
KALLELSE  
FÖREDRAGNINGSLISTA 

Styrelsens sammanträde 2019-05-31 klockan 08.30 – 12.00  
Lokal: Sveagatan 8 Umeå 
__________________________________________________________________ 

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av justerare

4. Incheckning

5. Föregående Protokoll (Bilaga 1)

6. Nuläge ISF:s utvärdering – Information
Ola Lundberg, ansvarig koordinator berättar om nuläget.

7. Nuläget i beredningsgrupp
Mikael Holmlund berättar om läget i de båda grupperna.

8. Revision för 2018 års verksamhet samt svar på missiv – Beslut
(bilaga 2-5)
Mikael Holmlund föredrar revisionens synpunkter samt förslag på svar på

missiv.

Förslag till beslut: Styrelsen föreslås anta förslag på svar till revisionen.

9. Revidering av Verksamhetsplan – beslut
Revisionen har rekommenderat att det i verksamhetsplan tydligt ska

framgå vad som krävs för att mål ska vara uppfyllda. Mikael Holmlund

föredrar förslag på förändring.



Förslag till beslut: Styrelsen föreslås anta förslag på förändring i 

verksamhetsplan.  

 
10. Rapport tertial 1 2019 – beslut (bilaga 6)  

Mikael Holmlund föredrar förslag på tertialrapport. 

Förslag till beslut: Styrelsen föreslås anta förslag på rapport.  

 
11. Samordningsförbundets ändamål – diskussion  

I den nya förbundsordningen har ändamålsparagrafen ändras i en ambitiös 

riktning. Det finns anledning att styrelsen diskuterar detta. 

 
12. Förfråga om att delta i en nationell pilot gällande våld i nära relationer 

– beslut (bilaga 7) 
Samordningsförbundet Umeåregionen har fått en förfrågan om att delta i 

ett pilotprojekt gällande våld i nära relationer. Piloten stämmer väl överens 

med den satsning som förbundet nu gör inom området. Katarina Hansson 

föredrar förslaget, enligt bilaga.  

 
13. Helårsekvivalenter 2018 – Information och diskussion 

Den 17 maj släppte SCB helårsekvivalenter för 2018. Mikael Holmlund 

föredragande. 

 



14. Arbetsförmedlingens tillämpning av lagstiftningen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser - Information 
Anders Hahlin föredrar Arbetsförmedlingens nya riktlinjer.  

 
15. Nuläget på Arbetsförmedlingen, stående punkt – Information 

Anders Hahlin rapporterar.  

 
16. Övriga frågor 

 
17. Utcheckning 

 
18. Mötets avslutande 

 



  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Samordningsförbundet Umeåregionen 2019-04-26 
___________________________________________________________________ 
 
Plats och tid Väven, P5, klockan 10.00-16.00 
 
Beslutande Peter Vigren                         Umeå kommun, ordförande 
 Harriet Hedlund  Region Västerbotten 
 Mikael Broman  Försäkringskassan  
 Anders Hahlin  Arbetsförmedlingen 
   
      
 
Övriga deltagare Mikael Holmlund   Förbundschef          
 Katarina Hansson Biträdande förbundschef 
  
 
 
 
Sekreterare  .....................................................................   

Johanna Låndal Persson 
 
 
Ordförande  ..................................................................... 
  Peter Vigren 
 
Justerare  ..................................................................... 
  Mikael Broman 
 
________________________________________________________________________________ 

 
BEVIS 

  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos Västerbottens läns landsting samt Nordmaling, 

Vindeln, Umeå, Robertsfors, Bjurholm och Vännäs kommuner. 
 

Samordningsförbundet Umeåregionen  
  

Sammanträdesdatum: 2019-04-26 Justeringsdatum: 2019-05-10 
 
Datum för anslags uppsättande:        2019-05-17          Datum för anslags nedtagande: 2019-06-17 
 
Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.  
 
 
Underskrift ........................................................................... 
 Johanna Långdal Persson 



§ 40 Mötets öppnande 
 
Mikael Holmlund hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.  
 
--- 
 
§ 41 Val av mötesordförande 
 
Peter Vigren valdes till mötesordförande. 
 
--- 
 
§ 42 Incheckning och presentation 
 
Var och en checkade in och presenterade sig. 
 
--- 
 
§ 43 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes.  
 
--- 
 
§ 44 Val av justerare 

 
Mikael Broman valdes till justerare. 
 
--- 
 
§ 45 Föregående protokoll (Bilaga 1) 

 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
 
--- 
 
§ 46 Kick-off 
 
Styrelsen gick igenom respektive medlems grunduppdrag, förbundets ändamålsparagraf 
samt analysgruppens analys.  
 
--- 
 
§ 47 Övriga frågor 
 
- 
 
 



--- 
 
§ 48 Utcheckning 
 
Var och en checkade ut. 
 
--- 
 
§ 49 Mötet avslutas 
 
Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat.  
 
 



Revisorerna i Samordningsförbundet Umeåregionen

     Revisionsplan för år 2018

Juni 2018
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1. Bakgrund

Den 1 januari 2004 infördes en lagstiftning om finansiell samordning (2003:1210). Lagstift-
ningen innebär en möjlighet till permanent samverkan mellan Försäkringskassa, Arbetsför-
medling, kommun och landsting. År 2005 bildades i Västerbottens län tre samordningsför-
bund enligt denna lag, ett i Umeå, ett i Skellefteå och ett i Lycksele. Nya kommuner har där-
efter anslutit och samordningsförbunden heter numera Umeåregionen, Skellefteå-Norsjö och 
Lycksele-Malå. 

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelate-
rade problem har ofta flera olika samhällskontakter. De riskerar att hamna i en gråzon när 
stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Den nödvändiga helhetssynen på individens 
situation uteblir vilket kan försvåra samverkan mellan olika aktörer. En bedömning är att nära 
fem procent av befolkningen i arbetsför ålder är i behov av samordnat stöd för att komma i 
arbete och egen försörjning. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna ut-
veckla det gemensamma ansvarstagandet. Syftet med den finansiella samordningen är att 
minska individens behov av offentlig försörjning genom att utveckla och pröva nya arbets-
sätt. Därigenom uppnås en effektiv resursanvändning.

Iakttagelser i 2017 års granskning

En slutsats från 2017 års granskning var att Samordningsförbundet Umeåregionens årsredo-
visning gav en rättvisande bild av årets ekonomiska resultat och den ekonomiska ställningen. 
Granskningen av bokslut och följsamhet till ekonomiadministrativa rutiner visade på god 
ordning. 

En synpunkt var att verksamheten skulle nyttja tillgängliga medel för att kunna anses ända-
målsenlig och kostnadseffektiv. För år 2017 redovisade verksamheten ett ekonomiskt över-
skott på ca 857 000 kronor. Budgeten för år 2017 innebar ett planerat underskott på 1,3 mil-
joner kronor. Vid årets slut hade förbundet ett eget kapital som var högre än den av Nationel-
la rådet rekommenderade nivån. Förbundets egna kapital uppgick till 4,1 miljoner kronor. 
Enligt den trappa som Nationella rådet rekommenderar borde samordningsförbundets egna
kapital maximalt uppgå till 2,5 miljoner kronor för år 2017. Styrelsen beskrev att det omställ-
ningsarbete som gjorts i samband med starten av plattformen Vuxentorget samt en tröghet att 
få igång det förebyggande arbetet mot ohälsa inom kvinnodominerade yrken hade bidragit till 
att medlen inte hade förbrukats enligt plan. 

Styrelsen beslutade inte om någon delårsrapport under år 2017.

I årsredovisningen hade styrelsen följt upp de större processinriktade verksamheter och pro-
jekt som man beslutat om i verksamhetsplanen. Revisorerna saknade dock en bedömning av
hur samordningsförbundet uppfyllt flera av de övergripande förbundsmålen. En annan syn-
punkt var att det skulle framgå vad som krävdes för att mål skulle vara uppfyllda. Enligt sty-
relsens årsredovisning skulle de kvalitativa målen följas upp senare i ett socialt bokslut. 

Revisorerna uppmärksammade förbundet på att budgeten enligt kommunallagen ska upprät-
tas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Samordningsförbundets budget för år 2017 inne-
bar ett underskott. Revisorerna noterade dock att det finns en möjlighet enligt handboken för 
finansiell samordning utgiven av Nationella rådet att lägga en underfinansierad budget om 
den kan balanseras av det egna kapitalet. Revisorerna framhöll vikten av att noggrant följa 
det ekonomiska utfallet vid en underfinansierad budget för att inte riskera att det egna kapita-
let förbrukas och blir negativt. 
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Revisorernas uppdrag

Revisorerna ska enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning årligen granska räkenskaper 
och årsredovisning samt styrelsens förvaltning. Revisorerna ska pröva om styrelsen säker-
ställt att verksamheten är genomförd på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt, om räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

God revisionssed är de principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna i kommunal 
revision. Revisionsdelegationen i Sveriges kommuner och landsting (SKL) redogör för denna 
i skriften God revisionssed i kommunal verksamhet 2014.

Revisorerna ska enligt kommunallagen i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva 
väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra sitt uppdrag.

Revisorernas riskbedömning

Med hjälp av en riskanalys bestämmer revisorerna granskningens inriktning och omfattning. 
Underlag till revisorernas riskanalys är hämtade från Samordningsförbundet Umeåregionens
styrande dokument och protokoll samt från tidigare års granskning. Underlagen är samman-
ställda i en dokumenterad riskanalys (Riskanalys inför år 2018) som utgör en bilaga till den-
na revisionsplan.

Ansvarsprövning

Revisorerna ska avge en revisionsberättelse med en redogörelse av genomförd granskning. 
Till revisionsberättelsen ska revisorerna bifoga den sakkunniges rapporter. Revisorerna ska 
överlämna revisionsberättelsen till fullmäktige hos respektive medlem och till förbundsstyrel-
sen.

2. Revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om räkenskaperna är rättvisande och om årsredovis-
ningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning samt att ge underlag till 
revisorerna för deras ansvarsprövning av Samordningsförbundet Umeåregionens styrelse. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

 Är samordningsförbundets räkenskaper upprättade i följsamhet med lag, rekommenda-
tioner och god redovisningssed?

 Är årsredovisningen upprättad i enlighet med lagens krav och anvisningar från normgi-
vande organ?

 Har samordningsförbundet haft en tillräcklig måluppfyllelse?

 Har förbundsstyrelsen haft en tillräcklig styrning och kontroll över verksamheten inom 
sitt ansvarsområde?

3. Avgränsningar

Granskningen avser Samordningsförbundet Umeåregionens verksamhet år 2018. 



Sidan 4 av 4

4. Revisionskriterier

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, 
slutsatser och bedömningar.

Vår bedömning av förbundsstyrelsens ansvarsutövande utgår från:

 Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser  

 Kommunallagen 

 Lag om kommunal redovisning

 Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning

 God redovisningssed

 Förbundsordning 

 Verksamhetsplan för år 2018

 Aktuella styrdokument

5. Granskningens genomförande

Ingrid Lindberg på Västerbottens läns landstings revisionskontor kommer att genomföra 
granskningen. Innan granskningen påbörjas kommer denna revisionsplan att skickas till Sam-
ordningsförbundet Umeåregionen i syfte att introducera granskningen. 

Granskningen av förbundets verksamhet kommer i första hand att genomföras med hjälp av 
dokumentationsstudier av protokoll och styrande dokument. Exempelvis kommer vi att 
granska verksamhetsplan och årsredovisning. Avstämningar kommer också att göras med 
förbundschef och personal på förbundets kansli i syfte att få en bild av verksamheten.

Vi kommer att göra en granskning av förbundets löpande redovisning, bokslut och årsredo-
visning. Vi kommer att verifiera att samtliga balanskonton är avstämda och verifierade med 
underlag som styrker existens och värdering. Vi kommer att ta del av samtliga verifikationer, 
huvudbok, verifikationslista, kontoutdrag, bokslutsbilagor m.m. Delar av granskningen kom-
mer att genomföras genom stickprovsvisa kontroller.

Siffermaterialet i årsredovisningen kommer att kontrolleras mot förbundets huvudbok. Där-
utöver kommer vi att granska att årsredovisningen innehåller den information som krävs en-
ligt gällande lagtexter och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Granskningen kommer att kvalitetssäkras genom att förbundschefen får möjlighet att lämna 
synpunkter på rapportutkastet. Rapporten kommer också att kvalitetssäkras genom att den 
granskas av annan sakkunnig person inom revisionskontoret. 

De av kommunerna, landstinget och Försäkringskassan valda revisorerna har enats om 
granskningens inriktning och omfattning.

Fakturering 

Samordningsförbundet faktureras i efterhand en gång per år för den tid revisionskontoret ned-
lagt. En revisionsinsats i enlighet med föreliggande granskningsplan beräknas uppgå till en 
kostnad om cirka 30 000 kronor.

Bilaga: 

Riskanalys inför år 2018, Revisionskontoret Västerbottens läns landsting, den 15 maj 2018









































 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 Ingrid Lindberg 
 Landstingsrevisionen  

 
 
 
 
 
 
 
 

Yttrande gällande rekommendationer i samband med revisorernas 
granskning av 2018 års verksamhet. 
 
Revisonens rekommendation: Fortsätta utveckla målstyrningen så att det av 
verksamhetsplanen tydligt framgår vad som krävs för att mål ska vara 
uppfyllda. 
 
Styrelsen svar: Styrelsen reviderade 2019-05-23 verksamhetsplanen så att det 
där tydligt framgår vad som krävs för att mål ska vara uppfyllda.  
 
Revisonens rekommendation: Vidta åtgärder för att säkerställa en högre 
svarsfrekvens på deltagarenkäter 
 
Styrelsen svar: Styrelsen har avsatt medel för en medarbetare som bland annat 
har detta som arbetsuppgift. 
 
Revisonens rekommendation: Komplettera delårsrapporter med balansräkning. 
 
Styrelsen svar: Balansräkning kommer att finnas i tertialrapporterna.  
 
Revisonens rekommendation: Fortsätt arbetet med att nå den rekommenderade 
nivån på eget kapital.  
 
Styrelsen svar:  Styrelsen tog inför verksamhetsåren beslut om en budget som 
var underbalanserad med 2 290 tkr med syfte att minska det egna kapitalet till 
en nivå väl under Nationella rådets rekommendationer. Styrelsens bedömning 



 
 
 

är att det egna kapitalet vid årets slut kommer att vara cirka 1,1 - 1,4 Mkr 
beroende på utvecklingen i de av förbundet finansierade verksamheterna.  

 
 
 
 
 
 
På uppdrag av styrelsen 
 
 
 
Mikael Holmlund 
Förbundschef 
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Tertialrapport  

augusti – april 2019  
 

Beslutad av styrelsen 2019-05-23 
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Verksamhetsberättelse tertial 1 2019 
 
Styrelsen antog den 30 november 2018 en verksamhetsplan för 2019 års verksamhet. 
Förbundets verksamhet är indelat i sex samverkansplattformar. I denna rapport beskrivs 
kortfattat nuläget i respektive plattform samt utfall och prognos på ekonomiskt utfall för 
Tertial 1 samt prognos utfall på helår samt balansrapport.  
 
Samverkansplattform för unga och vuxna i Umeå 
 
Styrgruppen för Ungdomstorget beslutade hösten 2018 att genomföra en nulägesanalys 
genom en arbetsmiljökartläggning av en neutral part. Den genomfördes under november 
månad och finansierades av Samordningsförbundet.  
 
Motivet till kartläggningen var att förändringstrycket på Ungdomstorget varit hårt utsatt p.g.a. 
en rad förändrade förutsättningar för samverkan. Ex. en tydlig målgruppsförskjutning, stora 
kontextuella förändringar i enskilda organisationer, personalomsättningar m.m. Belastningen 
i organisationen ledde till att arbetsmiljön påverkades på ett negativt sätt. 
 
I februari månad presenterades rapporten tillsammans med en åtgärdsplan för medarbetare i 
Ungdomstorget och Vuxentorget. Åtgärderna som styrgruppen tagit fram var att slå samman 
styrgrupperna för Ungdomstorget och Vuxentorget, skapa ökad delaktighet och ett 
arbetsutskott där avvikelser snabbt kan hanteras mellan styrgruppsmötena. Ungdomstorget 
och Vuxentorget får ett nära processtöd av processledare med visst förstärkt mandat att ta 
beslut i frågor som rör flöde osv. Processledaren ska också fokusera på att utveckla rutiner, 
spelregler och frågor som rör bemötande. Introduktionen av nya medarbetare ska förstärkas. 
Ett ”intranät i samverkan” ska utvecklas så att verksamheten blir mer transparent och 
information mer tillgänglig. Den gemensamma kompetensutvecklingen ska förstärkas.  
 
I februari bjöds för första gången Vuxentorget in till en KUR dag. KUR som betyder 
kompetensutveckling i Umeåregionen. Ungdomstorget och kranskommunerna har haft dessa 
dagar vid 8 tillfällen. Dagen handlade om samverkanskunskap som fokuserade speciellt på 
roller och ansvar, något som varit oklart och skapat olika förväntningar. 
 
I mars bjöds alla medarbetare i plattformarna in till ett revisionsseminarium för social 
redovisning. Syftet med seminariet var att i få delaktighet och en dialog om resultaten i sin 
helhet.  
  
Vidare i mars deltog 15 nya medarbetare vid en introduktion i samverkan, där grunderna i 
hur en komplex verksamhet som integrerad fyrpartsamverkan är konstruerad i 
Umeåregionen.   
 
Den nya sammanslagna styrgruppen för Ungdoms- och Vuxentorget hade sitt första möte i 
april.  
 
I maj månad blev Intranätet i samverkan klart och öppnades upp på en hemsida som heter 
www.arbetsmarknadstorgen-ur.nu I maj kommer torgen också ha en workshop för 
kunskapsutbyte om insatser, roller och ansvar. 
  
Samverkan och samarbete sker strukturerat i beredningsgrupper, i samordningsteam, i 
arbetsgrupper, i uppföljningsmöten, i flerpart och kunskapsöverföringsmöten. 

http://www.arbetsmarknadstorgen-ur.nu/
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Under detta kvartal har 49 personer aktualiserats till Ungdomstorget varav 39 fått Ja i 
beredningen. Utflödet denna period har varit 15 personer (2 arbete, 6 studier, 7 annan 
behovsanpassad lösning). Ungdomstorget har den i början på maj 191 deltagare som är 
pågående 90 kvinnor - 103 män Snitt tiden för pågående deltagare är 480 dagar. 
 
På Vuxentorget har 51 personer aktualiserats in varav 39 fått Ja i beredningen. Utflödet denna 
period är ännu okänt fram till 1 april (gås igenom i maj), därefter har 16 personer avslutats (6 
arbete, 2 studier, 8 annan behovsanpassad lösning). Vuxentorget har i början av april 289 
deltagare som är pågående 118 kvinnor - 171 män Snitt tiden för pågående deltagare är 375 
dagar. 
 
Umeå är tillfrågad av ISF- Inspektionen för socialförsäkringen om att ingå i ett randomiserat 
experimentell studie och styrelsen har beslutat om att vi ska ingå. Mer om detta kommer att 
beskrivas i nästa tertialrapport.  
 
Kransplattformen 
 
Bjurholm anslöt till Samordningsförbundet den 1 januari. I april tillträdde en 
koordinator/arbetsmarknadskonsulent. Under det första kvartalet har nätverket bestående 
av koordinatorerna för kranskommunerna, utvecklingsledare- och processledare i Umeå samt 
representant för tidiga insatser Umeå träffats kontinuerligt. Syftet med dessa träffar är att 
samordna frågor som handlar om utveckling av samverkan i den lokala kontexten. 
  
I januari besökte nätverket Försäkringskassan och en diskussion fördes kring vad kransarna 
kan erbjuda för stöd gällande framförallt förberedande insats. Koordinatorerna framhöll att 
Försäkringskassan bör aktualisera fler ärenden med tydliga frågeställningar för en bättre 
samsyn och planering kring individerna. Andra frågor som lyfts vid mötet är frågor kring 
målgrupper, uppföljning, tidsbegränsningar i rehabilitering, KAA, insatser för hemmasittande, 
volymmål m.m. 
 
Styrgruppen har tagit beslut om volymmål baserat på en fördelningsnyckel.  
Kranskommunernas beredningsmöten går nu under samlingsnamnet samordningsteam, på 
detta sätt förtydligas uppdraget och det ger bättre förutsättningar att jobba mer enhetligt. De 
har nu också en enhetlig logga. 
 
I april arrangerades det en kransdag. Temat för dagen var att diskutera riktning, uppdrag, 
roller och ansvar.  
 
Lokalt i kranskommunerna sker det förändringar så som att Vindeln lokaliserat sig mer 
centralt, Robertsfors har startat ett nytt projekt TIR - tillväxt i Robertsfors, Nordmaling har 
anställt en företagskoordinator och Vännäs tittar närmare på Angereds-modellen.  
Under denna period fram till april har 63 personer aktualiserats till kransarna varav 52 fått Ja 
i beredningen (Vännäs 13, Nordmaling 23, Vindeln 2 ej mars, april inräknat, Robertsfors 14).  
 
Gemensamt för plattformarna 
 
Intranätet i samverkan är en hemsida för Umeåregionens plattformar Unga, Vuxna och krans. 
Syftet med denna sida är att medarbetare i samverkan ska få en ingång till information, 
rutindokument, årsrapporter, broschyrer, protokoll, utvecklingsplaner m.m. Arbetssättet blir 
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transparent och tydligt. Hemsidan bildar kanalen där framstegsbeskrivningar, avvikelser och 
åtgärdsförslag administreras.  
 
Viss kompetensutveckling har också samordnats mellan plattformarna såsom  
DFA-kedjan (diagnos, funktion, aktivitet) som Försäkringskassan bjöd in till samt en 
grundutbildning i Våld i nära relation. Det finns representanter från alla tre plattformar i 
arbetsgruppen som nu jobbar vidare med material och en fortsättningsutbildning i augusti. 
 
Primärvårdsamverkan inom NAFS – Närsjukvård, Arbetsförmedling, 
Försäkringskassan och Socialtjänsterna  
 
Utvecklingen och driften av primärvårdsamverkan i NAFS fortsätter på inslagen väg enligt en 
milstolpeplan som fastställts av styrgruppen. Dock kommer det att ske förändringar då 
Arbetsförmedlingen genomgår stora förändringar. Processledaren har fått i uppdrag att 
tillsammans med parterna hitta alternativa sätt att arbete i NAFS. Parterna är överens om att 
hitta former för NAFS även när kontexten för samverkan förändras. Mer om detta kommer att 
beskrivas i nästa tertialrapport.  
 
Etablering av nyanlända 
 
Under 2018 tog Samordningsförbundet på sig rollen som projektägare för ett ESF projekt som 
finns på sju orter. Projektet syftar till att stärka upp etableringen för nyanlända med särskilt 
fokus på hälsa. Projektets beståndsdelar är hälsoskola, vägledning, Supported employment 
och tidig identifiering av individer med mer omfattande behov av stöd. En projektledare 
anställd av Samordningsförbundet driver processerna på uppdrag av en styrgrupp där 
Samordningsförbundet har ordförandeskapet. Samordningsförbundets roll är att äga 
projektet och säkerställa att det genomförs. Under första tertialen har arbetet fortsatt 
utvecklats.  
 
Förebyggande arbete gällande ohälsa i kontaktyrken  
 
Under 2017 etablerades en överenskommelse mellan förbundet, Försäkringskassan och 
medlemskommunerna om att arbeta förebyggande med den ökande ohälsan i kontaktyrken. 
Under året har ett flertal aktiviteter kommit igång inom ramen för överenskommelsen. Dessa 
är bland annat ledarskapsutveckling, mindfullness och försök att arbeta med förebyggande 
sjukpenning i Vindelns kommun.  
 
Ekonomi 
 
Styrelsen fastställde den 30 november 2018 en budet för verksamhetsåret 2019 på totalt 13 
830 tkr. Årets intäkter har budgeterats till 11 540 tkr, vilket innebär att budgeten 
underbalanseras med totalt 2 290 tkr. Dessa medel tas från det egna kapitalet som vid 
årsskiftet uppgick till 2 892 tkr. Vid tidpunkten för budgetens fastställande bedömdes det 
egna kapital bli 3 100 tkr.  Detta gjorde att styrelsen vid tidpunkten för budgetens 
fastställande räknade med att gå in i nästa verksamhetsår med ett eget kapital motsvarande 
cirka 800 tkr. Detta ligger långt under det av nationella rådet rekommenderade maxnivån på 
eget kapital enligt den s.k. trappan.  
 
Styrelsen har noggrant gått igenom det ekonomiska läget efter tertial 1 och baserat på den 
årsplan som ligger och läge i respektive verksamhet kunnat fastställa ett prognostiserat 
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återflöde på cirka 600 tkr vilket gör att styrelsen bedömer att det egna kapitalet kommer att 
vara cirka 1,2 Mkr vid årsskiftet. Styrelsen bedömning är att detta är något lägre än vad 
förbundet borde ha vid slutet av ett år. Dock har det varit viktigt att väsentligt minska det 
egna kapitalet sett i förhållande till tidigare år.   
 
Resultatrapport 
 

 
 

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Period 19-01-01 - 19-04-30

SAMO
Periodbudget 

SAMO HFE
Rörelsens intäkter mm

3985 Bidrag från Arbetsförmedlingen 54 429 30 000
3989 EU-bidrag 0 0 540 429
3990 Bidrag från staten/FK 3 816 672 0
3999 Budgeterade intäktsbidrag 0 3 816 664

S:a Övriga rörelseintäkter 3 871 101 3 846 664 540 429

S:a Rörelsens intäkter 3 871 101 3 846 664 540 429

Rörelsens kostnader
4610 Projekt, egen personal -3 334 000 -2 982 000 -295 661
4620 Projekt, externa tjänster -1 800 0 -41 652
4630 Projekt, lokaler 0 -476 000 -26 250
4640 Projekt, övriga kostnader 0 -165 336 3 444

S:a kostnader -3 335 800 -3 623 336 -360 119

Öv externa kostnader 5010 Lokalhyra 0 -25 000
5420 Programvaror -3 152 -7 668
5800 Resekostnader -12 021 -26 668 -15 351
6071 Repr avdr.gill -205 -5 000
6072 Repr ej avdr.gill -857 -2 000
6110 Kontorsmaterial 0 -668 -369
6111 IT- och telefon 0 -5 000
6160 Gåvor 0 -1 336
6212 Mobiltelefon -12 129 -9 336 -2 772
6420 Revisionsarvode 0 -13 336
6421 Lönehantering 0 -1 000
6530 Redovisningstjänster -90 000 -110 000 -30 000
6540 IT-tjänster 11 594 0
6550 Konsultarvoden -7 700 -16 668
6560 Serviceavgifter t branschorg -10 733 -11 668
6570 Bankkostnader -1 335 -1 000
6595 Egna arrangemang -124 901 -221 668 -381
6970 Tidningar, facklitteratur 0 -3 000
6981 Föreningsavg avdr gill 0 -668
6982 Föreningsavg ej avdr gill -2 200 0

S:a Övriga externa kostnader -253 638 -461 684 -48 874
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Personalkostnader SAMO
Periodbudget 

SAMO HFE
7010 Ers förtroendevalda -43 388 -41 668
7210 Lön tjänstemän -324 781 -325 000 -94 318
7285 Utbet. semesterlön tjänstemän 0 -2 336
7412 Pensionsförsäkring KAP-KL -183 -11 668 -1 154
7413 Tjänstepension AKAP-KL 4 143 -2 000
7510 Arbetsgivaravgifter månadsanst -115 514 -115 000 -29 634
7511 Tjänstepensionsförsäkring -41 730 -27 668 -510
7519 Soc.avgifter semesterlön 0 -668
7533 Särsk löneskatt pensionsk 0 -3 336
7571 FORA  premie TFA-KL -391 0
7611 Konferensavgifter -5 600 -16 668
7620 Sjuk- och hälsovård -840 -668

S:a Personalkostnader -528 284 -546 680 -125 616

S:a rörelsens kostnader -4 117 722 -4 631 700 -534 609

Rörelseresultat -246 621 -785 036 5 820

Övriga rörelsekostnader 
mm

7961 Öresutjämning -3 0 2

S:a Övriga rörelsekostnader -3 0 2

Rörelseresultat före 
finansiella intäkter och 
kostnader -246 619 -785 036 5 818

Räntekostnader
8422 Räntekostnader levskulder 0 0 -45
8423 Räntekostnader skattefria -78 0 0

S:a Räntekostnader -78 0 -45

Resultat efter finansiella 
intäkter och kostnader -246 697 -785 036 5 773

Beräknat resultat -246 697 -785 036 5 773

Saldo enligt RR hela ftg -240 924
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Balansrapport 
 

 

Period: 19-01-01 - 19-04-30
Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Fordringar
1510 Fakturafordringar 0 71 668 71 668
1630 Avräkn skatter och avgifter 79 791 -78 302 1 489
1650 Fordran moms 120 275 -120 275 0
1699 OBS konto 0 588 588
1790 Övr interimsfordringar 406 481 173 539 580 020

S.a Fordringar 606 547 47 218 653 765

Kassa och bank
1930 Bank, företagskonto SEB 9 242 464 -206 447 9 036 017
1932 Bank, företagskonto Swedbank 127 782 364 984 492 766

S:a Kassa och bank 9 370 246 158 537 9 528 783

S:a Omsättn. Tillgångar 9 976 793 205 755 10 182 548

S:A TILLGÅNGAR 9 976 793 205 755 10 182 548

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2091 Balanserad vinst/förlust -4 142 334 1 149 943 -2 992 390
2099 Redovisat resultat 1 149 943 -1 149 943 0

S:a Eget kapital -2 992 390 0 -2 992 390

Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder -891 415 717 542 -173 873
2641 Ingående moms 0 10 449 10 449
2710 Personalens källskatt -34 237 2 950 -31 287
2732 Avräkn särsk lönesk pens -24 559 12 260 -12 299
2890 Övr kortfr skulder -40 000 0 -40 000
2911 Löneskulder -9 888 9 888 0
2920 Upplupna semlöner -48 078 0 -48 078
2921 Upplupna soc.avg sem.lön -15 105 0 -15 105
2941 Upplupna sociala avgifter -36 968 790 -36 178
2950 Upplupna pension- och försäkringskost. -98 265 50 695 -47 570
2990 Övr interimsskulder -5 785 888 2 324 310 -3 461 578
2999 Övr uppl kostn/förutbet intäkter 0 -3 575 563 -3 575 563

S:a Kortfristiga skulder -6 984 402 -446 679 -7 431 082

S:A EGET KAPTITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -9 976 793 -446 679 -10 423 472

BERÄKNAT RESULTAT 0 -215 984 -240 924
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   Till kontaktpersoner för Samordningsförbund 

 

Angående intresseanmälan för pilotverksamhet av projektet  

Våld i nära relationer 

 

Bakgrund 

Marie Svensson, ordförande för NNS, sände en förfrågan till samtliga 

Samordningsförbund 2019-02-01 om det fanns ett intresse för att bedriva pilotprojekt 

om våld i nära relationer inom ordinarie verksamheter. 

Se bifogad pdf för er kännedom. (Lägesinformation Samordningsförbund jan 2019) 

Jag som skriver heter Anita Kruse och har av NNS fått i uppdrag att under våren 2019 

förbereda projektet -Våld i nära relationer. 

Min bakgrund och senaste uppdrag har varit att som huvudansvarig chef organisera 

Västra Götalandsregionens arbete mot våld under en 10-års period 2008-2018 samt att 

under ett år ingå som deltids konsult i SKL:s projektgrupp om kvinnofrid/våld i nära 

relationer och jämställdhet inom överenskommelsen mellan regeringen och SKL 

under 2018-2019. 

Aktuell situation och uppdatering 

NNS har fram till idag tagit emot intresseanmälningar från 16 Samordningsförbund.  

Nu vet vi följande:  

Enligt tidigare och bifogad information (Lägesinformation Samordningsförbund jan 

2019) är planen att NNS och berörda Samordningsförbund i pilotprojektform och 

inom ordinarie verksamhet ska utveckla kunskaper och metoder för att rutinmässigt 

kunna ställa frågor om våld till besökare genom att använda ett frågeformulär. 

Avsikten är att genom ett utökat operativt samarbete mellan ingående myndigheter 

kunna förbättra möjligheten att upptäcka våld samt vid behov kunna förmedla skydd, 

stöd och behandling genom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt vid andra aktuella 

befintliga verksamheter.  

Planen är att ovanstående projekt – Våld i nära relationer med beskrivna 

pilotverksamheter ska läggas till och ingå i nuvarande regeringsuppdrag till 
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Socialstyrelsen i samarbete med Af, FK och Migrationsverket samt därmed erhålla ett 

finansiellt stöd från regeringen. Aktuellt regeringsuppdrag omfattar tiden 2019-2021. 

I början av april ska Socialstyrelsen ha kommit överens med sina nuvarande 

samarbetspartners Af, FK och Migrationsverket om den gemensamma planen för ett 

genomförande. Den 29/4 fattar Socialstyrelsens sitt eget formella beslut om vad som 

ska ingå i den genomförandeplan som de har i uppdrag att presentera för regeringen 

den 1/6.  

NNS har sänt in en preliminär och övergripande beskrivning av ovanstående förslag 

till projektet – Våld i nära relationer med ingående piloter inom olika 

Samordningsförbund som ska ingå i Socialstyrelsens totala förslag till en 

genomförandeplan. 

Innan Socialstyrelsens möte med regeringen har jag ett möte med Socialstyrelsens 

projektledare den 3 maj för att diskutera NNS och berörda Samordningsförbunds 

förslag till plan för ett genomförande av 5-6 pilotverksamheter inom aktuellt 

regeringsuppdrag. 

Först under juni månad får vi ett definitivt beslut av regeringen. I det fall regeringen 

inte avsätter medel vill NNS ändå pröva möjligheten att bedriva pilotverksamheter 

inom olika Samordningsförbund men då med annan finansiering.   

Vad innebär det för ett Samordningsförbund att driva en 

pilotverksamhet inom regeringsuppdraget? 

Följande kriterier anges i regeringsuppdraget: 

- Rutiner och metoder för att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande 

- Övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd 

- Hänvisning till socialtjänst, hälso-och sjukvård samt rättsväsende för berörda 

individer 

- Förstärkt stöd till relevant personal med klientkontakter   

 

Övriga önskvärda förutsättningar är följande och kommer att diskuteras per 

telefon med respektive Samordningsförbunds kontaktperson som har gjort en 

intresseanmälan: 

 

1. Utse en huvudansvarig kontaktperson för respektive pilotprojekt och 

Samordningsförbund. 

 

2. Använd en ordinarie verksamhet där det ingår ett team med kompetenser från 

alla samverkande myndigheter (FK, AF, socialtjänst och HS) och utse en 

representant för respektive myndighet som möter besökare och ingår i piloten. 



3 

 

 

3. Ovanstående fem personer för respektive pilotprojekt och 

Samordningsförbund genomgår en bas- och metodutbildning om våld.  

Vilka olika former av våld ska ingå i projektet? Vilka är de långsiktiga 

hälsokonsekvenserna av att ha varit utsatt för våld?  

Hur använder man ett frågeformulär om sju validerade frågor om våld? 

Bemötande, genomförande, dokumentation och kodning samt uppföljning. 

Utbildningsinsatserna omfattar två halvdagar. 

 

4. Genomföra en kartläggning av vilka resurser som finns inom berörda piloters 

socialtjänster och den aktuella hälso- och sjukvården samt även övriga 

befintliga verksamheter som tex. krismottagningar etc. för besökare med 

våldserfarenheter både som utsatt och som utövare samt för deras barn. 

 

5. Frågeformulären om våld används och sparas av pilotens huvudansvariga 

kontaktperson utan namn och personnummer men innehåller ålder, kön, månad 

och år för att möjliggöra en senare utvärdering. 

 

6. Piloten pågår under c:a 18 månader och sedan sker en utvärdering.  

 

7. Starten för aktuella piloter planeras till augusti/september 2019 med en 

startkonferens för samtliga berörda. 

 

8. En halvvägskonferens och en utvärderings- och implementeringskonferens 

planeras senare. 

 

9. Piloterna erhåller olika typer av påfyllning och stöd under projekttiden. 

 

10. Parallellt med starten av aktuella pilotverksamheter tas kontakter med berörda 

ledningssystem lokalt, regionalt och nationellt för de fyra ingående 

myndigheterna för att påbörja samtalen om en kommande implementering 

inom deras olika ordinarie verksamheter.  

 

11. Planering påbörjas även för ett genomförande av 3 st regionala konferenser 

under 2019-2021 som kopplas till olika pilotprojekt och i samarbete med 

Socialstyrelsen, Kommunförbund, Regionen, AF, FK, Migrationsverket, 

Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen med flera. 

 

 

 

Allt gott och på återhörande via telefonen! 

Vänliga hälsningar 

Anita Kruse 
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Mobil: 0703-751978 

Mail: anita.kruse@gmail.com 

 

 

 

 

  

 

 




