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1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse och verksamhetsutveckling samt en
redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetår 2018. I redogörelsen finns beskrivit de
insatser som förbundet genomfört under året .

. 1.1 Sammanfattning

av verksamhetsåret

Från och med 1 januari 2018 ingår även Lessebo kommun som medlem i förbundet. Det finns
representanter både i styrelse och i utvecklingsgrupp .
Året 2018 har präglats av omstruktureringen i att gå ifrån att bedriva basverksam het till att arbeta
processinriktat. En förstudie har startats om samsjuklighet och sysselsättning. Det
strukturövergripande

arbetet har också utvecklats dels genom att förbundet har anslutit sig till

insatskatalogen som är en digital plattform för parternas insatser och dels att den lokala
överenskommelsen om SamSIPär undertecknad.
För att ta tillvara på basverksamheten -finsamteamets

erfarenheter har en utvärdering gjorts av ID

{Institutet för Regional och Lokal demokrati) . Förbundet har finansierat eller delfinansierat
individinriktade insatser såsom Mitt Val och UngKOMP. UngKOMP är implementerad i befintliga
myndigheter och Mitt Val har som mål att implementeras efter avslut i juni 2019.
Förbundets målsättning att utveckla en gemensam samverkansarena för att skapa samsyn kring
gemensamma uppdrag har påbörjats. Bland annat är förbundet representerat i Styrgruppen för
Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg samt part i den strategiska regionala överenskommelsen
(sRÖK)för mottagande och etablering arrangerad av Länsstyrelsen.
Förbundets varumärke har förstärkts med att hemsidan har uppdaterats, informationsbroschyr

har

tagits fram samt nyhetsbrev har sänts ut under hösten 2018. Förbundet har också etablerat sig på
sociala medier såsom Facebook. Förbundet har genomför tre kompetenssatsningar varav en {Play &
Rewind) var kopplad till metoden tjänstedesign och att utforska medborgarnas tankar kring
utanförskap till innanförskap .
Årsbokslutet visar på att Förbundets har förbrukat insatserna från medlemsparterna samt att det
egna kapitalet har minskats.

1.2 Om förbundet
1.2.1 Organisation
Förbundet är en fristående juridisk person med organisationsnummer 222000-2634 och verkar med
stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Svensk författningssamling

2003:1210 ). Samordningsförbundet Värend leds av en styrelse utsedd av förbundets
medlemsparter . Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. Förbundsstyrelsen består av sju
ledamöter och sju ersättare. Varje förbundsmedlem utser vardera en ledamot och en ersättare.
Ordförande och vice ordförande utgör styrelsens presidium. Till organisationen tillhör ett kansli som
under 2018 bestod av en förbundschef och en processutvecklare .
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1.2.2 Historik
Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att Alvesta och Växjö
samordningsförbund gick samman. Medlemmar är Försäkringskassan, Region Kronoberg,
Arbetsförmedlingen samt kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö.

1.2.3 Lagruni
Syftet med Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att ge lokala aktörer bättre
möjligheter att samordna och prioritera gemensamma insatser samt underlätta en effektiv
resursanvändning för att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra
förvärvsarbete. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som
är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser

1.2.4 Uppdrag
Uppdraget är att få en fungerande och effektiv struktur där berörda myndigheter kan mötas och
samverka på alla systemnivåer. Medel för att uppnå detta mål är bland annat finansiering av insatser
för medborgare som är i behov av samordnade medicinska, sociala och/eller arbetsinriktade
rehabiliteringsinsatser. Ett annat medel är ett gemensamt lärande genom utbildningsinsatser till
politiker, chefer och medarbetare som medverkar i samverkansarbetet. Finansiell samordning
ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för, utan ska bidra till att finansiera, stödja
och utveckla den tvärsektoriella samverkan.

1.2.5 Finansiering/medlemsavgifter
Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 4 262 250 kronor, där Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen , Regionen med en fjärdedel och kommunerna
Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö med resterande fjärdedel. Därutöver fanns vid årets början
2 408 259 kronor i eget kapital.

1.2.6 Verksamhetside och vision
Utifrån verksamhetsplanen för 2018 har Förbundet satt upp både individinriktade och struktur
övergripande mål. Till varje mål finns en rad aktiviteter.

Övergripande mål:
1.

Att utveckla en gemensam samverkansarena för att skapa samsyn kring gemensamma
uppdrag. Undvika parallella spår samt att enbart vara en projektfinansiär.

2.

Att utifrån individens behov skapa och stödja processer som ger effekter för såväl
individer som medlemsparter

3.

Att fullgöra basverksamheten- Finsamteamet fram tills avveckling 31 augusti.

4.

Att främja gemensam kompetensutveckling
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1.3 Beskrivning av verksamheten
Målen 1-4 delas in i individinriktade och strukturövergripande insatser.
Individinriktade

insatser:
Basverksamheten - Finsamteamet {Mål 3)

•

Processen Mitt val, Växjö {Mål 2}

•

Projekt UngKOMP {Mål 2)

Strukturövergripande
•

insatser:

Utveckla en gemensam samverkansarena (Mål 1)
Insatskatalogen (Mål 2}

•

Medstyrning (Mål 2}
Process Samsyn och samhandling (Mål 2)

•

Förstudie Samsjuklighet och sysselsättning (Mål 2}

•

Gemensam kompetensutveckling

(Mål 4)

1.3 .1 Målgrupper och individinriktade insatser
Basverksamheten - Finsamteamet vände sig till personer i åldern 16-64 år som var i behov a1
samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen försörjning. De befann sig i en
livssituation som gjorde att de behövde fördjupat stöd och mer samordning än vad reguljära
insatser innehöll, för att ta sig ut på arbetsmarknaden eller börja studera. Deltagarna var
aktuella på minst två av de samverkande myndigheterna var motiverade eller kunde motiveras
till den förändring som krävdes för att uppnå egen försörjning. De hade inget pågående
missbruk. Förbundet finansierade tre samordnartjänster. Insatsen avslutades 31 augusti 2018.

Processen Mitt Val~ Växjö vänder sig till personer som har en nedsatt arbetsförmåga
på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning och är sjukskriven. Personerna är i
behov av rehabilitering för att få eller återfå sin arbetsförmåga. Processen ägs av
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Insatsen bygger på grupptillfällen med 68 deltagare i varje grupp. Gruppen träffas under åtta tillfällen fördelat under fyra
veckor. Arbetsmetoden är biologdesign som är ett coachande förhållningssätt
gentemot deltagaren. Syftet med gruppen är att deltagarna ska förberedas på att gå
in i det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Samordningsförbundet Värend finansierar totalt en heltidstjänst som delas på 4
personer. Förbundet finansierar sammanlagt en heltidstjänst. Processen pågår till och
med 30 september 2019
Projekt UngKOMP vände sig till ungdomar 16-29 år som har svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden och som bedöms ha behov av ett sammanhållet stöd från flera
parter och kompetenser i det offentliga samhället. UngKOMP var ett ESF projekt som
fanns på 19 orter i landet: Lokalt medfinansierades det av Arbetsförmedlingen
och
kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. Syftet var att
tillsammans
utveckla förhållningsoch arbetssättet
med målgruppen
utifrån
individens behov och förutsättningar
genom multikompetenta
team. UngKOMP
skulle bidra till att förhindra och minska lång tid i arbetslöshet hos unga och samtidigt
bidra till att öka målgruppens förtroende för myndigheter. Samordningsförbundet
Värend finansierade 25 % av en socialkonsulent och projektet pågick till och med 31
mars 2018.
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1:4 Måluppfyllelse och resultat
Måluppfyllelsen och resultatet redovisas i två delar . De individinr iktade insatserna och de
strukturövergripande

insatserna.

1.4.1 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser
Basverksamheten-finsam

teamet (må l 3}

Aktiviteter gentemot mål

Måluppfyllelse

Kommentar

Erbjuda inskrivning i basverksamheten

Uppfyllt

11 studiebesök har gjorts. 8 personerna valde att ingå i

t.o.m 1 februari 2018
Minst 40 % ska gå vidare till arbete

verksamheten.
Uppfyllt

Av de 60 personer som avslutades under 2018 gick (24

(med eller utan subvention) eller

personer) 40% ut i arbete (med eller utan subvention),

studier , eller är aktivt arbetssökande

eller är aktivt arbetssökande efter insatsen .

efter insatsen
30 % kan gå vidare till annan

Uppfyllt

rehabiliteringsinsats efter avslutad

Av de 60 personer som avslutades under 2018 gick (31
persone r) 52% vidare till annan rehabiliteringsinsats .

insats, t .ex. fortsatt arbetslivsinriktad
rehabiliter ing i den ordinarie
myndighetssamverkan elle r i fortsatt
samverkan
90 % av deltagarna ska vid avslut

Uppfyllt

uppleva en positiv förändring i vardagen

Livshjulet är ett mätinstrument som används vid första
veckan och sista veckan i varje grupp. En månad efter
avslutad grupp användas mätinstrumentet

igen. Resultatet

av den visar måluppfyllelse på 100%.
Erbjuda gruppverksam het tom 27 april

Uppfyllt

Sista gruppverksamheten var mellan 12 februari -27 april

Erbjuda individuellt stöd under hela

Uppfyllt

Samordnarna har erbjudit individuellt stöd till samtliga

perioden

deltagare för perioden .

Utvärdera basverksamheten

Uppfyllt

Extern utvärderare (ID Institutet för lokal och regiona l
demokrati) har genomfört utvärderingen Resultatet av
utvärderingen finns på förbundets hemsida
www.sfvarend .se

Processen Mitt Val Växjö (mål 2)
Aktiviteter gentemot mål

Måluppfyllelse

Kommentar

7 grupper ska genomföras

Uppfyllt

7 grupptillfällen har genomförts

36 - 56 personer ska delta insatsen

Uppfyllt

46 personer har deltagi t

75 procent inskrivna i det förstärkta samarbetet

Uppfyllt

86 procent {40 personer)

mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
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Kommentar:
Utifrån resultaten uppfylldes målsättningen att 75 % av deltagarna ska gå in i det förstärkta
samarbetet samt att alla deltagarna, det vill säga 100 % hade en planering efter avslutad
gruppverksam het. Två personer har gått vidare till arbetsprövning respektive utbildning. Tre
deltagare har av oklar uppgift ej längre sjukpenning. Nio personer har inte kommit vidare utan är
kvar på samma position som före Mitt Val.

Projekt UngKOMP (mål 2}
Eftersom projektet fanns i 19 orter i Sverige har det utvärderas centralt av Arbetsförmedlingen därav
några nationella mål. Totalt i Sverige har 10636 ungdomar deltagit i projektet. Målet var att 65
procent av deltagarna skulle börja arbeta eller studera. Måluppfyllelse var att 71 procent började
arbeta eller studera.
Lokalt i Östra Kronoberg var 215 ungdomar inskrivna vid slutet av projektet. Under projekttiden
hade 24 procent av ungdomarna vid inskrivning en dokumenterad funktionsnedsättning och under
projektperioden ökade den siffran till 46 procent vilket antyder att teamet i hög grad
uppmärksammar personer med behov av extra stöd. Detta var i sin tur en viktig grund för fortsatta
insatser. Arbetsmetoden blev implementerad efter projekttiden och den ägs av Arbetsförmedlingen .

1.4.2 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser
Att utveckla en gemensam samverkansarena. (Mål1}
Det finns flera goda samverkansarenor i Kronobergs län och under året har förbundet arbetat för att
skapa en gemensam arena för att för samsyn kring gemensamma uppdrag.
Måluppfyllelse

1.

Förbundschef från Samordningsförbundet Värend (SFV)& enhetschef inom
Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg (ASK)fick i uppdrag att utreda de olika
samverkansparternas ståndpunkt gällande på en sammanslagning av
samverkansstrukturerna. Utredningen skulle också innehålla förslag hur en gemensam
struktur och en struktur som bygger på koppling mellan ASK och SFVskulle kunna se ut. Efter
detta beslutades:
Att de operativa grupperna (idegrupperna) inom ASK och inom SFVses över och bildar
ett fundament som delas av båda arenorna.
Att kommunikationen och representationen mellan båda samverkansarenorna
säkerställs genom en korsrepresentation mellan SFVoch ASK på samtliga nivåer.
Att fortsätta utreda om en gemensam samverkansarena är möjlig och göra det i
samklang med ASKsöversyn av en regional styrgrupp och överenskommelse.

2.

Förbundet har utvecklat samverkan med Sunnerbo Samordningförbund genom bland annat
två presidieträffar mellan förbunden samt att förbundens kansli har haft regelbunden
kontakt.

3.

Förbundet har vid två tillfällen informerat cheferna i Ledningsgruppen för samordning av
länets hälso-och sjukvård och socialtjänst kring det arbete som skett i förbundet under året .
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4.

Förbundet har hela tiden haft som mål om att få Uppvidinge kommun att ansöka om
medlemskap, detta har dock inte skett under 2018.

5.

Ingå som part i den strategiska regionala överenskommelsen (sRÖK)för mottagande och
etablering drivs främst av Länsstyrelsen.

Kommentar:

Förbundschefen ingår i Styrgruppen för Arbetsmarkandssamverkan Kronoberg och därav sker en
korsrepresentation mellan SFVoch ASK.
Den strategiska överenskommelser på regional och lokal nivå (sRÖK)syftar till en mer effektiv och
snabbare etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Genom stärkta samverkansstrukturer,
samordnade insatser och ett kvalitetssäkrat arbete förstärks målgruppens möjligheter att integreras
i samhälls- och arbetsliv.

Insatskatalog (mål 2)
Förbundet har anslutit sig till Samordningsförbundet Centrala Östergötlands digitala plattform för
information om myndigheternas insatser. Syftet med katalogen är att underlätta arbetet för
medarbetarna samt öka egenmakten för den enskilde individen om vilka insatser som finns.
Projektmedarbetare tillsammans med samordnare och processutvecklare har samlat in lokala
insatser.
Måluppfyllelse

Katalogen lanserades den 1 oktober. 100 personer deltog vid lanseringen. Ytterligare 90 personer
har fått information om katalogen. 37 registrerade lokala insatser till och med 31 december 2018.

Medstyrning (mål 2}
Styrelsen fattade beslut om ersättningsmodellen vid medstyrning av förbundets processer under
perioden 9 mars år 2018 - 9 mars år 2019. Innebörden är ett tydligare inflytande av personer med
egna erfarenheter eftersom Samordningsförbundet Värend arbetar främst med
strukturövergripande insatser genom metoden processer. Delaktighet och inflytande av människor
med egen erfarenhet är viktiga och avgörande faktorer för att processerna som Förbundet genomför
blir av god kvalitet. Att därifrån också betala ut ersättning till de personer som deltar är att ta
inflytandet till en ytterligare nivå.
Måluppfyllelse

Denna modell skulle ha testats inom processen Samsyn och Samhandling, men eftersom de
personer som intervjuades hade ersättning från annan myndighet gick det inte att utfärda den typ av
ersättning som medstyrning betyder. Skulle ersättning från Förbundet går till den intervjuade skulle
det påverka individen negativt.
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Process Samsyn och Samhandling (mål 2)
Syftet med processen är att övergripande och genom samverkan utveckla ett arbetssätt som ökar
samsynen och sam handlingen för individer i yrkesför ålder från 16 år och uppåt med svårigheter
eller misstanke om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Målet är att målgruppen skall uppnå

eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete/egenförsörjning.

Tvår spår togs fram .

1. Teckna en lokal överenskommelse för SamSIP
2.

Kartlägga genom att följa människor i deras resa inom myndigheter för att komma i egen
försörjning. Kartläggningen innebar även att intervjua professionella.

Processledaren och styrgrupp har träffats fem gånger under perioden. Processledaren har arbetat
efter metoden tjänstedesign genom att följa individer.
Må/uppfyllelse

1.

Det har tecknats en lokal överenskommelsen med alla medlemsparter om att utveckla SIP till
SamSIP. Den lokala överenskommelsen gäller under perioden 20181207-20201207

2.

Kartläggningen resulterade i några gemensamma nämnare hos intervjupersoner och
professionella som har lett till att processen kommer förlängas och fokusera på övergången
mellan skola och arbetsliv.

-

1. Stödav SIUSkonslulentvid
arbetsträning,redani
klargöraprocessen

2. Ungkomp- arbeta i
mulitkompetentateam, flera
myndighterersom samlokaliserar
sig
3. FörstärktaSamarbetetAF/FK,
vuxna, unga, skolsamverkan
4. Samarbetetkommunoch
vårdcentrali Alvesta
5. Funktionsbeskrivningar

1. Övergångfrån skolatill arbetsliv
2. Personernafår ständigt
återberättaoch redogöraför sin
historia.
3. Det är svårt att förstå information
som myndighterger.
4. Kompetensbristhos
myndighetspersoner

s:Hurmöter vi de personermed
svårighterutan diagnos
6. Personbundetstöd
7. Ingenmetodför att nå
hemmasittare
8. Ny målgrupp-nyanlända

Styrelsen fattade beslut den 7 december 2018 om att förlänga processen med två år och med
inriktning mot att implementera SamSIPsamt fokusera på övergången mellan skola och arbetsliv .

Förstudie - Samsjuklighet och sysselsättning (mål 2)
Syftet med förstudien var att titta brett, undersöka och ta fram goda exempel på andra modeller,
processer eller verksamheter som fanns i omvärlden och som jobbade framgångsrikt med samma
eller liknande målgrupp. Dessa exempel skulle bidra för myndigheterna bättre resurseffektivisering
och kvalitetsökning av de insatser som fanns, men också visa på nya samverkansformer där
förstudiens medverkande parter skulle mötas och interageras. Förstudien hade även som mål att ta
fram exempel som visade ökade möjligheter för målgruppen till förvärvsarbete genom meningsfull
sysselsättning under ett tidigt skede i sin rehabilitering från missbruket .
Processledaren tillsammans med styrgruppen har träffats vid sju tillfällen . Processledaren har också
haft kontakt med forskare från Linneuniversitet för att titta på evidensbaserade insatser som
fungerar för målgruppen
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Måluppfyllelse

Förstudien påvisar de glapp som finns mellan organisationer och för att arbeta vidare med resultatet
tog styrelsen beslut den 7 december 2018 att starta en process med samma namn . Förstudien finns
att läsa i sin helhet på www .sfvarend .se - samverkansinsats - samsjuklighet och sysselsättning.

Gemensam kompetensu tveckling (mål 4)
Under året 2018 har flera kompetenssatsningar genomförts
Aktiviteter gentemot mål

Anta l deltagare /kommentar

Föreläsning av Ingvar Nilsson kring ämnet Om att gå från ett operativt

50 personer deltog

till strategiskt systempåverkande perspektiv inom ramen för arbetet i
ett samordningsförbund . En utomordentlig lönsam affär - mänskligt ,
socialt och ekonomiskt. Föreläsningen arrangerades tillsammans med
Sunnerbos Samordningsförbund .
Föreläsning PLAY & REWIND -från utanförskap till innanförskap . Efter

80 personer deltog

att filmen visats arrangerades en frågestund med medverkande
ungdomar.
Metoden tjänstedesign presenterades i samband med lanseringen av

100 personer deltog

insatskatalogen den 1 oktober 2019
Samverkansutbildning . Pilotgrupp för utbildningen startar i december

Arbetsgrupp för

2018 och pågår till mars 2019.

samverkansutbildning har
skapats och träffats vid 3
tillfällen.

ldegruppen har träffats vid tre tillfällen under perioden . Mötena har

I snitt har sju personer deltagit

präglats av erfarenhetsutbyte, information om förbundets
verksamhet samt behovet av en samverkansutbildning

1.5 Styrelsen arbete under året
Styrelsen består av följande medlemmar:
Medlemsorganisation

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Alvesta

Sebastian Ohlsson ordförande

Helene Gustavsson

Region Kronoberg

Henrietta Serrate vice ordförande

Mikael Johansson

Försäkringskassan

Ma ria Fransson

Angelica Karlsson

Arbetsfö rmed li ngen

David Fridlund

Alex Aljec tom 1/1-31/8
Porya Khorshid 1/9-31/12

Lessebo

Lars Altgård

Anders Jonsäng

Tingsryd

Magnus Carlberg

Cecilia Cato

Växjö

Benny Johansson

Martin Edberg

Från 1 januar i ingår Lessebo kommun i Samordningsförbundet Värend. Därmed finns både ordinarie
ledamot och ersättare med i styrelsen .
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Styrelsen för Samordningsförbundet Värend har under året haft sju styrelsemöten och en
strategidag tillsammans med Utvecklingsgruppen. Strategidagen som genomfördes i Alvesta den 21
mars utgick ifrån Ingvar Nilssons föreläsning om begreppet samverkan, möjligheter och utmaningar
med det. Dagen innehöll också en beskrivning av tjänstedesign samt en presentation av Alvestas
Arbetsmarknadsavdelning.
Förbundet representerades vid den årliga Nationella Finsamkonferensen 17 och 18 april.
Konferensen hölls i Göteborg. Henriette Serrate var ombud på NNS årsmöte som hölls efter
konferensen.
Styrelsen har arbetat utifrån fastställd verksamhetsplan för 2018 och har under hela perioden haft
fokus på att utveckla, utöka och bredda förbundets verksamhet.

1.5.2 Revisorer
Enligt förbundsordningen utser Försäkringskassan en gemensam revisor för Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen. Kommunerna Alvesta, Lessebo,Tingsryd och Växjö Samt region Kronoberg
utser en gemensam revisor. Under perioden har revisor Patrik Hansen, Deloitte
AV(Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) samt Ingrid Hugosson (Kommunerna och Region
Kronoberg) .

1.5.3 Kansli
Styrelsen har under året haft tillgång till ett kansli med en heltidsanställd förbundschef och en
heltidsanställd processutvecklare. Kansliet biträder styrelsen, ansvarar för förbundets administration
och utåtriktade information samt ger stöd till utveckling av samverkan mellan förbundets
medlemmar. Ekonomitjänst köps in av Emrikssons Ekonomibyrå AB.

1.5.4 Utvecklingsgrupp
Utvecklingsgruppen består av chefstjänstemän med lokalt operativt ansvar eller personer med
annan ledningsfunktion, hos medlemsorganisationerna. Utvecklingsgruppen har en
beredande/yttrande roll gentemot styrelsen och ska vara ett stöd till förbundschefen vid t .ex.
förankring och förberedelser av förslag samt fånga upp ideer till processer och eventuellt bereda
dessa.

1.5.5 Ägarsamråd
Ägarsamrådet hölls den 14 mars 2018. Initiativtagare till samrådet var Region Kronoberg. Både
ordförande och vice ordförande samt kansli deltog. Ägarna beslutade att ge förbundet samma
ekonomiska tilldelning för år 2019 som för nuvarande år.
Efter ägarsamrådet erbjöds ägarna samt styrelsen en föreläsning av Ingvar Nilsson kring ämnet Om

att gå från ett operativt till strategiskt systempåverkande perspektiv inom ramen för arbetet i ett
samordningsförbund . En utomordentlig lönsam affär - mänskligt, socialt och ekonomiskt.
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1.6 Ekonomiskt utfall
Samordningsförbundets budget är delad i två huvuddelar, kostnader för förbundets styrelse och
administration och andra delen gäller kostnader för individ och strukturövergripande insatser.
I lagen om finansiell samordning hänvisas till kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning.
Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, men undantag får göras om det
finns synnerliga skäl. Med anledning av samordningsförbundens nationellt sett stora överskott, som
ej utnyttjas, har Nationella rådet lämnat rekommendationer om en nivå på förbundets egna kapital.
För samordningsförbund med insatsen upp till 7mkr bör eget kapital uppgå till maximalt 20% av
insatsen. För Samordningsförbundet Värend innebär detta ett eget kapital på maximalt 852 450kr.
Förbundet redovisar 2018-12-31 ett positivt eget kapital på 1463 295 kr. Mot bakgrund av rådets
rekommendationer och en stark ekonomisk ställning har förbundet inget underskott att arbeta in
framgent . Det samlade överskottet överförs till budgetåret 2019.

2 RESULTATRÄKNING
Arsbokslut 2018 -12-31
RESUL TATRÄKNING, TKR

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Resultat före finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansiella intäkter och kostnader

Not

Årsbokslut
2018-12-31

Årsbokslut
2017-12-31

1
2

4 262 250
-5 207 214

4 262 502
-4 519 541

-944 963
0
0
0
-944 963

-257 039
5
0
5
-257 034

3 BALANSRÄKNING
BALANSRÄKNING, TKR
Tillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostn och upplupna int
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

2018-12-31

2017-12-31

527 934
3
619 600
130 525
4
22 325
3
057
761
5_---'--1-=--91=2=-7'----'1'-=2
2 554 637

3 716 220

2 554 637

3 716 220
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Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ingående eget kapital
Periodens resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Uppi kostnader och förutbet intäkter
Summa kortfristiga skulder

6

Summa eget kapital och skulder

2 408 259
-944 963

2 625 293
-217 034

1463 296

2 408 259

284 690
16 319 .
790 333

497 776
12 354
797 831

1 091 342

1307961

2 554 637

3 716 220

4 REDOVISNINGSPRINCIPER
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR.Resultaträkningen sammanfattar
kostnader och intäkter samt visar periodens resultat. Balansräkningen visar Samordningsförbundets
ekonomiska ställning på dagen för årsbokslutet 31 december 2018. Tillgångar och skulder har tagits
upp till anskaffningsvärde om inget annat anges. Periodisering av intäkter och kostnader har skett
enligt god redovisningssed. Fordringar har tagits upp till de belopp som beräknas inflyta.

5. NOTER
NOTER
Not 1

2017-12-31

Kr

Kr

Verksamhetens intäkter
Insats från
Insats från
Insats från
Insats från
Insats från
Insats från
Insats från
Summa

Not 2

2018-12-31

Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Region Kronoberg
Växjö kommun
Alvesta kommun
Tingsryds kommun
Lessebo kommun

1 065
1 065
1 065
754
152
92
65

500
500
626
158
852
824
790

1 065
1 065
1 065
800
165
100

626
626
626
000
068
558
0

4 262 250

4 262 504

2 221
1 920
267
797

1 599
552
534
1 832

Verksamhetens kostnader
Administration
Pågående processer
Finsamteamet - Aktiviteter för målgruppen
Finsamteamet - Lönekostnad personal
Summa

236
668
512
798

5 207 214

666
623
984
268

4 519 541
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Not 3

Kortfristiga fordringar
Momsfordran staten oktober-december
Summa

Not 4

0
0
22 325
22 325

57
53
19
130

535
000
990
525

Kassa och bank
Kassa
Bankkonton Swedbank
Summa

Not6

462 617
462 617

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Förutbetalda utbildningskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Nots

619 600
619 600

40
1 912 672
1 912 712

40
3 057 721
3 057 761

0
28 000
34 593
267 000
133 000
155 400
155 400
16 940
790 333

408 625
29 400
297 305
0
62 501
40 000
0
0
837 831

Upplupna kostnader
Samordningsteamet löner
Bokslut och revision
Processmedel förstudie
Kostnader administration
Kostnader Mitt val
Kostnader Samsyn &samhandling
Kostnader Samsjuklighet & samhandling
övrigt
Summa
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6 STRYELSENSBESLUT
Växjö den 8 mars 2019

Sebastian Ohlsson

Oliver Rosengren

Ordförande

Vice ordförande

Alvesta kommun

Region Kronoberg

David Fridlund

Mira Wielan er

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Irene Bladh

Magnus Carlberg

Växjö kommun

~

Tingsryds kommun

Lars Altgård
Lessebo kommun
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Revisorerna i Värends Samordningsförbund

Till
Styrelsen i Värends Samordningsförbund
Fullmäktige i Växjö kommun, Alvesta kommun,
Tingsryd kommun, Lessebo kommun och Region
Kronoberg
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Revisionsberättelse för år 2018

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens
förvaltning i Värends Samordningsförbund (organisationsnurnrner 222000-2634)
för verksamhetsåret 2018.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för
att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.
Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande
bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter.
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning,
kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet.
Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han
eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vår
granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta
underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
/
effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en

,1//4VvV

utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts
och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Eget kapital utgör 1 463 tkr vilket är 34% av årligt tilldelade medel för 2018 och
det överstiger rekommendationen att eget kapital ska utgör maximalt 20% av
årligt tilldelade medel.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Värends samordningsförbund har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om
kommunal redovisning och god redovisningssed.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Växjö 2019-04-05
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....... ..........•.~ ........ ..... .
Hugosson
Revisor utsedd av
Region Kronoberg

Bilagor:
De sakkunnigas rapport

Patrik Hansen
Auktoriserad revisor
Deloitte AB
Revisor utsedd av staten
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Noteringar från genomförd granskning

Samordningsförbundet Värend
Datum

10 mars 2019

Till

Revisorerna

Från

Kristina Lindstedt

1

Inledning
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet , förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för bedömning och ansvarsprövning . Jag har granskat förbundets
årsredovisning för 2018 med tyngdpunkt på redovisning och bokslut.

2

Förbundets redovisning
Vi har granskat väsentliga balansposter mot underlag för att säkerställa en
korrekt redovisning av tillgångar och skulder. Vi har inte noterat några
väsentliga avvikelser. Resultaträkningen har granskats på en övergripande
nivå. Inga avvikande poster har noterats. Resultaträkningen bedöms ge en
rättvisande bild av årets intäkter och kostnader.
Balans- och resultaträkningar bedöms vara upprättade i enlighet med god
redovisningssed och bedöms ge en rättvisande bild av årets intäkter och
kostnader samt tillgångar och skulder. Granskningen har inte föranlett några
an märkningar.
Samtliga löner för anställda faktureras från huvudmännen och redovisas i sin
helhet som köpta tjänster. Arvodering till styrelsen sker via förbundet. Sociala
avgifter har redovisats till skatteverket.

A me mber fiml of Ernst & Young Globa l U mited
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I årsredovisningen redovisas i not kostnader för administration, pågående
processer, kostnader för aktiviteter till målgruppen (Finsamteamet) samt
lönekostnader i Finsamteamet enligt följande fördelning :
Administration
(35) %
Pågående processer
(12) %
Finsamteamet - aktiviteter för målgruppen ( 12) %
Finsamteamet - lönekostnader
(41) %

Noteringar från granskning
Vid granskning av verifikationer och leverantörsfakturor har inga brister
noterats. Attest har skett av behöriga. Vi har påtalat några
förbättringsmöjligheter för att förstärka den interna kontrollen.
• Bokföringsordrar upprättade av redovisningskonsult bör attesteras av
förbundschef
• Förbundschefs reseräkningar bör attesteras av förbundets ordförande
• Förbundet bör mer nogsamt notera syfte och deltagare vid fakturor för
hotell och biluthyrning.
• Bankkonton tecknas fortsatt av två i förening. Vi noterar att förbundschef
ensam synes ha rätt att ändra i behörigheter i internetbanken.
• Vi noterar att återsökning av moms inte har skett löpande under 2018.
Atersökning för hela året (600 tkr) har skett i mars 2019.

3

Måluppfyllelse
Förbundsstyrelsen har beslutat om mål för individinriktade insatser och
strukturövergripande insatser. Uppföljning och resultat redovisas i
årsredovisningen.
Enligt årsredovisningen uppfylls samtliga målsättningar inom individinriktade
insatser. För strukturövergripande insatser görs en uppföljning och beskrivning
av insatser under året. I årsredovisningen görs ingen samlad eller tydlig
redovisning av måluppfyllelsen. Utifrån lämnad beskrivning av aktiviteter
bedömer vi att de flesta mål är uppfyllda, emedan andra aktiviteter har
fördröjts.
Arets redovisade förlust uppgår till -944 963 kronor. Förbundet uppger i
årsredovisningen att Nationella rådet har lämnat rekommendation om nivån på
samordningsförbunds egna kapital (20 % av insats). Finansiering från
huvudmännen har tidigare överstigit förbundets kostnader och därmed har ett
eget kapital byggts upp. Med årets redovisade förlust uppgår utgående eget
kapital till 1 463 296 kronor vilket innebär 34 % av insatserna.
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