och lönekörningar har blivit
attesterade av behörig person.

• Vi har verifierat att det för samtliga utbetalningar
från banken krävs dualitet.

• Genom intervju och granskning av verifikat har vi
verifierat att bokslutsprocessen och den löpande
redovisningen håller en tillfredställande kvalitet.

Årsredovisningen

• Årsredovisningen bedöms uppfylla kraven enligt
lagen om kommunal bokföring och redovisning.
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Väsentliga iakttagelser från granskningen forts
Balanskrav

• Balanskravsavstämningen i förvaltningsberättelsen
redogör för att förbundets överskott från tidigare år
minskar vilket är i linje med beslut samt att det inte
finns något krav på återbetalning till medlemmarna.
Vår bedömning är att denna avstämning är
tillfredställande och transparent. Därmed föranleder
avsaknaden av redogörelsen av hur återställande av
tidigare underskott ska ske inte någon avvikelse i
denna rapport.

Förvaltning

• Vi har som en del av granskningen av
räkenskapsåret 2020 granskat styrelsens
förvaltning, utöver granskning av intern kontroll,
genom läsning av styrelseprotokoll, granskning
gällande betalning av skatter och avgifter, läsning av
styrande dokument samt granskning av förbundets
försäkringsskydd. Enligt vår uppfattning har
förvaltningen varit tillfredställande under året.

God ekonomisk hushållning

• Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade
medel från medlemmarna till ändamålsenlig
verksamhet med effektivt resursutnyttjande som
grundläggande princip. Vår granskning visar inte på
några avsteg från denna grundläggande princip
under 2020.
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Slutsatser
Baserat på den genomförda granskningen bedömer vi 
sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att 
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella och verksamhetsmässiga mål som är 
uppställda enligt förbundsordningen och 
verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag 
om kommunal bokföring och redovisning.

Uppsala den 26 mars 2021

KPMG
Patrik Sandberg
Auktoriserad revisor 



Document Classification: KPMG Confidential

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. 

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of 
any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can 
be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be 
accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a 
thorough examination of the particular situation.

kpmg.com/socialmedia

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of 
independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss 
entity. All rights reserved.



 

 

Samordningsförbundet  
i Uppsala län 

Årlig granskning 2020 
 
VER 2021-03-26 
 
 
 
 
 



 

1 

 

1 Innehåll 
2 Granskning av Samordningsförbundet i Uppsala län .......................................................3 

2.1 Inledning ..................................................................................................................3 

2.2 Granskningens utgångspunkter ................................................................................3 

3 Årlig granskning av styrning och förvaltning.....................................................................4 

3.1 Mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen ....................4 

3.2 Stöd av samverkan mellan samverkansparterna ......................................................5 

3.3 Beslut om användning av medel samt finansiering av samordnade 
rehabiliteringsinsatser. ........................................................................................................5 

3.4 Uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder ...................................................6 

3.5 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen ...................................6 

3.6 Bedömning ...............................................................................................................7 

 

 



 

2 

 

2020-03-26 

 

Revisorerna i Samordningsförbundet i Uppsala län 

 

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av 
Samordningsförbundet i Uppsala län år 2020. 

Granskningen har skett i syfte att bedöma om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
förbundets verksamhet samt om styrelsen har fullgjort sina uppgifter enligt 
förbundsordningen och enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsredovisningen för 
förbundet. 

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2020.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Mikael Sjölander  Madeleine Gustafsson 

 
 

 

 

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef 
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2 Granskning av Samordningsförbundet i Uppsala län 

2.1 Inledning 

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

Revisorerna har upphandlat Ernst & Young AB (EY) som sakkunnigt biträde. 

Granskningen av om årsredovisningen och årsbokslutet är upprättad i enlighet med 
kommunal redovisningslag genomförs och rapporteras separat av KPMG. 

2.2 Granskningens 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: 

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna 
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 

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

5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 
6. 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 rättvisande1 och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

  

 

1 Granskningen av om årsredovisningen och årsbokslutet är upprättad i enlighet med kommunal 
redovisningslag genomförs och rapporteras separat av KPMG. 
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3 Årlig granskning av styrning och förvaltning 

Granskningen har skett i syfte att bedöma om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
förbundets verksamhet samt om styrelsen har fullgjort sina uppgifter enligt 
förbundsordningen och enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

Granskningen har genomförts genom intervju med förbundschef och verksamhetsutvecklare, 
granskning av styrelsens protokoll och handlingar, stickprovsvis granskning av 
dokumentation från finansierade insatser, underlag ur SUS och internkontrollplan. Våra 
bedömningar sammanfattas nedan. 

3.1 Mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen 

Förbundsstyrelsen fastställde budget och verksamhetsplan för 2020 den 26 november 2019. 
I verksamhetsplanen finns tre mål med tillhörande resultatmål och instruktion för uppföljning. 
Målen gäller finansierade insatser, kompetenshöjande insatser kring samverkan samt 
strukturinsatser, i form av utbildning för arbetsgivare. Vidare anges att ett 
jämställdhetsperspektiv ska genomsyra samtliga insatser. Förbundsstyrelsen har i 
verksamhetsplanen också fastställt två prioriterade målgrupper. Vår bedömning är att de 
uppsatta målen är förenliga med förbundets ändamål och med lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser.  

Medlemssamråd är ett forum som ska hållas två gånger årligen för att diskutera behov och 
önskemål om framtida prioriteringar. Under året ställdes de planerade medlemssamråden in 
på grund av pandemin. Samtliga medlemmar gavs möjlighet att komma med önskemål och 
synpunkter. Inga synpunkter inkom under perioden. På detta vis bedömer vi att styrelsen har 
säkerställt att medlemmarna har möjlighet att ge sin syn på förbundets verksamhet och 
påverka dess inriktning under kommande år. 

Förbundet har, utöver förbundsordning och verksamhetsplan, flera styrande dokument, bland 
annat: 

• Delegations- och attestordning, reviderad 2016-06-02 
• Riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbetet med arbetsintegrerande sociala företag, 

reviderad 2016-06-02 
• Upphandlingspolicy, reviderad 2016-06-02 
• Riktlinjer för resor i tjänsten, reviderad 2016-10-14 
• Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter och revisorer, reviderad 

2016-11-25 
• Riktlinjer för medelsplacering, reviderad 2016-11-25 
• Beskrivning av allmän handling, beslutad 2017-03-14 
• Informationshanteringsplan, beslutad 2017-03-14 
• Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser, reviderad 2017-11-27 
• Uppföljnings och utvärderingsmodell, beslutad 2018-03-16 
• Integritetspolicy, beslutad 2020-06-04 

En internkontrollplan för förbundet har tagits fram för 2020 och beslutades av styrelsen 26 
november 2019. Rapportering till styrelsen sker vid delårs- och årsrapport, med undantag för 
kontrollmomentet budget i balans vilket ska återrapporteras vid samtliga styrelsemöten. 
Styrelsens protokoll styrker att genomgång så har skett fem gånger per år. 
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Under året upprättades även en riskanalys med anledning av Covid-19. Riskanalysen 
beslutades av styrelsen den 4 juni 2020. Risker kopplade till personalförsörjning och 
verksamhetsmål har berörts. Åtgärder finns fastslagna såväl som ansvarig och metod för 
uppföljning.   

Till arbetsutskottet har styrelsen delegerat vissa beslut som avser förbundschefens 
anställning samt övriga beslut som i brådskande fall inte kan vänta till nästkommande 
styrelsemöte.  

3.2 Stöd av samverkan mellan samverkansparterna  

Flera av förbundets aktiviteter syftar till stärkt samverkan mellan förbundets parter. 
Förbundet har under året finansierat 21 insatser, varav 10 har avslutats. Av dessa insatser 
syftar 11 till åtgärder på strukturnivå riktat mot samverkan. 

Det finns lokala utvecklingsgrupper (lokusgrupper) i samtliga åtta kommuner. Dessa syftar till 
att skapa hållbarhet i ett samverkansperspektiv. Kansliet deltar som adjungerade vid 
gruppernas möten och stödjer deras samverkan. Enligt kansliet är det fortsatt skillnad i nivå 
av aktivitet mellan grupperna, delvis på grund av oroligheter som präglat 
Arbetsförmedlingens organisation. På övergripande nivå finns också en strategisk 
utvecklingsgrupp där minst en person från varje lokusgrupp och från varje part ingår, för att 
diskutera gemensamma behov och utvecklingsområden. 

Flera gånger under året anordnar samordningsförbundet ett nätverk för insatsansvariga inom 
insatser beviljade av förbundet. Fem nätverksmöten har ägt rum under året, antingen fysiskt 
eller digitalt. Förbundet deltar i olika nätverk för att stödja samverkan. Samordningsförbundet 
deltar bland annat i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och i Forum för 
inkluderande arbetsmarknad (FIA). 

3.3 Beslut om användning av medel samt finansiering av samordnade 

rehabiliteringsinsatser. 

Under året har förbundet finansierat nio individinriktade insatser och elva strukturinriktade 
insatser där sammantaget alla förbundets medlemmar medverkar. Variationerna är stora 
mellan olika insatser när det gäller mål, tidsplan, budget och grad av egenfinansiering.  

Av förbundsstyrelsens budget för 2020 framgår att förbundet valt att fördela 18,5 mkr till 
samverkansinsatser och 5,2 mkr till förbundets styrelsearbete och förvaltning. Styrelsen har 
löpande tagit del av information om aktuellt beslutsutrymme och löpande under året tagit 
beslut om inkommande ansökningar, såväl tilläggsansökningar som ansökningar om 
förlängning av insatser.  

Av årsredovisningen framgår att när årsbudgeten justerats med hänsyn till inlämnade 
avvikelserapporter har 18,8 mkr fördelats till insatser. En vanlig orsak till avvikelse är att 
insatser har haft vakanser eller oförutsedda faktorer som påverkat planerade aktiviteter eller 
liknande. Totalt har samverkansinsatser förbrukat 18,8 mkr under året, vilket motsvarar 90 % 
av budgeterade medel enligt reviderad årsbudget.  

Under året har även kostnaderna för förtroendemannastyrningen varit lägre till följd av att 
genomförda digitala möten renderat i lägre arvoden.  
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Inför året tog förbundsstyrelsen bort det procentuella riktmärket för prioritering av beviljade 
medel. Ambitionen är fortsatt att merparten av insatserna ska vara individinriktade, följt av 
struktur och därefter kompetenshöjande insatser. Utfallet för 2020 motsvarar den ambition 
kring prioriteringar som har varit gällande.  

3.4 Uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 

I förbundets riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser anges förbundets krav på 
uppföljning och utvärdering av finansierade insatser. Förbundets insatser ska följas upp 
genom SUS, genom tillhandahållna mallar för års- och delårsrapport samt genom andra 
angivna tillämpliga dokument. Samordningsförbundets delårsrapport innehåller information 
om samverkansparter, mål, målgrupp, projektperiod och resultat i form av utfall för 
deltagarna.  

Förbundet har inför 2020 tagit fram en utbildning riktad till arbetsgivare och publicerat på 
hemsidan. Detta i enlighet med ett utav målen i verksamhetsplanen.  

Förbundsstyrelsen följer kvartalsvis upp insatser finansierade av förbundet. Resultatet av de 
första två kvartalens uppföljning redovisades för styrelsen den 23 oktober 2020. Av 
informationen framgår insatsernas utfall och resultat i förhållande till angivna mål och beviljad 
budget, förbundets kvalitetssäkring av insatsen samt statistik och kostnader. Vi har i 
granskningen av årsredovisning även verifierat att de uppgifter som framgår av 
årsredovisningen överensstämmer med de uppgifter som insatserna har rapporterat i SUS. 
Vår bedömning är att styrelsen har etablerat tydliga former både för uppföljning och för 
informationsöverlämning till styrelsen. 

Styrelsen har vid sammanträden under året tagit emot avvikelserapporter från insatser som 
inte kan efterleva mål, tidsplan, budget, målgrupp, etc. Av förbundets besluts- och 
attestordning framgår att styrelsen har delegerat till förbundschefen att fatta beslut om 
ändringar av mindre karaktär av beslutade insatser, exempelvis justering av målgrupp och 
tidsperiod samt överskridande av beslutad insatsbudget upp till 20 procent dock max 
200 000 kr. Styrelsen har vid två tillfällen under året tagit del av avvikelserapporteringar kring 
åtta av insatserna. Avvikelserna handlar bland annat om avvikelse mot budget, exempelvis 
omfördelning mellan posterna i budget eller återförda medel, alternativt ej uppnådda mål 
inom fastställd tidsram. Ingen avvikelse har renderat i beslut från styrelsen om ytterligare 
åtgärd. Uppföljning av insatserna sker av kansliet inom ramen kvartalsuppföljningar. 

I år finns även en bilaga till årsredovisningen med en tydligare redovisning av insatsernas 
mål. Av bilagan framgår att tre av de tio avslutade projekten fullt ut har uppfyllt sina 
respektive mål för angiven period. Flera av insatserna har delvis, eller i stor utsträckning, 
uppfyllt målen. Två insatser har delmål som ej uppnåtts. Uppföljning och analys av avslutad 
insats sker inom ramen för kvartalsuppföljningarna, vilka redovisas till styrelsen två gånger 
årligen. Då projekten haft olika mål och metoder, analyseras inte effekten av samverkan på 
en aggregerad nivå för samtliga projekt. De sammantagna resultaten från projekten som 
förbundet finansierar kan utifrån statistik över deltagare anses ligga i linje med förbundets 
mål. 

3.5 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2020 fattades av förbundsstyrelsen den 26 
november 2019, vilket är inom den tid som lagen stadgar. 
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Samordningsförbundets årsredovisning ska enligt lag om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser utföras i enlighet med lag om kommunal bokföring. Av denna framgår 
vilka uppgifter förvaltningsberättelsen ska innehålla. I det ingår bland annat: 

- En översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet. 
- Upplysningar om sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen eller 

i resultaträkningen, men som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat eller 
ekonomiska ställning. 

- Upplysningar om sådana händelser av väsentlig betydelse för förbundet som har 
inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. 

- Upplysningar om förbundets förväntade utveckling. 
- Utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning har 

uppnåtts och följts. 
- Upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och 

uppföljningen av förbundets verksamhet. 

Vår bedömning är att förvaltningsberättelsen innehåller de upplysningar som krävs och att 
den bild som förmedlas ger en i allt väsentligt rättvisande bild av förbundets verksamhet 
under 2020. 

3.6 Bedömning 

Av det som framkommit vid vår granskning, bedömer vi att samordningsförbundet bedriver 
verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt de 
mål som stadgas i verksamhetsplanen.  

Mål och måluppfyllelse redovisas genomgående på ett tydligt sätt i årsredovisningen. Det går 
med lätthet att följa syftet med samordningsförbundet, genom verksamhetsplanen via 
förbundets verksamhet till hur det redovisas i årsredovisningen. Vi ser positivt på att det 
tydligt redovisas huruvida insatserna är på individnivå eller strukturnivå, samt att insatsernas 
måluppfyllelse redovisas. I och med detta är det tydligt hur de beviljade projekten är 
kopplade till målet med förbundets verksamhet. Vår bedömning är att de uppsatta målen är 
förenliga med förbundets ändamål och med lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. 

Vi bedömer även att styrelsen har etablerat tydliga former både för uppföljning och för 
informationsöverlämning till styrelsen. 
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Inledande diskussion inför utformning av insatser inom 
Samordningsförbundet 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
 
att ta del av informationen och därefter lägga denna till handlingarna  
 

Ärende 

Förbundets nuvarande inriktning med att bedriva finansiering av insatser av individ eller 
strukturkaraktär har pågått sedan år 2018. Ett stort antal insatser har genomförts med goda 
resultat, några har avslutats, några har begärt förlängning och några har även 
implementerats.  
Kansliet för löpande dialoger med parterna, genom lokusgrupperna och med representanter 
från insatserna för att möjliggöra och underlätta för parterna att inkomma med ansökningar 
till förbundet.  
 
Insatserna rör i de flesta fall områden med individer med en komplex problematik och där 
ansvaret mellan myndigheter kan lösas genom samverkan.  Kansliet har uppmärksammat att 

det är kommunerna som är drivande i planerandet och utförandet av insatserna. Detta ses 
exempelvis tydligt i uttag från SUS varifrån individerna kommer, men också genom att se 
vilka som tar initiativ till insatserna och vilka som äger insatserna. Det har blivit alltmer 
tydligt under de senaste åren och det finns en farhåga att insatserna inte blir resultatet av 
ett gemensamt identifierat samverkansbehov av flera parter, och att den operativa 

samverkan mellan parterna försvåras om insatsen inte är väl förankrad hos respektive 
deltagande part.  
 
Att Arbetsförmedlingen reformering har påverkat samverkansinsatser inom förbundet har 
också blivit tydligt, och det finns många frågetecken kring hur AF:s roll inom insatserna 
framöver ska se ut. Utifrån denna bakgrund vill vi lyfta följande frågor till styrelsen att 
diskutera:  

 
• Hur ska kommande insatser utformas så att individer med störst behov kan ta del av 

stöd från alla de ingående parterna i insatsen?  
• På vilket sätt säkerställs att alla parter deltar i samverkan gällande förbundets 

insatser? Vi tänker framför allt på AF och FK. 
• Kan inriktningen av kommande insatser i högre grad samordnas gällande målgrupper, 

metod och arbetssätt på ett tydligare sätt än idag? 
 

 
Åsa Fichtel, Förbundschef 
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NNS-att ställa frågor om våld 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
 
att ta del av informationen och därefter lägga denna till handlingarna  
 

Ärende 

Sedan 2019 deltar NNS i ett regeringsuppdrag med syftet att öka upptäckten av våld. Hittills 
har 13 Samordningsförbund i 9 län deltagit. Utifrån besvarade frågeformulär (inom dessa 
förbund) har det påvisats att en stor mängd individer inom Samordningsförbundens insatser 
varit utsatta för eller bevittnat våld. Dessa erfarenheter kan i många fall ha långtgående 
konsekvenser för en individs fysiska och psykiska hälsa. Våldsutsatthet är en fråga som för 
tillfället är mycket diskuterad genom att flera kvinnor under en kort tidsperiod mist sitt liv 
pga dödligt våld.  
 

I början av år 2021 fick Samordningsförbundet Uppsala län förfrågan om att ansluta sig till 
projektet vilket vi tackat ja till. Det är nu 25 Samordningsförbund i 11 län som deltar. Inom 

vårt förbund är det tre av de sju pågående individinsatserna som tackat ja till att vilja vara 
med i projektet.  
 
Under våren kommer arbetet med förberedelser att påbörjas och vi kommer få stöd av 
Samordningsförbundet Sundbyberg som är vår utsedda ”fadder” i uppstarten. 

Innebörden av att delta i projektet är att: 

- Genomgå en digital bas- och metodutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt 
våld under två halvdagar. Det är den utbildningen som vi tog del av i höstas 
genom ett samarbete med Samordningsförbunden i Östergötland. 

- Genomföra en kartläggning och sammanställning över vilka stöd som finns inom 
berörda insatsers verksamheter och inom det geografiska upptagningsområdet. 
Tex. krismottagningar etc. för besökare med våldserfarenheter både som utsatt 
och som utövare. 
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- De insatser som ansluter sig till projektet kommer rutinmässigt börja använda 
frågeformulären ”Frågor om våld” (FOV) till alla deltagare inom en insats 

- Deltagande i olika seminarier 

- Rapportera svaren från frågeformuläret till projektledaren inom NNS.  

 

 
Åsa Fichtel, Förbundschef 
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Arbetsgivararbetet 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
 
att ta del av informationen och därefter lägga denna till handlingarna 

 

Ärendet 

Samordningsförbundets arbete med stöd till arbetsgivare fortlöper enligt planering. Den 
digitala plattformen AGUST har marknadsförts vid ett antal tillfällen, cirka 50 arbetsgivare 
har tagit del av stödet genom utskick av mejl som följts upp genom telefonsamtal. 
Plattformen har också presenterats i gruppen FIA (Forum för en inkluderande 
arbetsmarknad), genom ett inslag i förbundets Insatsvecka som genomfördes under 19–23 
april samt i referensgruppen för förbundets arbetsgivararbete. Ytterligare presentationer har 
genomförts för Uppsala kommuns arbetsmarknadsförvaltnings insats Heltidsplan som syftar 
till att korta vägen till egen försörjning för tredjelandsmedborgare samt för Intensivåret, 
Arbetsförmedlingens insats som syftar till att individer inom etableringsprogrammet ska 
komma ut på arbetsmarknaden. Båda insatserna arbetar i nära samarbete arbetsgivare. 
Förbundet har genomgående fått mycket bra respons på arbetet.  
 
Ett webbinarium som vände sig till arbetsgivare har genomförts under våren. Webbinariet 
var välbesökt och mycket uppskattat.  
 
Dialog förs med länets kommuner rörande nya ansökningar till förbundet där ett breddat 
perspektiv synliggörs genom att individperspektivet och arbetsgivarperspektivet vävs 
samman i insatserna.  
 
Arbetet med stöd till arbetsgivare utvecklas nationellt för Samordningsförbunden. Nätverket 
för ”Samordningsförbundens arbete med arbetsgivarstöd” har hittills genomfört tre träffar 
under våren där gemensamma frågor diskuteras, goda erfarenheter utbyts och framtida 
gemensamma framtida aktiviteter samordnas.  
 
 
Åsa Fichtel, förbundschef  
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