
2021-10-26 

KALLELSE  
FÖREDRAGNINGSLISTA 

Styrelsens sammanträde 2021-10-28, klockan 08.30 – 12.00  
Lokal: Distansmöte 
___________________________________________________________________ 

1. Mötets öppnande

2. Val av justerare

3. Incheckning

4. Föregående protokoll (bilaga 1)

5. Rapport Tertial 2 – beslut (bilaga 2)

Mikael Holmlund föredrar rapporten i två delar:

A/Resultat och analys för Arbetsmarknadstorgen tertial 2

B/ Ekonomi, resultatrapport för T2 med helårsprognos samt balansrapport.

6. Budgetläge inför 2022 – information/diskussion

Mikael Holmlund föredrar den preliminära tilldelningen, förbundens nivå på eget

kapital samt parternas äskande inför 2022.

7. NNS förslag om långsiktig finansiering och medlemsmöte 2 december

– information/beslut (bilaga 3)

A. Förslag till långsiktig finansiering av NNS verksamhet

Styrelsen för NNS har gått ut men en fråga till medlemmarna om hur de ser på 

att öka serviceavgiften med 1 promille. Bakgrunden till detta är att nuvarande 

verksamhet är underfinansierad utifrån den ambitionsnivå som finns i 

föreningens verksamhetsplan. För att upprätthålla ambitionsnivån har 

föreningen under innevarande år underbalanserat budgeten och upparbetat det 

egna kapital som funnits. Nu behövs en mer långsiktig finansiering enligt 

styrelsen. Förslaget skulle för SF Umeåregionen innebära en höjning med cirka 



10 000 kr. Detta skulle innebära en avgift om cirka 32 000 kr/år. 

Förslag till beslut   

Inget beslutsförslag läggs. 

B. Ombud vid årsmöte

2021-12-02 klockan 09.00-12.00 hålls årsmöte för NNS. Till detta möte bör 

styrelsen utse ett ombud som kan företräda förbundet.  

8. Förslag sammankallande part medlemssamråd – Beslut (bilaga 4)

Enlig förbundsordningen ska det årligen anordnas medlemssamråd. Syftet med

medelemssamråden framgår i nationella rådets rekommendationer.

Förbundscheferna för länets tre Samordningsförbund har tillsammans berett

frågan och har samsyn i att det behövs ett förtydligande av vem som ska vara

sammankallande för samråden. I nationella rådets rekommendationer framgår

att ”Sammankallande bör vara någon av förbundsmedlemmarna utsedd

person”. Förbundscheferna är eniga om att den lämpligaste sammankallande

parten är Regionen.

Styrelserna för Samordningsförbundet Södra Lappland och 

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö har beslutat att besluta enligt förlag i 

bilaga, detta under förutsättning att alla tre förbund säger ja till förslaget.  

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslås anta nedan beslutsformulering 

Styrelserna för länets tre Samordningsförbund föreslår att: 

Regionstyrelsen tar på sig uppdraget att vara sammankallande för de årliga 

medlemssamråden som ska genomföras enligt Samordningsförbundens 

förbundsordningar 

Den nya ordningen ska gälla från och med 2022 och tills vidare 

9. Förslag avsluta NAFS – Beslut

Sedan 2007 har det funnit en strukturerad samverkan mellan Primärvården

(Närsjukvården), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsterna.

Perioden 2007 - 2011 bedrevs detta som projekt med finansiering från

Samordningsförbundet. Från och med 1 januari 2012 har NAFS varit en



ordinarie samverkansform där parterna själva stått för sina kostnader. 

Samordningsförbundets roll har varit att vara sammankallande och ordförande 

för styrgruppen, finansiera en processledare samt anordnat årliga NAFS – 

seminarier samt introduktionsutbildningar. 

Som en följd av kontextuella förändringar har förutsättningarna för NAFS på ett 

betydande sätt förändrats. Detta som en följd av reformeringen av 

arbetsmarknadspolitiken och styrningen av Försäkringskassan. De två 

myndigheterna kan inte längre bemanna enligt sina tidigare årliga åtaganden. 

NAFS uppstod också i en annan tid då övriga samverkansformer inte fanns 

t.ex. Arbetsmarknadstorgen. Med detta som bakgrund har styrgruppen beslutat

att rekommendera Styrelsen att formellt avsluta NAFS. 

Under innevarande år har styrgruppen arbetat med att hitta alternativ till NAFS. 

Detta i form av enkäter till medarbetare och en arbetsgrupp som arbetat med 

olika förslag. Det förslag som framkommit har ansetts vara för svaga och inte 

svara upp mot krav på effekt. Kort sammanfattat har förslaget varit ett forum för 

informationsutbyte mellan parterna samt s.k. gnisselforum. Styrgruppens 

bedömning är att det går att förstärka upp Samordningsförbundets nuvarande 

mötesplatser och eventuellt behålla NAFS seminariet för att svara upp mot 

detta förslag. Det finns också ett antal utvecklingsarbeten inom ramen för den 

lokal överenskommelsen som delvis kan ersätta NAFS. 

Förslag till beslut 

Styrelsen beslutar att avsluta NAFS som samverkansstruktur i Umeåregionen. 

10. Återkoppling från planeringsdagarna – Information/diskussion

Katarina Hansson återkopplar från planeringsdagarna.

11. Återkoppling från uppdrag Vuxentorget – Information/diskussion

Katarina Hansson återkopplar det uppdrag analysgruppen har haft att

analysera ärendeflöden på Vuxentorget. Detta som en delinsats i arbetet med

att förbättra verksamheten.

12. Försäkringskassans prövning av ansvarsfrihet för

Samordningsförbundens styrelser – information/diskussion (bilaga 5) 

Försäkringskassans har beviljat samtliga styrelser för Samordningsförbunden 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  



 

 

13. Övriga frågor 

 

14. Utcheckning 

 

15. Mötets avslutande 

 

 

 

 













Sida 1 

Tertialrapport  
maj – augusti 2021 

Beslutad av styrelsen 2021-10-28 



 
 

 Sida 2 
 

Verksamhetsberättelse tertial 1 2021 
 
Styrelsen antog den 27 november 2020 en verksamhetsplan för 2021 års verksamhet. 
Förbundets verksamhet är indelat i åtta samverkansplattformar. I denna rapport beskrivs 
kortfattat nuläget i plattformarna samt utfall och prognos på ekonomiskt utfall för Tertial 1 
och prognos utfall på helår. Till redovisningen läggs också en balansrapport.  
 
Arbetsmarknadstorgen 
 
Pandemin och arbetsmarknadspolitikens pågående reformering har fortsatt påverkat 
samverkan och det vardagliga arbetet. 
 
Den lokala överenskommelsen om samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen och 
påskynda individers etablering i arbetslivet ligger fortsättningsvis som grund för det arbete 
som pågår i arbetsmarkandstorgen. 
 
I september ska överenskommelsen följas upp och kan justeras utifrån rådande läge. 
 

Ledning och styrning 
Styrgruppen för Umeå har under perioden haft 5 styrgruppsmöten 4/5;18/5;8/6;22/6; 24/8 
Stående punkter på dagordningen har varit hur vi ska samverka via digitala plattformar och 
hur vi ska samverkan med KROM aktörer. Styrgruppen har också haft ett fokus på s.k. 
äldstalistan för att bättre klargöra avslut. 
 
Styrgruppen för kranskommunerna har under perioden haft 3 styrgruppsmöten 11/5;15/6; 
17/8. Stående punkter på dagordningen har varit DUA- medel, goda exempel att delge andra 
kommuner samt en enkätuppföljning över rutiner så som handlingsplan, närvaro etc.  
 

Nätverk och utvecklingsarbeten 
Nätverket med utvecklingsledare, processledare och koordinatorer har haft 3 möten 
11/5;15/6;17/8.  
Stående punkter på dagordningen har varit nuläge, inflöde, utflöde, metodutveckling, statistik, 
hemsidor etc. 
 
Den tvärorganisatoriska arbetsgruppen Våld – med uppdrag att i samverkan verka för att 
motverka våld, bestående av 13 personer har haft 2 mötestillfällen 7/6 samt 16/8. 
Dagordningen för möten har varit att beskriva nuläget och inspirera till utbildningar, nya 
lagar, material m.m. Att hålla frågan levande under pandemin, då möten ofta varit digitala och 
det varit svårt att ställa frågor om våld. 
 
Jobbspåren har haft avstämning med representanter för Umeåregionens kommuner och 
Arbetsförmedlingen vid 2 tillfällen 27/5 samt 19/8. Ett gemensamt spår har varit aktuellt, 
måltidsservice.  
 
Samordningsförbundets enkätuppföljning kring studier har kopplats ihop med AMI´s projekt 
tjänstedesign. Utfallet kommer bli en gemensam KUR-dag för Umeåregionen och olika 
provrum av insatser inom Umeå kommun under 2022. 
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En ny extern och publik hemsida har startats upp www.arbetsmarknadstorgen.se 
Den vänder sig till deltagare, allmänhet, kommuner, politiker mf.l och beskriver 
arbetsmarkandstorgens uppdrag.  

Samordningsteam 
Ungdomstorget och Vuxentorget i Umeå har beredningsmöten varje vecka med ett maxintag 
på 8 personer. Från och med maj månad stoppades inflöde till Vuxentorget då tertial 1 visade 
på ett högt inflöde och lågt utflöde.  

• Ungdomstorget har ackumulerat jan - augusti jobbat aktivt med 34 personer, 54 har avslutats 

varav 80% till för individen en positiv lösning. 

• Vuxentorget har ackumulerat jan - augusti jobbat aktivt med 45 personer, 56 har avslutats 

varav 61% till för individen en positiv lösning. (29 personer 14 kvinnor och 15 män har fått 

ja till samverkan maj-aug) 

 

Samordningsteamen i kranskommunerna har beredningsmöten varannan vecka. Inflödet 
har varit lågt under perioden.  
• Vännäs har ackumulerat jan - augusti jobbat aktivt med 10 personer, 25 har avslutats varav 

74 % till för individen en positiv lösning. (6 personer 1 kvinna och 5 män har fått ja till 

samverkan maj-aug) 

• Vindeln har ackumulerat jan - augusti jobbat aktivt med 5 personer, 10 har avslutats varav 

50% till för individen en positiv lösning. 

• Robertsfors har ackumulerat jan - augusti jobbat aktivt med 6 personer, 22 har avslutats 

varav 86 % till för individen en positiv lösning. (3 personer 2 kvinnor och 1 man har fått ja 

till samverkan maj-aug) 

• Nordmaling har ackumulerat jan - augusti jobbat aktivt med 8 personer, 17 har avslutats 

varav 71% till för individen en positiv lösning. (5 personer 2 kvinnor och 3 män har fått ja 

till samverkan maj-aug) 

• Bjurholm har ackumulerat jan - augusti jobbat aktivt med 9 personer, 4 har avslutats varav 

75% till för individen en positiv lösning. 

Under perioden har det inkommit 3 avvikelser från gemensamma rutiner in i 
avvikelsesystemet på ”intranätet i samverkan”. Frågorna sorteras och åtgärder redovisas på 
sidan. 
AMI i Umeå har anställt en Studiekoordinator som ska underlätta och bidra till att 
matchningen till studier ökar.  

Särskilda insatser 
Inom ramen för Samordningsförbundet finns två socionomer och två hälsokoordinatorer 
kopplade till Umeås arbetsmarkandstorg. Kranskommunerna har via förbundet tillgång till 
platser på Våga Växa och Hikikomori.  
 

Hälsokoordinatorn  
Här görs en översyn av uppföljningsunderlaget.  
Arbetet med hälsoenkäten som kan leda till tre hälsosamtal om sömn, mat och fysisk aktivitet 
fortsätter. 

http://www.arbetsmarknadstorgen.se/
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Socionomen Ungdomstorget 
Har haft 40 samtalstillfällen under perioden, 65% män och 35% kvinnor. (7 bortfall 
samtalstillfällen på grund av sjukdom, avbokade besök, uteblivna besök har noterats) 
Socionom har också haft flertalet kortare uppföljningar/stöttningar/påminnelser via sms och 
telefonsamtal som ej noterats.  
2 personer har aktualiserats direkt från beredningen 
 

Socionomen Vuxentorget 

Har haft 64 samtalstillfällen under perioden, 92% män och 8 % kvinnor. (22 bortfall 
samtalstillfällen på grund av sjukdom, avbokade besök, uteblivna besök har noterats) 
Socionom har också haft flertalet kortare uppföljningar/stöttningar/påminnelser via sms och 
telefonsamtal som ej noterats.  
14 personer har aktualiserats direkt från beredningen 
 

Tidiga insatser kranskommunerna  

Hikikomori 
Vindeln: 1 pågående deltagare 
Vännäs: 1 pågående deltagare (pausad, oklart i tid när/om återstart sker) 
 

Våga Växa 
Nordmaling: 1 pågående deltagare  
Vännäs: 1 avslutad deltagare 
Vindeln: (flyttad till Umeå) 1 deltagare avslutad  
 

Kompetensutveckling 
Följande aktiviteter har skett under perioden maj till augusti  
 

• 5/5; 8/6 HBTQI- grundutbildning via RFSU med 120 deltagare. 

• Flera nationella och lokala utbildningar kopplade till regeringsuppdraget att i samverkan 

verka för att motverka våld.  

 
Primärvårdsamverkan inom NAFS – Närsjukvård, Arbetsförmedling, 
Försäkringskassan och Socialtjänsterna  
 
Fyrpartsamverkan i Umeåregionen har fått nya förutsättningar inte minst senaste året. 
Parterna har fortsatt behov av samverkan men hur det ska gå till är oklart. Styrgruppen beslöt 
därför vid sitt sammanträde i juni 2021 att höstens NAFS-möten ställs in. En partssammansatt 
arbetsgrupp tillsattes som tillsammans med utvecklingsledaren fick i uppgift att komma med 
förslag hur NAFS kan göras framöver.  
 
Milstolpeplanen som finns för NAFS har i övrigt följts under perioden vilket innebär, kontakt 
med olika personer inom parterna, regelbundna träffar med OPL och processledning inom 
Region Västerbotten, planering inför träff nätverket Fyrpart Sverige, fortsatt kontakt med 
fyrpartssamverkan i Skellefteå/Norsjö-området, projektledarutbildning, utvecklingsledaren 
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har löpande kontakt med Samordningsförbundets chef, omvärldsbevakning och inläsningar 
av material om samverkan.  
 
Ekonomi 
 
Styrelsen fastställde den 27 november 2020 en budget för verksamhetsåret 2021 med kostnader för 
totalt 12 635 tkr. Årets intäkter har budgeterats till 11 490 tkr, vilket innebär att budgeten 
underbalanseras med 1 146 tkr. Vid tidpunkten för budgetens fastställande bedömdes det utgående 
egna kapitalet för 2020 bli 2 040 tkr och underskottet planerades tas från det egna kapitalet. Det 
faktiska egna kapitalet efter årsbokslut uppgick till 2 010 tkr vilket är 30 tkr lägre än vid budgetens 
fastställande.    
 

Den 31 mars i år avslutades ESF-projektet Hälsofrämjande etablering (HFE). I budgeten för 
2021 beslutade styrelsen om en nettobudget på -50 tkr. Den reserven av kapital har inte varit 
nödvändig då projektet redovisar ett resultat på +15 tkr. Ackumulerat resultat för hela 
projekttiden är ett positivt resultat på 208 tkr. Förbundet har under projektperioden haft en 
kontinuerlig dialog med projektägaren (Sveriges kommuner och regioner - SKR) om 
detta.  Det positiva resultatet beror främst på att förbundet i projektet fått schablonintäkter 
för projektpersonal inklusive 15 % påslag för OH-kostnader. Summan av de faktiska 
utfallet för personalkostnader och OH-kostnader har varit lägre än dessa schablonintäkter. 
Styrelsen har noggrant gått igenom det ekonomiska läget efter tertial 2 och baserat på den årsplan 
som ligger och läge i respektive verksamhet kunnat fastställa ett prognostiserat  

resultat för 2021 på -286 tkr vilket gör att styrelsen bedömer att det egna kapitalet kommer 
att vara 1 724 tkr vid årsskiftet. Styrelsens bedömning är att detta är en rimlig nivå vid slutet 
av ett räkenskapsår. Styrelsen följer upp ekonomin löpande under verksamhetsåret. 
Den prognostiserade differensen mellan budget och prognos beror bland annat fortsatt på den 
rådande pandemin.  Kostnader som förväntas minska är bland annat  
 

- Resor och konferenser 
- Kompetensutveckling och mötesplatser  

 
 
Övriga avvikelser från budget är  
 

- Lägre pensionskostnader enligt prognos från KPA 
- Delvis lägre lönekostnader på Ungdomstorget och Vuxentorget 
- Analysarbetet har inte genererat de kostnader som beräknades vid budgetens fastställande 
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Resultatrapport 
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Balansrapport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2021-08-31 

Förslag till långsiktig finansiering av NNS verksamhet 

Uppdraget 

Vid NNS årsmöte 2021-04-23 under § 18 diskuterades en höjning av ser-

viceavgiften. Till denna punkt var handling utskickad ”Finansiering av NNS 

verksamhet” – se bilaga 1. Årsmötet beslutade att frågan ska tas upp på 

kommande medlemsmöte och att förslaget ska kompletteras och skickas till 

samordningsförbunden innan den 31 augusti 2021. Vid NNS styrelsemöte 

den 28 maj § 6 konfirmerade styrelsen uppdraget. 

Bakgrund 

NNS finansieras framförallt av avgifter från medlemmarna och av stadgarna 
framgår att  

§ 7 Medlemsavgifter
En fast medlemsavgift bestäms av NNS medlemsmöte. Därutöver be-
talar samordningsförbunden en serviceavgift som baseras på tillde-
lade medel från stat, kommun och landsting, för innevarande år. Ser-
viceavgift och medlemsavgift fastställs av medlemsmöte i samband
med beslut om budget och verksamhetsplan.

Förutom medlemsavgifter har NNS intäkter via kurs och konferensverksam-

het och har också haft intäkter via försäljning av publikationer. 

Första året när NNS bildades hade vi drygt 30 medlemmar och i dag omfat-

tar vi nästa samtliga förbund vilket innebär att vi har nästan 70 medlemmar. 

Inför 2019 beslutade årsmötet i november 2018 att ändra stadgarna för för-

eningen. Enligt dessa stadgar är ändamålet med NNS att 

 vara en mötesplats för NNS medlemmar

 utveckla dialog med Samordningsförbunden

 vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen lokalt, regionalt

och nationellt

 med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verk-

samhet

 utgöra en nationell politisk arena för kommuner, landsting och reg-

ion.

Detta ställer krav på att verka på bred front och med hög kompetens. För 

NNS del innebar detta en positionsförflyttning där inriktningen inte bara är 

den direkta kontakten med medlemmar utan också att verka på nationell 

nivå. Detta arbete är långsiktigt och processinriktat. Ändamålen och ambit-

ionsnivå avspeglas tydligt i den verksamhetsinriktning som arbetades fram 

av medlemmar och styrelse och som löper under 4 år dvs. 2019–2022, bi-



 

  

 

 
 
 

laga 2. Styrelsens och medlemmarnas engagemang och initiativ är av avgö-

rande betydelse för hur NNS möter upp ändamålet i stadgarna och verkstäl-

ler verksamhetsinriktningen. 

 

Nuvarande förutsättningar 

 

NNS har i dag flerårigt regeringsuppdrag, är samordningsförbundens re-

missorgan för statliga utredningar, vi har utvecklat dialogen på nationell po-

litisk nivå inklusive ministrar och även med samverkansparterna. Härutöver 

har vi en aktiv dialog med ESF-rådet centralt om hur samordningsförbunden 

kan ha en mer aktiv roll när det gäller ESF uppdrag. Parallellt har vi arbetet 

med att vidmakthålla och utveckla nätverk och samverkan kring olika teman 

och områden som tjänstedesign, indikatorverksamheten, ordförandeträffar, 

arbetsmiljö, arbetat för ökad medelstilldelning, politisk och finansiell sam-

ordning, spridit nya arbetssätt med influenser från Danmark – BIP mm. Som 

en strategisk del i att utveckla dialogen med medlemmarna har varje leda-

mot i styrelsen ett ansvar att vara kontaktperson för några förbund. 

 

Under NNS utveckling har ett antal vägval gjorts för att skapa utrymme för 

att kunna fullfölja den inriktning som NNS valt. Under åren har medel för 

tjänstemannastöd ökat. Samtidigt har det funnits sedan samgåendet med 

”Ideella föreningen för främjande av kunskap om sociala försäkringar” - Iffk 

år 2011 ett eget kapital vilket på kort sikt säkrat ekonomin. 

 

Frågan om verksamhetens omfattning och finansiering har varit aktiv under 

flera år i styrelsen och i NNS arbetsutskott. I bilaga 3 finns en översiktlig be-

skrivning av denna process under de senaste åren.  

 

Arbetssätt och organisering 

Bredden och djupet samt möjligheterna att kunna fånga aktuella strategiska 

frågor förutsätter både långsiktigt och ihållande samt ett flexibelt arbetssätt. 

Ett arbetssätt som har haft stora utmaningar under innevarande pandemi 

men som likväl har visat att NNS har bidragit till att etablera samordnings-

förbund som en i dag mer självklar representant inom välfärdsarbetet. 

 

Tjänstemannastödet innehåller sekreterarskap, administrativt stöd, ekonomi-

administration och operativt stöd. Sekreterarskapet innebär förberedelser in-

för AU och styrelsemöten med utskick av dagordning och handlingar, föra 

protokoll i anslutning till mötena och hantera, följa upp och expediera de be-

slut som fattas. Det administrativa stödet innebär att vara behjälplig i sam-

band med olika arrangemang och kommunikation. Ekonomiadministrationen 

innebär att hantera ekonomiska flöden, sköta redovisning och upprätta bok-

slut. Det operativa stödet innebär att verkställa styrelse och AUs beslut, hålla 



 

  

 

 
 
 

ihop den verksamhet som bedrivs utifrån verksamhetsinriktningen, initiera ut-

vecklingsarbete och vara språkrör för NNS på tjänstemannanivå. 

 

För närvarande sköts sekreterarskap och administration av Centrala Öster-

götlands Samordningsförbund, ekonomiadministration av Samordningsför-

bundet i Sörmland men kommer att övergå till Centrala Östergötlands sam-

ordningsförbund och det operativa arbetet av Samordningsförbundet Göte-

borg. Principen att varje samordningsförbund får sina självkostnader täckta 

gäller. Kostnaden inklusive omkostnader som resor o dyl. motsvarar nästan 

1 500 tkr totalt. Under 2021 täcks dessa kostnader bland annat genom att 

ianspråkta det egna kapitalet. 

NNS egna kapital bedöms vara ca 1 300 tkr årsskiftet år 2021/2022. Styrel-

sen har fattat beslut om att det egna kapitalet bör vara 700 tkr. Detta inne-

bär att det behövs en justering av kommande budgetar för att vara i balans.  

Inriktningen har varit att säkra ett kompetent tjänstemannastöd. Förutom in-

tern finansiering har frågan om extern finansiering prövats på olika sätt. Ex-

empelvis ESF-medel, nationellt bidrag från centralt anslag till förbunden 

mm. Möjlighet till extern finansiering bör hållas öppen och prövas på olika 

sätt även framgent. Hittills har dock denna väg inte visat sig vara fram-

gångsrik. 

Vägval 

För att komma i balans är ett alternativ att minska tjänstemannastödet. Det 

är dock svårt att minska administration, sekreterarskap och redovisning 

utan att riskera avsevärda kvalitetsbrister och ineffektivitet. Att minska det 

operativa insatserna går att göra men går i så fall i motsatt riktning mot vad 

medlemmarna har uttryckt. Det finns en stor förväntan hos medlemmarna 

om att NNS ska vara mer proaktiv och bidra till att samordningsförbunden 

får en tydligare roll i välfärdsarbetet. 

En annan möjlighet är att öka medlemsfinansieringen. Detta kan göras på 

två sätt. Antigen genom att generellt höja serviceavgiften eller genom att till-

fråga de som frivilligt vill öka sitt bidrag. Flera förbund har tidigare uttryckt 

möjligheten att öka den frivilliga finansieringen. En generell höjning med en 

promille av tilldelade medel motsvarar 600 tkr. En promille är 1 000 kr per 

miljon dvs. har samordningsförbundet tilldelning på 10 miljoner motsvarar 

en promille 10 000kr. 

Analys 

NNS har tagit en verksamhetsinriktning för 2019–2022. Det har funnits en 

medvetenhet inom NNS om att nuvarande verksamhet är underfinansierad 

(se bilaga 3) vilket har inneburit att kostnader har täckts av eget kapital. För 

att kunna fullfölja det åtagande som medlemmarna har gett genom verk-

samhetsinriktningen behövs ytterligare finansiering. Efter att ha prövat olika 



 

  

 

 
 
 

alternativ framstår höjd serviceavgift med en promille som den mest håll-

bara. NNS styrelses förslag är därför att skapa en hållbar finansiering av 

NNS verksamhet genom att höja serviceavgiften med en promille av tillde-

lade medel till samordningsförbunden vilket motsvarande totalt 600 000 kro-

nor. 

Medlemmarnas finansiering är inte bara resurser i sig utan visar också på 

engagemang och behov av att arbeta tillsammans i stället för att varje för-

bund ska lösa sina frågor. 

Samtidigt som en höjd avgift införs bör NNS också aktivt fortsätt verka för 

ökad extern finansiering. Serviceavgiften kan lätt minska i de fall NNS kan 

få externa medel. 

Om NNS inte kan öka intäkterna redan inför 2022 behöver nuvarande verk-

samhetsinriktning arbetas om innan medlemsmötet och tydliga prioriteringar 

behöver göras av medlemmarna. 

 

Kenneth Andersson   

Kassör  

Nationella Nätverket  
för Samordningsförbund 

    



 

 

     

Regionstyrelsen 

 

 

 

Angående medlemssamråd för Samordningsförbunden 

 

Förslag till beslut 

Styrelserna för länets tre Samordningsförbund föreslår att: 

Regionstyrelsen tar på sig uppdraget att vara sammankallande för de årliga medlemssamråden som 

ska genomföras enligt Samordningsförbundens förbundsordningar 

Den nya ordningen ska gälla från och med 2022 och tills vidare 

Bakgrund 

Med stöd i nationella rådets rekommendationer menar styrelserna för länets tre 

samordningsförbunden att det behövs ett förtydligande av vem som ska vara sammankallande för 

samråden. De tre styrelserna är eniga om att den mest lämpliga parten är Regionen.  

Text från nationella rådets rekommendationer gällande medlemssamråd 

Enligt 18 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska 

förbundsstyrelsen hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 

förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen 

har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att 

styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

Enligt 23 § samma lag ska styrelsen fastställa samordningsförbundets budget senast den 30 

november varje år. Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. 

Medlemssamråd syftar till att förbundsmedlemmarna i ett samordningsförbund träffas för en 

gemensam övergripande dialog om samordningsförbundets verksamhet och framtida inriktning. 

Genom detta ökar kunskapen om samordningsförbundets insatser och förbundsmedlemmarnas 

förutsättningar. Ett medlemssamråd är inget beslutande eller styrande organ. 

Förbundsmedlemmarna kan vid medlemssamrådet informera samordningsförbundet om vilka 

prioriteringar som gäller hos respektive medlem. Samordningsförbundet kan, förutom att redovisa 

resultat, framföra erfarenheter av hur samverkan fungerar. Medlemssamrådet bidrar till att skapa 

tydlighet i rollfördelning och synliggör samordningsförbundets roll i välfärdsarbetet.  

Medlemsrepresentanterna blir en länk mellan respektive förbundsmedlem och förbundet. Som 

medlemsrepresentant har man möjlighet att ge synpunkter på samt påverka framtida verksamhet 

och inriktning i förbundet, i samråd med övriga parter. Medlemsrollen är därför av särskilt intresse 



för att påverka inriktning och innehåll av Finsam så att det samverkar med samt stödjer 

medlemmens ordinarie uppdrag. 

 

Nationella rådets rekommendation  

• Vid samrådet ska respektive förbundsmedlem representeras av annan fysisk person än 

styrelseledamot i berört samordningsförbunds styrelse.  

• Från samordningsförbundet deltar ordföranden och/eller annan ordinarie styrelseledamot 

samt verkställande tjänsteman/förbundschef. 

• Ett samråd kan omfatta flera samordningsförbund.  

• Sammankallande bör vara någon av förbundsmedlemmarna utsedd person.  

• Samråd bör ske under våren efter att berörda samordningsförbund har lämnat sina bokslut 

och verksamhetsberättelser till förbundsmedlemmarna tillsammans med 

revisionsberättelsen. Samråd kan även ske vid annan tidpunkt, utifrån förbunds behov och 

planering. Minst ett medlemssamråd genomförs årligen. 

• Vid samrådet bör följande vara vägledande för dagordningen: - Föregående års ekonomiska 

resultat och verksamhetsresultat - Iakttagelser av strukturella hinder för samverkan - Årets 

verksamhet i förhållande till behoven av stöd till medborgarna och utveckling av 

myndighetssamverkan - Långsiktig utveckling i förhållande till behovsanalyser med mera i 

förbundets verksamhet – Budgetförutsättningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Vigren  
Ordförande  
Samordningsförbundet 
Umeåregionen 

Bertil Almgren 
Ordförande  
Samordningsförbundet 
Skellefteå-Norsjö 

Karin Malmfjord 
Ordförande 
Samordningsförbundet Södra 
Lappland 
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Avser punkt xx vid föredragning 2021-09-13 
Föredragande: Kristina Johansson  

Prövning av fråga om ansvarsfrihet 2020 för styrel-
ser i Samordningsförbund.   

1. Bakgrund

Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får 

inom ett samordningsområde finansiell samordning bedrivas mellan Försäk-

ringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting för att uppnå en effek-

tiv resursanvändning. Ett samordningsområde kan omfatta en eller flera kommu-

ner eller delar av kommuner. Verksamheten med finansiell samordning bedrivs 

av ett för detta ändamål särskilt bildat samordningsförbund i vilket de samver-

kande parterna är medlemmar. Samordningsförbundet är en egen juridisk per-

son.  

Vid utgången av 2020 fanns 78 st. samordningsförbund i landet. Samtliga reg-

ioner och 271 av landets 290 kommuner var medlem i ett förbund. 

Av 26 § nyss nämnda lag ska förbundsmedlemmarna, bl.a. Försäkringskassan, 

var för sig pröva frågan om styrelsen för ett samordningsförbund ska beviljas 

ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas.  

Som underlag för sin prövning av ansvarsfrihet har Försäkringskassan årsredo-

visningar som samordningsförbunden har upprättat samt revisionsberättelser och 

revisionsrapporter som de revisorer som granskar samordningsförbunden har av-

gett. För statens räkning granskas samordningsförbunden av revisionsfirman 

KPMG. Därtill utser övriga förbundsmedlemmar egna revisorer.  

I styrelsen för ett samordningsförbund ska varje förbundsmedlem, bl.a. Försäk-

ringskassan, vara representerad med minst en ledamot och en ersättare. Styrel-

sen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i samordnings-

förbundet. Det är tjänstemän i Försäkringskassan som utses som styrelseledamö-

ter.   

En sammanställning över resultatet av revisionen av samordningsförbunden 

2020 framgår av bilaga 1.   

W
im

i 
2
0
0
5
 F

K
9
0
0
0
5
_
0
0
2
_
G

 



PM 
2 (6) 

Datum Diarienummer 

Huvudkontoret 

Ekonomistaben 

2021-09-01 2021/013714 

2. Försäkringskassans styrning av samordningsför-
bunden

I egenskap av förbundsmedlem kan Försäkringskassan påverka styrning och 

kontroll av samordningen genom olika styrmedel. Styrningen utövas genom 

godkännande av förbundsordning, tilldelning av statliga medel, tillsättning av le-

damöter och representanter, samt rätten att väcka ärende i styrelsen.  

Försäkringskassans arbete i samordningsförbunden styrs också av om det i myn-

dighetens regleringsbrev innehåller uppdrag att verka för specifika målgrupper.  

Försäkringskassan ska tillsammans med Arbetsförmedlingen, region och kom-

muner, genom samordningsförbund verka för att människor med behov av sam-

ordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att försörja 

sig själva.  

3. Revisionsberättelser

Revisorernas ansvar är att granska förbundets verksamhet och årsredovisning 

och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samord-

ning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen. Årsredovisningen ska ha 

upprättats i enlighet med Lag om kommunal redovisning och ge en rättvisande 

bild av förbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Re-

visorerna ska även bedöma om styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ända-

målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den in-

terna kontrollen varit tillräcklig. 

KPMG samt de revisorer som utses av regioner och kommuner har avlämnat re-

visionsberättelser för samtliga 78 Samordningsförbund som upprättat årsredo-

visningar. 

För omkring 2/3 av förbunden har revisorerna lämnat en gemensam revisionsbe-

rättelse. För den resterande delen har statens revisor lämnat en egen revisionsbe-

rättelse och de övriga revisorerna en gemensam. 

För samtliga förbund har revisorerna föreslagit att styrelserna ska beviljas an-

svarsfrihet för 2020 års förvaltning och räkenskaper.   

Noteringar 

I följande fall har en gemensam revisionsberättelse lämnats av revisorerna. 

För Samordningsförbundet Östra Östergötland kan revisorerna inte bedöma 

om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella och verk-

samhetsmål som är uppställda. Man menar att målen för god ekonomisk hushåll-

ning inte har varit möjliga att bedöma till följd av att de finansiella målen är be-

roende av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen samt att förbundet inte tagit 

hänsyn till behovet av en bortfallsanalys vid bedömningen av målen. 
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För Samordningsförbundet Västerås uppmärksammar revisorerna att förbun-

det har ett eget kapital som är betydligt högre än rekommenderat tak¹. Man har 

under flera års tid påpekat detta men menar att aktiva åtgärder uteblivit. Reviso-

rerna bedömer därför att styrelsen från en ekonomisk synpunkt inte bedrivit 

verksamheten på ett tillfredsställande sätt. 

 

I nästkommande fall har separata revisionsberättelser lämnats och där den 

från statens revisor inte har haft några kommentarer medan den från kom-

mun/region har haft följande. 

 

För Samordningsförbundet NNV Skåne kan revisorerna inte bedöma huruvida 

resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella och verksam-

hetsmål som är uppställda eftersom mål saknas. Man bedömer att förbundet inte 

har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt då målformulering saknas. 

 

För Sjuhärads Samordningsförbund konstaterar revisorn att det är angeläget 

att förbundet utvecklar målformulering och måluppföljning ytterligare. Den in-

terna kontrollen bedöms som tillräcklig men styrelsens riskanalys och uppfölj-

ning av intern kontroll ska dokumenteras.  

 

För Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp vill reviso-

rerna rekommendera styrelsen att under 2021 kraftfullt arbeta för att minska det 

egna kapitalet, genom att använda de erhållna bidragen på ett sätt som gynnar 

förbundets ändamål. 

 

För Samordningsförbundet Gävleborg bedömer revisorn att resultatet enligt 

årsredovisningen inte är förenligt med det finansiella mål som är uppställt samt 

att resultatet till övervägande del är förenligt med de verksamhetsmål som är 

uppställda. 

 

För Samordningsförbundet Sundsvall menar revisorerna att det sammantagna 

resultatet för verksamhetsmålen i årsredovisningen är svårt att styrka då styrel-

sen inte har beslutat om vilka värden på indikatorer som krävs för att målen ska 

bedömas som uppfyllda. 

 

För Samordningsförbunden Härnösand/Timrå, Ånge och Örnsköldsvik me-

nar revisorerna att det sammantagna resultatet för verksamhetsmålen i årsredo-

visningen är svårt att styrka då målen snarast är utformade som aktiviteter. 

 

För Samordningsförbunden Södra Lappland och Skellefteå-Norsjö bedömer 

revisorerna sammantaget att styrelsen inte hade en tillräckligt utvecklad redovis-

ning av sina mål för att det ska gå att bedöma måluppfyllelsen. 

 

¹Nationella rådet för finansiell samordning lämnar i sin modell en rekommendation om att eget 

kapital skall uppgå till maximalt 20 % av årets medlemsbidrag vid en medlemstilldelning på upp 

till 7 miljoner kronor. På tilldelade medel mellan 7 och 15 miljoner kronor får 15 % ingå i eget 

kapital och på belopp överstigande 15 miljoner kronor 10 %. 
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Ekonomisk sammanställning, samtliga förbund 

 

(Belopp i mkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

Årets resultat 29 25 -13 -10 34 

Utgående eget kapital 205 230 217 207 241 

 

• Samordningsförbundens resultat för 2020 är 34 miljoner kr. 

• Det utgående egna kapitalet 2020-12-31 uppgår till 241 miljoner kr. 

• 23 (48) förbund har gjort ett negativt resultat medan 55 (32) har gjort ett 

positivt. 

• 17 (25) förbund av 78 (80) når nationella rådets rekommendation om 

storlek på eget kapital. 

• Utifrån uppgifter i årsredovisningarna bedömer ekonomistaben att årets 

resultat är c:a 115 miljoner kr över budget. 

 

Föregående års siffror anges inom parentes.  

 

4. Förslag till ställningstagande 

 

Ansvarsfrihet beviljas 

 

De revisorer som är utsedda att granska samordningsförbunden tillstyrker att 

samtliga förbundsstyrelser beviljas ansvarsfrihet för 2020 enligt vad som fram-

går av revisionsberättelserna. De noteringar som revisorerna gjort förändrar inte 

ställningstagandet till ansvarsfrihet. 

 

Förslag 

• Försäkringskassan beviljar samtliga styrelser för i bilaga 1 upptagna 

Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2020.  

 

• Försäkringskassan föreslås uppmana styrelserna för samordningsförbun-

den att undanröja de brister som samordningsförbundens revisorer pekat 

på i revisionsberättelser samt att i övrigt uppmana förbund att i förekom-

mande fall följa de rekommendationer och förbättringspunkter som revi-

sorerna lämnat i revisionsrapporter eller motsvarande. 
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Bilaga 1 

 
Samordningsförbund år 2020      

       

Län Samordningsförbund 

Revisions-
berättelse 
avlämnad 

Ansvarsfrihet 
tillstyrks i 
rev.berättelse 

Resultat 
(tkr) 

Utg. eget 
kapital 
(tkr) 

Eget kap / 
medl.bidrag 

Stockholm Östra södertörn  x Ja -2 885  2 488 15% 

Stockholm Huddinge, Botkyrka, Salem x Ja 3 340  8 913 61% 

Stockholm Södertälje x Ja 601  2 083 20% 

Stockholm VärNa x Ja -2 688  6 186 108% 

Stockholm Roslagen x Ja 567  3 541 59% 

Stockholm Stockholms stad x Ja 3 796  7 730 24% 

Stockholm Sollentuna, Upplands-väsby, Sigtuna x Ja 440  1 893 27% 

Stockholm Sundbyberg x Ja 522  1 237 62% 

Uppsala Uppsala län x Ja -1 060  6 124 28% 

Södermanland RAR i Sörmland x Ja 2 572  5 644 35% 

Östergötland Centrala Östergötland x Ja 5 584  6 964 52% 

Östergötland Västra Östergötland x Ja 3 262  5 382 36% 

Östergötland Östra Östergötland x Ja 3 972  5 424 31% 

Jönköping Södra Vätterbygden x Ja 847  1 836 27% 

Jönköping Höglandet x Ja 486  1 053 13% 

Jönköping Finnvedens x Ja 155  1 845 36% 

Kronoberg Sunnerbo x Ja -693  4 434 106% 

Kronoberg Värend x Ja 117  1 105 26% 

Kalmar Kalmar län x Ja 404  2 813 17% 

Gotland Gotland  x Ja 946  1 921 45% 

Blekinge Blekinge län x Ja -1 008  4 188 30% 

Skåne Söderåsen x Ja 46  2 405 77% 

Skåne Helsingborg x Ja 3 946  5 875 52% 

Skåne Höganäs x Ja 310  494 22% 

Skåne Skåne Nordost x Ja -2 237  1 201 9% 

Skåne Kävlinge-Lomma x Ja -415  4 054 123% 

Skåne Landskrona-Svalöv x Ja -319  5 680 113% 

Skåne Lund x Ja 3 516  6 009 81% 

Skåne Malmö x Ja -1 858  8 710 31% 

Skåne Nils (Svedala-Skurup) x Ja 82  833 29% 

Skåne Sydöstra skåne x Ja -1 059  3 366 69% 

Skåne Trelleborg x Ja -337  2 329 116% 

Skåne MittSkåne x Ja 0  963 19% 

Skåne Burlöv-Staffanstorp x Ja 620  2 276 114% 

Skåne NNV-Skåne x Ja -2 319  3 536 54% 

Halland Halland x Ja -518  5 330 28% 

Västra götaland Göteborg  x Ja 3 444  18 330 30% 

Västra götaland Älv & Kust x Ja 745  2 790 31% 

Västra götaland Insjöriket x Ja 1 165  2 729 19% 

Västra götaland BÅDESÅ x Ja 612  1 705 34% 

Västra götaland Norra Skaraborg x Ja -22  429 12% 

Västra götaland Östra Skaraborg x Ja 332  2 215 25% 
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Län Samordningsförbund 

Revisions-
berättelse 
avlämnad 

Ansvarsfrihet 
tillstyrks i 
rev.berättelse 

Resultat 
(tkr) 

Utg. eget 
kapital 
(tkr) 

Eget kap / 
medl.bidrag 

Västra götaland Sjuhärads x Ja 378  3 750 21% 

Västra götaland Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp x Ja 716  3 371 47% 

Västra götaland Väst x Ja -1 003  1 758 19% 

Västra götaland Vänersborg-Mellerud x Ja 103  2 256 50% 

Västra götaland Västra Skaraborg x Ja 1 137  4 071 59% 

Värmland Arvika-Eda x Ja 16  1 797 58% 

Värmland Östra Värmland  x Ja 32  386 20% 

Värmland Samspelet  x Ja 145  3 723 38% 

Värmland Klarälven x Ja 155  1 371 60% 

Värmland Fryksdalen x Ja 116  1 871 62% 

Örebro Karlskoga-Degerfors x Ja 488  1 313 24% 

Örebro Norra Örebro län (SOFINT) x Ja 14  1 791 45% 

Örebro Sydnärke x Ja 125  1 248 24% 

Örebro Lekeberg-Örebro x Ja -566  1 305 16% 

Västmanland Norra Västmanlands län x Ja 248  1 348 19% 

Västmanland Västerås x Ja 187  8 241 62% 

Västmanland Västra mälardalen x Ja 192  609 20% 

Dalarna Borlänge x Ja -567  953 22% 

Dalarna Falun x Ja 957  1 716 41% 

Dalarna NedanSiljan x Ja 1 244  2 217 66% 

Dalarna Södra Dalarna x Ja -150  1 326 21% 

Dalarna Västbergslagen x Ja -59  2 545 56% 

Dalarna Västerdalarna x Ja -42  489 28% 

Dalarna Norra Dalarna x Ja 231  424 15% 

Gävleborg Gävleborg x Ja -215  6 630 50% 

Västernorrland Härnösand-Timrå x Ja 458  1 038 28% 

Västernorrland Kramfors x Ja 41  589 23% 

Västernorrland Sollefteå x Ja 337  805 28% 

Västernorrland Sundsvall x Ja 165  1 473 20% 

Västernorrland Örnsköldsvik x Ja 519  691 14% 

Västernorrland Ånge x Ja 192  690 47% 

Jämtland Jämtlands län x Ja 2 024  4 696 55% 

Västerbotten Södra Lappland x Ja 1 469  3 205 85% 

Västerbotten Skellefteå-Norsjö x Ja 62  1 727 30% 

Västerbotten Umeåregionen x Ja 17  2 010 18% 

Norrbotten Södra Norrbotten¹ x Ja -648  3 673 73% 

       

   Totalt: 33 529 241 169  

       
¹Nytt förbund som startade 1 januari samtidigt som de tre förbunden     
Pyramis (Luleå), Activus (Piteå) och Consensus (Älvsbyn) lades ned.     

 




