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1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse för verksamhetsutveckling samt en 
redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetår 2019. I redogörelsen finns beskrivit de 
insatser som förbundet genomfört under året. 

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. Ordförande och vice ordförande utgör styrelsens presidium. Till 
organisationen tillhö r ett kansli som under 2019 bestod av en fö rbundschef och två processledare 
samt en katalogadministratör. 

Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordina rie verksamhet. 
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera 
insatser som bedrivs av de samverkande parterna . Samordningsförbundet stödjer aktivt insatser som 
syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre . 
Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte . 

Finansiering/medlemsavgifter 
Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 4 262 000 krono r, där Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen , Region Kronoberg med en fjärdedel och 
kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö med resterande fjärdedel. Därutöver fanns vid 
årets början 1463 295 kronor i eget kapital. 

Verksamhetside och vision 
Utifrån verksamhetsplanen fö r 2019 har förbundet satt upp både individinriktade och struktur
övergripande mål. Till varje mål finns en rad aktiviteter . 

1. Att utveckla en gemensam samverkansarena för att skapa samsyn kring gemensamma 
uppdrag och därigenom undvika parallella spår. 

2. Att utifrån individens behov skapa och stödja processer som ger effekter för såväl individer 
som medlemsparter samt undvika att enbart bli en projektfinansiär. 

3. Att främja gemensam kompetensutveckling. 

. "kt ..11Ö. vers1 overver ksam hetensu tv ec kl"ID~ 

Verksamhetens 
intäkter 
Verksamhetens 
kostnader 

2019 

4 261994 

4 736 497 

2018 

4 262 000 

5 207 000 

2017 

4 262 000 

4 479 000 

2016 

4 915 000 

3 433 000 

2015 

5 400 000 

5 519 000 

Årets resultat -474 503 -945 000 -217 000 1482 000 -119 000 

Soliditet 41 % 58 % 65 % 63 % 38 % 

Antal anställda 0 0 0 0 0 
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1.2 Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning 
Med anledning av samordningsförbundens nationellt sett stora överskott som ej utnyttjats har 
Nationella rådet lämnat rekommendationer om nivå på förbundens egna kapital. För 
samordningsförbund med insatser upp till 7 mkr bör egen kapital uppgå till maximalt 20% av 
insatsen. För Samordningsförbundet Värend innebär detta ett egen kapital på maximalt 852 400 kr 

Förbundet redovisar 2019-12-31 ett positivt eget kapital på 988 791 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 2020. 

1.3 Händelser av väsentlig betydelse 
Inga väsentliga händelser har inträffat. 

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten 
Verksamheten styrs av förbundsordning och internkontrollplan upprättas varje år. Försäkringskassan 
har utsett en gemensam revisor för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Kommunerna 
Alvesta, Tingsryd, Lessebo och Växjö samt Region Kronoberg utser en gemensam revisor. 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens revisor har varit Patrik Hansen, Deloitte AB för perioden 
1 januari -30 april och Emil Andersson, KPMG för perioden 1 maj -31 augusti. Kommun och Regions 
revisor har varit Ingrid Hugosson Region Kronoberg för perioden 1 januari -31 maj och Ulf Engqvist 
för perioden 1 juni -31 augusti. 

Ägarsamrådet hölls den 21 mars 2019. Initiativtagare till samrådet var Region Kronoberg. Både 
ordförande och vice ordförande samt förbundschef deltog. Ägarna beslutade att ge förbundet 
samma ekonomiska tilldelning för år 2020 som för nuvarande år. Ägarna utser representanter till 
utvecklingsgruppen. Gruppen 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 kansliet vid till exempel 
förankring och förberedelser av förslag samt fånga upp ideer till processer och eventuellt bereda 
dessa. Även en referensgrupp är utsedd för att identifiera nuläget av det området processen berör 
samt skapa samsyn kring en gemensam utmaning. Referensgruppernas roll är att lotsa processen i 
rätt riktning och vägleda processledaren att skapa en önskad målbild kring den gemensamma 
utmaningen. Delaktighet och inflytande av människor med egen erfarenhet är viktiga och därför bör 
personer med egen erfarenhet ingår i gruppen och ha koppling till medstyrning. 

Styrelsen för samordningsförbundet Värend har under året haft sju styrelsemöten och två 
strategidagar tillsammans med utvecklingsgruppen. Strategidagarna genomfördes i maj och 
november. Under året har också en arbetsgrupp bestående av representation från både styrelse och 
utvecklingsgrupp bildats för att fram en ny vision och verksamhetsplan för år 2020. I november 
beslutades den verksamhetsplanen. Styrelsen har arbetat utifrån fastställd verksamhetsplan för 
2019 och har under hela perioden haft fokus på att utveckla, utöka och bredda förbundets 
verksam het. 

Ekonomitjänst köps in av Emrikssons Ekonomibyrå AB och arkivmyndighet är Växjö kommun. 
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1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning 

Uppföljning av verksamheten 
För 2019 visar bokslutets redovisning följande kostnadsfördelning: 
Individinriktade insatser : 1 086 561kr 
Strukturövergripande insatser: 1861346kr 
Administration och drift: 1756136kr 

Målgrupper och insatser 
De individinriktade insatserna beskrivs nedan. 

Hälsofrämjande etablering - ESF projekt som drivs av Växjö kommun. Nationellt 
projekt som styrs av SKR i sex områden i Sverige. Projektet riktar sig mot nyanlända 
kvinnor och män som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, eller 
senast inom 6 månader avslutats från etableringsuppdraget, och som misstänks har 
någon form av ohälsa och/eller funktionsnedsättning. Aktiviteterna är att utveckla 
arbetsmetoder för att tidigare identifiera personer i målgruppen nyanlända med ohälsa 
och/eller funktionsnedsättning samt utveckla strukturer för ökad samverkan och 
samsyn bland berörda aktörer. Totalt ska delprojektet arbeta med 80 personer 
Alla parter ingår . Projektperioden är 181001- 200930 

Hälsofrämjande etablering- utökad målgrupp - Ett pilotprojekt för deltagare i 
etableringsuppdraget 18 - 64 år med eventuell ohälsa och/eller funktionsnedsättning. Deltagarna är 
också andra nyanlända som ej omfattas av etableringsuppdraget med eventuell ohälsa samt 
långtidsarbetslösa med eventuell ohälsa. Syftet med pilotprojektet är att skapa anpassade insatser 
för målgruppen alternativt utveckla och anpassa befintliga insatser för att kunna ta emot fler 
deltagare. Målet är att ge samordnat stöd och insatser åt deltagare inom målgruppen med eventuell 
ohälsa och funktionsnedsättning för de ska nå egen försörjning, eller närma sig arbetsmarknaden . 
Förbundet har beviljat en miljon kronor fö r att anställa två koordinatorer. Växjö kommun äger 
projektet och samtliga medlemsparter ingår. Projekttid 191001- 201231. 

Mitt Va l, Växjö -vänder sigtill 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 6-
8 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. Projekttid 160801-
190630. 
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De strukturövergripande insatserna beskrivs nedan. 

Samsyn och samhandling: Processtid: 2019-01-01- 2020-12-31. Processägare: Samtliga 
medlemsparter. 1 035 000 kr. Övergripande syfte och mål: 
Att övergripande och genom samverkan utveckla ett arbetssätt, som ökar samsynen och 
samhandlingen för individer i yrkesför ålder från 16 år och uppåt med svårigheter eller misstanke om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NP). Målet är att målgruppen ska uppnå eller förbättra sin 
förmåga till förvärvsarbete/egen försörjning. Specifika processmål är att: 

1. Finna effektiva arbetssätt riktade till personer med NP-svårigheter som inte kommer vara 
aktuella för en utredning 

2. Att skapa en trygg och tydlig samverkansstruktur för övergången från skola till arbetsliv 
3. Kartlägga möjligheterna att vidareutveckla redan samverkande väl fungerande verksamheter 

riktade till målgruppen 

SamSIP: Processtid: 2018-12-07 - 2020-12-06. Processägare: Samtliga medlemsparter. SamSIP ingår i 
en del av process Samsyn och samhandling och är en lokalöverenskommelse där Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan har samma rättigheter och skyldigheter att sammankalla och närvara vid en 
Samordnad individuell plan (SIP). 

Samsjuklighet och Sysselsättning: Processtid: 2019-01-01 - 2020-12-31. Processägare: Samtliga 
medlemsparter. Processmedel: 1 035 000. Övergripande mål: Att övergripande och genom 
samverkan utveckla och standardisera ett arbetssätt, rutiner och riktlinjer för att öka samsynen kring 
individens övergångar mellan aktörerna för individer i ålder 16-64 som befinner sig i missbruk och 
psykisk ohälsa (samsjuklighet) och som har svårt av olika anledningar att ta del av sedvanliga 
arbetsmarknadsinsatser. Specifika processmål är att: 

1. identifiera orsaker och konsekvenser till behovet som uppstår hos de olika parterna 
2. utveckla effektiva arbetssätt och finna strukturer vid övergångarna 
3. skapa en större interaktion mellan verksamma kring målgruppen 
4. förkorta ledtiden och tiden utan arbete för målgruppen 
5. genom olika ekonomiska medel skapa en "lågtröskel" verksamhet som erbjuder meningsfull 

sysselsättning i kombination med behandlingsinsatser för målgruppen under pågående 
rehabilitering genom kontinuerligt stöd och handledning av särskilt utbildad personal 

6. utveckla och testa en ny modell och arbetssätt inom arbetslivsinriktad rehabilitering riktad 
till målgruppen det vill säga utforma en ny verksamhet enligt I PS-modell som ett arbetssätt 
starkt rekommenderat av Socialstyrelsen för målgruppen, men som ej finns eller har testats 
tidigare i länet av de samverkande parterna 

Insatskatalogen: Processtid: 2018-10-01 Tillsvidare . Processägare: Samtliga medlemsparter. 
Processmedel: 210 000kr. Digital plattform för information om myndigheternas insatser. Syftet med 
katalogen är att underlätta arbetet för medarbetarna hos våra parter samt öka egenmakten för den 
enskilde individen om vilka insatser som finns. 

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Uppföljning och resultat för Hälsofrämjande etablering samt Hälsofrämjande etablering - utökad 

målgrupp redovisas i bilaga 1. 
Uppföljning och resultat för Mitt Val redovisas i bilaga 2. 

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
Uppföljning och resultat av process samsyn och samhandling redovisas i bilaga 3. 
Uppföljning och resultat av process samsjuklighet och sysselsättning redovisas i bilaga 4 ~ 
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Insatskatalogen. Genomförande skulle ske genom att marknadsföra katalogen hos 
medlemsparterna samt följa frekvensen av besök i katalogen. Genomföra en enkätundersökning för 
upplevd användarvänlighet hos parterna. 
Resultat: Katalogadministratör har ansvarat för uppdatering av insatser samt tillsammans med 
kansliet informerat ca 200 medarbetare hos medlemsparterna samt ca 50 medborgare vid 
Samsjuklighetsdagen samt Bo Leva Verka. Katalogen finns hos kommunerna Växjö och Lessebos 
intranät. Centrala Östergötland samordningsförbundet drivertillsammans med de förbund som är 
anslutna utvecklingen av katalogen. Alla texter i katalogen ska formuleras om till lättläst. Någon 
enkätundersökning för medlemsparterna har inte genomförts då katalogen är under 
ombearabetning. 

Utifrån målet att utveckla en gemensam samverkansarena för att skapa samsyn kring 
gemensamma uppdrag och därigenom undvika parallella spår har följande aktiviteter genomförts: 

• Förbundschefen ingår styrgruppen för arbetsmarknadssamverkan Kronoberg och deltagit vid 
fyra träffar. I detta forum beslutas bland annat om det strategiska arbetet i Kronobergs län 
som syftar till att ta fram (SÖK) regionala strategiska överenskommelser inom området 
mottagande och etablering samt arbetsmarknad. 

• Utveckla samverkan med Sunnerbo samordningsförbund har gjorts genom att 
förbundscheferna haft regelbundna möten. Sunnerbos medlemsparter har undertecknat 
SamSIP, Samverkansutbildning sker länsgemensamt samt båda förbunden har en gemensam 
katalogadministratör för Insatskatalogen. Däremot har ingen presidieträff genomförts. 

• Målet var att förbundschefen skulle träffa Länets ledningsgrupp för hälso- och sjukvård och 
socialtjänst för att informera om förbundets arbete, men har inte genomförts under året 
trots försök. 

Utifrån målet Att utifrån individens behov skapa och stödja processer som ger effekter för såväl 
individer som medlemsparter samt undvika att enbart bli en projektfinansiär har följande 
aktiviteter genomförts. 

• Ett rundabordssamtal har genomförts där förbundscheferna i Sunnerbo och Värend deltog 
vid styrgruppen för det Förstärkta samarbete mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedling . Vid mötet fick förbundscheferna i uppdrag att titta närmare på den 
statistik som beskriver de personer som varit i sjukförsäkringen i mer än i två år. Arbetsgrupp 
är utsedd och har träffats vid två tillfällen . 

• Förbundschefen har deltagit i det nationella nätverket för samverkansforskning . 
• Använda formen tjänstedesign som bland annat innebär ett tydligt inflytande från individer 

med egen erfarenhet i samtliga processer kopplat till referensgrupperna samt koppla ihop 
till medstyrning. Kansliet har utbildats i tjänstedesign och förankrar arbetssättet till 
referensgruppen. Delar av metoden har använts vid möten med rehabkoordinatorer , 
integrerad mottagning samt föreningen Attention. 

Utifrån målet att främja gemensam kompetensutveckling innebär att fånga upp gemensamma 
behov av kompetensutvecklingsbehov genom möten med parternas medarbetare. 
Utbildningsinsatserna utvärderas på olika sätt med deltagarna ska uppleva en nöjdhet i sin helhet 
med minst tre på en femgradig skala. Följande kompetensutvecklingsinsatser har genomförts: 

Samverkansutbildning - En fysisk samverkansplattform för att vi får mer kunskap om• 
varandras arbete. Inspiration och förståelse för vårt ibland komplexa och fantastiska 
välfärdssamhälle. Byta erfarenhet och träffa. Målet var att erbjuda 28 medarbetare att gå 
pilotgruppen vilket uppfylldes. Utöver pilotgruppen har 36 personer har gått utbildningen. 
På en femgradigskala ha snittet varit 4,39 på upplevd nöjd het i sin helhet av utbildningen. 
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• Gör små saker med stor kärlek - Samordningsförbundet Värend tillsammans med 
Linneuniversitetet, Region Kronoberg och Växjö kommun, ESF- projektet kompetens för 
framtiden samt Länsstyrelsen har finansierat en kompetenssatsning med fokus psykisk hälsa 
och integration. Konferensen hölls på Linneuniversitetet den 5 och 6 februari. Det var ca 700 
anmälda. Deltagarna kom främst från kommunerna i länet och även Regionen var väl 
representerad . Enkät om utvärdering skickades till 537 deltagare och det var en 
svarsfrekvens på 50%. Närmare 90 % av deltagarna svarade att helhetsintrycket var bra 
(minst nivå fyra på en femgradig skala). 8 av 10 tyckte att innehållet motsvarade 
förväntningarna man haft på dagen och strax under 80% svarade att man kommer ha nytta 
av innehållet från dagen i sitt arbete. Totalkostnad för konferensen var 250 000 kr och det 
motsvarade en kostnad på 390 kr/person. Samordningsförbundet finanseriade två föreläsare 
och del av fikakostnaderna motsvarande 58 000 kr. 

• #breakfastatsvarend 61 personer var anmälda och ca 45 personer deltog och alla parter var 
representerade. Utvärdering genomfördes och på en tiogradig skala fick deltagarna svarar 
på Nöjdheten för dagen och resultatet blev: 
Jag tycker att lokalen och tillgängligheten är bra 9,3 
Jag gillar upplägget 8,5 
Jag tycker att innehållet motsvarar mina förväntningar 6,8 
Jag har lärt mig något nytt 6,7 
Jag tog mig tillfället att nätverka 4,8 

• Tjänstedesign grund 19 personer deltog i första omgången. Hälften lämnade utvärderingen 
och på frågan hur var kusen utifrån dina förväntningar så blev snittet 4,22 på en 
femgradigskala. 

Ba/anskravsresultat 
Årets resultat enligt resultaträkningen -474 503 
- Samtliga realisationsvinster 0 

+ Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 0 
+ Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 0 
-/+ Orealiserade vinster och förluster i 
Värdepapper 0 
+/-Återföring av orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper 0 

= Balanskravsresultat -474 503 

1.6 Väsentliga personalförhållande 
Förbundet har ingen anställd personal. Alla som verkar i förbundet har sin anställning hos respektive 

huvudman. 

1.7 Förväntad utveckling 
Det egna kapitalet förväntas minskas ytterligare då det är inlagd i verksamhetens budget. 
Förbundet har inför år 2020 tagit fram en ny vision Förenkla processen för både individer och 
organisationer för att den enskilde människan ska uppnå eller förbättra sin förmåga till 
förvärvsarbete. 
De övergripande målen är: 

• Effekt - fler rehabiliterade med samordnade insatser 

• Effektivitet - lägre kostnad per rehabiliterad med effektiva insatser 
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Förbundet har också valt att fokusera på följande målgrupper: 

• Arbetssökande från 16 år och uppåt med svårigheter eller misstanke om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 

• Arbetssökande personer i ålder 16 - 641 med öppenvårdsinsatser inom missbruk-och 
beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa. 

• Människor med långvarig sjukdom och nedsatt arbetsförmåga oavsett anställd eller 
arbetslös. 

För att nå målen har tre huvudområden tagits fram: 

Processutveckling genom tjänstedesign - Genom att fokusera på processutveckling genom 
tjänstedesign identifieras en gemensam utmaning. Metodiken innebär att man utgår ifrån 
användaren och tar fram prototyper (nya arbetssätt, digitala lösningar, nya verktyg med mera) på 
förbättringar som sedan kan implementeras utan stora kostnader eller behov av resurskrävande 
omorganisationer. Denna processutveckling utgår från Förbundets prioriterade målgrupper. 

Kompetensutveckling - Genom kompetensutveckling stärks samverkan och kunskap i och mellan 
medlemsparter. Vi fokuserar på tre delar: kompetensutveckling som stärker samverkan, 
kompetensutveckling kopplat till prioriterad målgrupp och kompetensutveckling inom tjänstedesign 
(för personer/verksamheter som deltar i processutveckling genom tjänstedesign). 

Pilotverksamhet - Genom att finansiera pilotverksamheter möjliggör vi för medlemsparter att testa 
och utveckla ideer och förbättringar . En pilotverksamhet kan genomföras där processutveckling 
genom tjänstedesign har resulterat i en lösning som behöver prövas i större omfattning för att kunna 
implementeras. En pilotverksamhet kan också ta sin utgångspunkt i en prioriterad målgrupp . 

2. DRIFTREDOVISNING 
Belopp tkr Utfall jan-dec 

2019 
Aktuell budget 
jan-dec 2019 

Avvikelse utfall -
budget 

Bokslut helår 
2019 

Nettokostnad 4 735 044 4 697 200 6 800 4 735 044 

Medlemsavgift 4 262 000 4 262 000 0 4 262 000 

Resultat -473 044 -435 200 6 800 -473 044 

Utgående eget 
kapital 

988 791 Ej budgeterat - 988 791 

Likvida medel 2 222 462 Ej budgeterat - 2 222 462 

1 Följer regeringsbestämmelser om förändringar av pensionsålder 
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3 RESULTATRÄKNING 
Resultaträkning 

2019-01-01 2018-01-01 
Belopp i kr. Not -2019-12-31 -2018-12-31 

Verksamhetens intäkter 1 4 261994 4 262 250 
Verksamhetens kostnader 2 -4 735 044 -5 207 214 

Verksamhetens resultat -473 050 -944 964 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader -1453 0 

Resultat efter finansiella poster -474 503 -944 964 
Extraordinära poster 0 

Årets resultat -474 503 -944 964 

4 BALANSRÄKNING 
Balansräkning 

Belopp i kr. Not 2019-12-31 2018-12-31 

Tillgångar 
Anläggningstillgångar 

Maskiner och inventarier 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Korta fordringar 
Kortfristiga placeringar 
Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

3,4 

5 

Summa tillgångar 

Eget kapital, avsättningar och skulder 
Eget kapital 

Årets resultat 
Övrigt eget kapital 

Avsättning 
Avsättningar för pensioner 

Skulder 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 6,7 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 

Ansvarsförbindelser 
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0 

0 

286 234 
0 

2 222 462 
2 508 696 

2 508 696 

1463 295 
-474 503 

0 

0 
1519 904 
2 508 696 

0 

0 

641925 
0 

1912 712 
2 554 637 

2 554 637 

2 408 259 
-944 963 

0 

0 
1091341 
2 554 637 



5 KASSAFLÖDESANALYS 
Kassaflödesana lys 

Belopp i kr. 2019-12-31 2018-12-31 

Årets resultat 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapita l 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 
Kassaflöde för den löpande verksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

-474 503 

-474 503 

355 691 
428 562 
309 750 

1912 712 
2 222 462 

-944 963 

-944 963 

16 534 
-216 620 

-1145 049 

3 057 761 
1912 712 

6 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 2019. 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 . 
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5. NOTER 
NOTER 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

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

2019-12-31 

Kr 

1065 500 
1065 500 
1065 500 

757 290 
151 710 

91268 
65 232 

2018-12-31 

Kr 

1065 500 
1065 500 
1065 626 

754158 
152 852 

92 824 
65 790 

Summa 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Administration 
Samverkansutbildning 
Gemensam kompetensutveckling 
Samsyn & Sam handling 
Hälsofr etablering 
Processmedel till förfogande 
Mitt val 
Samsjuklighet & Sysselsättning 
Insatskatalog 
Hälsofr etablering utökad målgrupp 
Pågående processer 
Finsamteamet - Aktiviteter för målgruppen 
Finsamteamet - Lönekostnad personal 
Summa 

Not 3 Kortfristiga fordringar 

Momsfordran staten oktober-december 
Fordran hos leverantör 

4 262 000 4 262 250 

1788590 2 221236 
137 894 0 
148 878 0 
636 584 0 
534 097 0 
101803 0 
206 519 0 
614177 0 
222 010 0 
345 945 0 

0 1920 668 
0 267 512 
0 797 798 

4 736 497 5 207 214 

201344 619 600 
6 867 0 

Summa 208 211 619 600 

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda hyror 58 297 0 
Övriga förutbetalda kostnader 19 726 22 325 
Summa 

Nots Kassa och bank 

Kassa 
Bankkonton Swedbank 

78023 22 325 

Kr Kr 

40 40 
2 222 422 1912 672 

Summa 2 222 462 1912 712 
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Not6 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 723 543 284 690 
Preliminära personals ~atter 10 068 8443 
Arbetsgivaravgifter 8157 7 876 
Summa 741 768 301009 

Not7 Upplupna kostnader 

Lönekostnader administration 167 497 0 
Lönekostnader samverkansutbildning 23 928 0 
Lönekostnader gemensam kompetensutv 11964 0 
Lönekostnader processmedel t förfogande 23 928 0 
Lönekostnader mitt val 11964 0 
Lönekostnader insatskatalog 96 817 0 
Lönekostnader hälsofr etab utökad målgrupp 345 945 0 
Arvoden 5 000 0 
Bokslut och revision 55 000 28 000 
Processmedel förstudie 34 593 34 593 
Kostnader administration 0 267 000 
Kostnader Mitt val 0 133 000 
Kostnader Samsyn &samhandling 0 155 400 
Kostnader Samsjuklighet & samhandling 0 155 400 
Övrigt 1500 16 940 
Summa 778136 790 333 

Not8 Händelser efter balansdagen 

Den snabba spridningen av Covid-19 har skapat stora osäkerheter i Sverige och i världen 
med negativa effekter på ekonomin i allmänhet. Samordningsförbundet bedöms inte i 
någon väsentlig utsträckning ha påverkats av pandemin. 
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Sida2 av 3HÄLSOFRÄMJANDE 
ETABLERING 

Statistik till och med december 2019 

Antal deltagare fördelat per kommun och kön. 

Kommun 
Antal 

deltagare 
Kvinnor Män 

med 
ekonomiskt 

bistånd 

Alvesta 9 5 4 2 

Lessebo 9 6 3 1 

Tingsryd 4 1 3 1 

Uppvidinge 9 3 6 1 

Växjö 33 22 11 2 

Summa 64 37 27 7 

Antal avslutade deltagare per kommun och avslutsorsak. 

Kommun 
Totalt antal 
avslutade 

Arbete Studier 
Arbetsmarknads-

utbildning 
Projekt 

fullföljt * 
Ej påverkbara 

** 
Annan 

*** 
Alvesta 5 2 1 2 

Lessebo 3 1 2 

Tingsryd 0 

Uppvidinge 7 5 2 

Växjö 9 1 1 7 

Summa 24 3 2 0 0 6 13 

Andel 12,5% 8,3% 0,0% 0,0% 25,0 % 54 ,2% 
* personer som varit mslaivna hela sm beslutsperiod, och återgår till anvisaren 
** personer som avslutas på grund av sjukslaivning , föräldraledighet eller flyttat. 
*** personer som går tillbaka till uppdragsgi varen, egen begäran , med mera. 

Ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting I Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen I Kommun eller region 

EUROP EISKA UNIONEN 
Europeiska socialfonden -
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Sida 3 av 3 HÄLSOFRÄMJANDE 
ETABLERING 

Avrapportering 1 - avser perioden september 2019-
januari 2020. 
Utökad målgrupp för Hälsofrämjande etablering 

Projektet utökad målgrupp av Hälsofrämjande etablering drivs i nära samverkan med ESF
projektet Hälsofrämjande etablering och tillkom då parterna uttryckt att det finns ett behov av 
att utöka målgruppen så stöd erbjuds fler individer i behov av det stöd som erbjuds av en 
koordinator. Satsningen med utökad målgrupp finansieras av Samordningsförbundet Värend 
men drivs av Växjö kommun och projektenhet Kronoberg. Projektet arbetar utifrån samma 
principer som ESF-projektet Hälsofrämjande etablering men målgruppen är följande: 

1. Deltagare i etableringsuppdraget 18-64 år med eventuell ohälsa och/eller 
funktionsnedsättning. 

2. Andra nyanlända som ej omfattas av etableringsuppdraget med eventuell ohälsa (I 
Region Kronobergs kompetensförsörjningsstrategi lyfts fram att även nyanlända som 
inte omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag i ett tidigt stadie behöver få 

kontakt med kommunen och Arbetsförmedlingen för att snabbt sätta igång och 
underlätta etableringsprocessen.) 

3. Långtidsarbetslösa med eventuell ohälsa som tidigare tillhört målgrupp 1 eller 2. 

Styrgrupp är styrelsen för Samordningsförbundet Värend. Projektet startade upp i september 
2019 och består av projektledare samt två koordinatorer. Antalet deltagare som projektet har 
nått är totalt 16 stycken, varav 9 kvinnor och 7 män. 8 av dessa (5 kvinnor och 3 män) har 
även redovisats i ESF-projektet, då målgruppen överbryggar varandra på punkt 1. Ingen 
deltagare har avslutats ännu. 

Antalet inskrivna deltagare fördelat på kommun och kön 2020-02-06. 

Kommun 
Antal 

deltagare 
Kvinnor Män 

med 
ekonomiskt 

bistånd 

Alvesta 

Lessebo 4 2 2 2 

Tingsryd 1 1 1 

Uppvidinge 3 2 1 1 

Växjö 8 4 4 1 

Summa 16 9 7 5 

Ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting I Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen I Kommun eller region 

EUROPEISKA UNIONEN 
Europeiska socialfonden -
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SLUTRAPPORTMITTVAL 

Processtid: 2016-08-01 - 2019-06-30 

Processägare: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

Processmedel: 1 820 875 kr 

Vad är Mitt Val? 

2016 startade projektet Mitt Val, där både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan håller i 
kurs som ett verktyg i det förstärkta samarbetet mellan de två myndigheterna. Målgruppen är 
personer som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning 
eller risk för en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och som är i behov av 
rehabilitering för att få eller återfå sin arbetsförmåga. Samordningsförbundet Värend har 
under åren finansierat totalt en heltidstjänst, fördelat på fyra personer (två handläggare från 
Arbetsförmedlingen och två handläggare från Försäkringskassan). Sista året har 
finansieringen varit 80 % då 20 % har tilldelats en processledare från Samordningsförbundet 
för att fokusera mer på implementeringen av kursen 

Kursen hålls två dagar i veckan atvå timmar i en månads tid, det vill säga åtta kurstillfällen. 
Det är handläggare från Försäkringskassan som bjuder in personen till kursen, och sedan hålls 
kursen i lokaler hos Arbetsförmedlingen. Det är sedan en handläggare från respektive 
myndighet som håller i kurserna. Antalet deltagare per kurs har varierat mellan 6-10 
deltagare. 

Ett av syftena med kursen är att skapa bättre förutsättningar för deltagarna, ofta 
långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa, att lyckas i en övergång till arbetsmarknaden och 
att förkorta tiden i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Målet är att utveckla 
arbetssätt och att förkorta tiden för individer i det förstärkta samarbetet mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Fler ska hitta långsiktiga lösningar för att komma 
ut i arbete eller studier och färre återvända till sjukförsäkringen eller arbetslöshet. Syftet med 
kursen är även att deltagarna ska förberedas på att gå in i det förstärkta samarbetet mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Kursen är inriktad på biologdesign som innebär att man inriktar sig på vilka intressen 
deltagarna har, till förmån för tidigare arbetslivs- och utbildningserfarenhet. Målet är att finna 
nya vägar ut i arbete i en positiv anda och samtidigt förkorta tiden i sjukförsäkringen. Detta 
sker med ett coachande förhållningssätt. 

Resultat 

Vid tidigare delrapporter har resultat redovisats. Under det första året, 2016, sattes mål att: 

90% av alla deltagare skall ha en plan eller avslutad gruppverksamhet. 
75% av deltagarna skall gå in i det förstärkta samarbetet. 
50% av deltagarna skall efter avslutat samarbete lämnat sjukförsäkringen (idag ca 40% ). 

Dessa mål utvärderades/sammanställdes inte till fullo. 



Under 2017 sattes nedan mål vad gäller kurstillfällena 

1. Mål: att 27-32 deltagare ska ingå i Mitt Val under 2017. 
Kommentar: Målet är uppfyllt, 27 personer har deltagit under året. 

2. Mål: att 75% av deltagarna ska gå in i det förstärkta samarbetet mellan 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Kommentar: Målet är inte uppfyllt då 66% har gått vidare till gemensam 
kartläggning i det förstärkta samarbetet. 

År 2018 sattes nedan mål: 

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 deltagit 

75 procent inskrivna i det förstärkta samarbetet 

mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

Uppfyllt 86 procent (40 personer) 

Utifrån resultaten uppfylldes målsättningen att 75% av deltagarna ska gå in i det förstärkta 
samarbetet samt alla deltagarna, det vill säga 100% hade en planering efter avslutad 
gruppverksamhet. 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. 

Sista perioden för projektet, 1 oktober 2018 till 30 juni 2019 har huvuduppdraget varit att 
implementera processen eftersom effekterna av arbetet är positiva. 

Totalt har under hösten 2018 och våren 2019 32 deltagare gått kursen Mitt Val. Av dessa 
personer har 22 gått vidare till gemensam kartläggning, det vill säga drygt 70 % av de som har 
gått kursen (se bilaga för sammanställning av sista periodens kurstillfällen). 

Vi kan alltså konstatera att även fortsättningsvis ser vi goda resultat för de personer som gått 
kursen. De allra flesta får fortsatt stöd genom att gå vidare till gemensam kartläggning i det 
förstärkta samarbetet. Gemensam kartläggning som syftar till att tillsammans klargöra det 
samlade behovet av rehabilitering och för att hitta vägar för individen att få eller återgå i 
arbete. 

Målsättningen var att minst 42 skulle gå kursen sista året. På grund av enbart fyra anmälda 
deltagare till den sista kursen i maj beslutades att boka om dem till kursstarten i september. 
Det krävs minst 6 personer för att det ska bli en bra dynamik under kurstillfällena samt även 
ett ömsesidigt utbyte mellan deltagarna. Av de fyra som nu inte går kursen i maj, så är två 
anmälda till kursen i september medan två gick direkt till den gemensamma kartläggningen. 

Totalt under åren processen med kurser har varit i gång har över 100 personer deltagit. Den 
absoluta merparten har gått till gemensam kartläggning inom det förstärkta samarbetet. Ett 
viktigt och bra resultat, som gör att både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ser det 
fortsatta arbetet med att hålla i dessa kurser som en mycket viktig del i sina respektive samt 
det gemensamma uppdraget i det förstärkta samarbetet mellan myndigheterna. På uppdrag av 



regleringsbrev har myndigheterna vare år en kvot för antal gemensamma kartläggningar som 
ska göras, och Mitt Val är här en viktig del i att säkerställa antalet. Vi vet att det är av vikt 
med stärkta förberedelser tillsammans med individen inför den gemensamma kartläggningen, 
vilket Mitt Val bidrar till. 

Implementeringen 

Mitt Val tillhör nu ett av verktygen i det förstärkta samarbetet. Genom åren har det varit olika 
personer från myndigheterna som hållit i kursen, trots byte av kursledare har kursutbudet 
fortsatt. Kursen är en naturlig del att nu erbjuda individer som har nedsatt arbetsförmåga och 
är i behov av rehabilitering. 

Till hösten erbjuds kursen i fortsatt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Tack vare processtöd från Samordningsförbundet har utveckling av 
arbetet och även implementeringen av kursen lyckats. Nu blir det ett fortsatt erbjudande till 
våra länsinvånare i det förstärkta samarbetet mellan myndigheterna, utanför ramarna i en 
process. 

Bilaga - sammanställning resultat Mitt Val 2018/2019 
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Huvudprocess: Samsyn och Samhandling 
Processledare Cecilia Örbäck Tiderman 

Övergripande syfte och mål: 

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 (NP). Målet är att målgruppen ska 
uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete/egen försörjning. 

Sammanfattning av processarbetet år två 

SamSIP 

Efter att den lokala överenskommelsen trädde i kraft i december 2018 har Samordningsförbundet 
Värend under 2019 informerat ett hundratal personer om möjligheten att använda sig av SamSIP. 
Utöver dessa personer har 60 stycken, genom Samverkansutbildningen, fått en grundläggande 
utbildning i hur SamSIP används. 

Hälsofrämjande Etablering har, främst under hösten 2019, börjat använda sig av SamSIP och 
upplevelsen är mycket positiv för väl yrkesverksamma som individ. Även Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan har använt sig av möjligheten att kalla till SamSIP och även de positivt inställda till 
möjligheten. 
Vuxenpsykiatrin inom Region Kronoberg samt rehabkoordinatorer har också genomfört SamSIP. 
Samordningsförbundet har fått kännedom om cirka 15-20 SamSIPar. Parterna ställer sig positiva till 
att alla har samma rättigheter och skyldigheter att delta. 
Efter #breakfastatsfvarend i december 2019, som handlade om ny forskning kring SIP, väcktes 
intresse hos yrkesverksamma inom Barnens bästa gäller i Kronoberg som har resulterat i en fortsatt 
dialog kring samarbete/erfarenhetsutbyte. 

Två avvikelserapporter har inkommit till samordningsförbundet Värend under 2019. Tre 
myndighetspersoner har ringt in för att berätta om vad som inte fungerat i arbetet med SamSIP. 
Gemensamt för de ovanstående är problemet med att alla parter inte kommer och att ingen 
ersättare i de fallen skickas. En del av förbundets medlemsparter har under 2019 ställts inför stora 
förändringar vilket har bidragit till att SamSIP inte alltid har varit prioriterat . 
De personer som tagit del av den individuella samordningen har haft olika diagnoser, inte bara 
neuropsykiatriska fu nktionsnedsättninga r. 

Under december 2019 påbörjades en genomlysning av hur arbetet med SamSIP har fungerat. 
Genomlysningen kommer pågå under januari och februari 2020. Intervjuer kommer genomföras med 
myndighetspersoner som genomfört SamSIP och förhoppningen är att även kunna få möta en eller 
flera personer som varit i behov av individuell samordning. 

Samsyn och samhandling 

Kommunernas aktivitetsansvar, KAA 
I januari 2019 deltog Samordningsförbundet Värend vid ett möte med yrkesverksamma inom 
kommunernas aktivitetsansvar, KAA, samt deras chefer. Vid mötet fördes önskan fram att 
Samordningsförbundet Värend skulle fungera som den sammanhållande länken samt ansvara för att 
föra arbetet med KAA framåt i länet. Målet är att finna en länsövergripande process för samverkan 
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Värend 
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mellan KAA och Gymnasieskolan . Eftersom frågan ligger i linje med processen åtog 
Samordningsförbundet Värend sig rollen och under 2019 har KAAsamordnarna träffats cirka var 6:e 
vecka. KAAsamordnarna anser att nätverket har varit givande och framåtsyftande. Det har varit en 
arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och därför upplevts som lärande. Samverkan dem 
emellan har stärkts. 

Tillsammans har de: 

• Tagit fram fem olika persona som ofta omfattas av KAA 

• Genomfört gemensamma informationsträffar med olika skolor i Kronobergs län. 

• Beslutat att varje kommun skall ha en e-postadress som heter kaa@aktuellkommun.se . 
Syftet är att underlätta kontaktvägen till KAAsamordnaren 

• Beslutat att utforma ett förslag på en gemensam utskrivningsblankett där kontakt med KAA 
skall finnas med som en ruta att kryssa i 

• Infört Teams som gett dem en gemensam plattform där de på ett enkelt sätt kan dela 
information och föra en dialog 

• Genom erfarenhetsutbyte kommit fram till ett förslag på en gemensam process för 
samverkan mellan gymnasieskolan och KAA. Processen kommer presenteras i en workshop 
tillsammans med Region Kronoberg och SYVrådet i februari 2020. En längre process med 
fokus på insatser kan i nuläget inte utformas eftersom kommunerna har varierande 
förutsättningar att erbjuda ungdomarna aktiviteter 

I oktober 2019 anordnade Samordningsförbundet Värend en workshop tillsammans med Skolverket . 
Totalt deltog 43 personer . Gruppen bestod av verksamhetsnära medarbetare som till exempel KAA 
och studie- och yrkesvägledare, chefer, rektorer samt politiker. 
Workshopen har i många fall bidrag it till att KAA har lyfts upp som en viktig fråga i den direkta 
verksamheten men också organisatoriskt . 

De som ansvarar för att revidera Delegationen för unga och nyanlända till arbete, DUA, i 
kommunerna i Kronbergs län har vid ett möte varit och anordnat en workshop med 
KAAsamordnarna. Syftet var att tillvarata kunskapen och erfarenheten som finns i en framtida 
överenskommelse. En fortsättning på detta arbete kan bli aktuellt. 

Önskemålet under 2020 är att fortsätta mötas i samma utsträckning. Planeringen är då att bjuda in 
andra samverkansaktörer som till exempel Arbetsförmedlingen, Ungsam, SAM START, Barnens bästa 
gäller och Ungdomshälsan . KAAsamordnarna önskar också öka sin kunskap kring bemötandet av 
personer med neuropsykiatriska svårigheter. 

Kommunikation 
Vid mötena med Referensgruppen har arbetet med kommunikationen mellan person och myndighet 
påbörjats. Detta problemområde lyftes fram av både personer och myndigheter under processens 
första år. Trots att det inte finns inskrivet som mål i den nuvarande processen beslutade 
utvecklingsgruppen i juni 2019 att konkretisera området för att arbeta vidare med det. Genom 
Tjänstedesign undersöker Samordningsförbundet Värend hur och vad som behöver arbetas vidare 

med . 
Samordningsförbundet Värend deltar i en styrgrupp i projektet Digitala Samhällskolan. Projektägare 
är Studieförbundet Vuxenskolan och lmmerpo AB. Projektet syftar till att ta fram VR-filmer som kan 
användas som förberedelse inför olika samhällsrelaterade situationer som till exempel 
anställningsinte rvjuer eller bankbesök . 

mailto:kaa@aktuellkommun.se


Bilaga 4 

Process Samsjuklighet och Sysselsättning

Sammanfattning av processarbetet under det första året 190101-191231 

Processledare Aleksandra Karlsson 

Kort sammanfattning 

1 januari 2019 påbörjades första året i arbetet med processen Samsjuklighet och Sysselsättning. 
Processen hade fem delmål som närmare beskrivs här nedan. Med denna sammanfattning vill jag ge en 
kort återblick på hur arbetet har löpt på under året inom respektive målområde, men också ge förslag 
om inriktning på processarbetet under år 2020. Målområdena har prioriterats växelvis och utifrån de 
förutsättningar som funnits hos respektive part. 

I den här sammanfattningen lyfts främst de aktiviteter och mötesformer i delen Gjorda satsningar 
som jag ser har bidragit främst och fört processarbetet närmare målen. Andra aktiviteter som har gjorts 
under året har återkopplats fortlöpande under utvecklingsgruppens och styrelsens sammanträde under 
förra året. 

Övergripande mål: Att övergripande och genom samverkan utveckla och standardisera ett 
arbetssätt, rutiner och riktlinjer för att öka samsynen kring individens övergångar mellan 
aktörerna för individer i ålder 16-64 som befinner sig i missbruk och psykisk ohälsa 
(samsjuklighet) och som har svårt av olika anledningar att ta del av sedvanliga 
arbetsmarknadsinsatser. 

Processens målgrupp: Arbetssökande personer i ålder 16-64 med öppenvårdsinsatser inom 
missbruk- och beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa. 

(Ändring i målgruppens definition har gjorts utifrån förbundets verksamhetsplan för 2020 beslutat av styrelsen den 29 november 2019.) 

1) DELMÅL: Utveckla effektiva arbetssätt och finna strukturer vid övergångarna 

HUR: Specificera innehållet i stegförflyttningen i det identifierade glappen vid målgruppens övergång 
mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Detta innebär ett behov av standardisering, 
förtydligande och revidering av rutiner och riktlinjer inom respektive organisation i arbetet med 
personer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa (samsjuklighet), samt fortsätta utforska det 
önskade läget hos respektive part som ingår i processen. 

GJORDA SATSNINGAR: 

► Förutsättningarna för arbetet med detta mål påverkades omfattande av 
Arbetsförmedlingens omstrukturering. Den 29 april 2019 träffades personal inom stöd- och 
behandlingsenheten samt missbruksavdelningen från Alvesta kommun och en förmedlare från 
Arbetsförmedlingen där diskuterades målgruppens behov. Det togs upp även utmaningar som 
respektive myndighet möter i sitt arbete med berörd målgrupp och i samverkan mellan dessa två 
aktörer. Under mötet lyftes behovet av extra personella resurser som skulle ha som huvuduppgift att 
bygga nära samarbete med företagare inom Alvesta kommun samt Arbetsmarknadsenheten inom 
kommunen som i sin tur skulle möjliggöra praktik eller annan form av sysselsättning för målgruppen. 



För att vidare diskutera planerades ett uppföljningsmöte, dock kunde inte detta genomföras pga de 
nedskärningarna i personalen på Arbetsförmedlingen. 

► Den 23 maj 2019 genomfördes en workshop med Integrerad mottagning, där det kom 
upp de behoven och utmaningar som den nya verksamheten stötte på i sitt arbete. Det som lyftes i 
workshopen var att det finns en antagande bland professionella om att det krävs absolut drogfrihet för 
att personer med denna problematiken ska få tillgång till sysselsättning. Det som diskuterades också är 

att beslutstiden för att få någon form av sysselsättning är lång vilket sänker motivationen och ökar 
risken för återfall. I workshopen lyfts att det råder en okunskap kring vad andra myndigheter och 
organisationer kan erbjuda för målgruppen, dels för att det skiljer sig så mycket mellan det som finns i 
de olika kommuner. Det kom upp att det finns även en viss okunskap kring regler och regelverk. 

► Träff med Kriminalvården, frivårdsinspektör Marie Berglund. I mötet lyftes det goda 
samarbetet mellan Kriminalvården och kommunerna i länet som har funnits tidigare, men har tappat 
fart senaste tiden enligt kriminalvårdens uppfattning av läget. Kriminalvården har tidigare haft rollen 
som "spindeln i nätet" i dessa samverkansformer och ser fortfarande på samma sätt på sin roll. 

2) DELMÅL: Skapa en större interaktion mellan verksamma kring målgruppen 

HUR: skapa samsyn om problembilden. En ny samverkansarena skapas mellan verksamma för att 
hitta koordinerade aktiviteter som alla kan enas kring. Ökad information- och kunskapsspridning kring 
målgruppens problematik samt målgruppens behov behöver lyftas, för att aktörerna inte endast ska 
mötas i aktiviteterna, utan också i tankarna. 

GJORDA SATSNINGAR: 

► Den 28 augusti sammankallades en referensgrupp. Referensgruppen har träffats vid 3 
tillfällen år 2019. Referensgruppen består av 27 personer, medarbetare inom de olika verksamheter 
som möter personer med missbruk, psykisk ohälsa, personer med NPF-svårigheter men också 
brukarorganisationer och brukare. 

3) DELMÅL: Förkorta ledtiden och tiden utan arbete för målgruppen 

HUR: Göra en behovsanalys genom att ta del av personernas egna berättelser och upplevelser av det 
stöd och hjälp de har fått. 

GJORDA SATSNINGAR: 

► Fyra personer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa har intervjuats. Fortsatt 
arbete pågår med att hitta och intervjua fler personer då målet är 10 individer. Att hitta personer som 
har velat delta i intervjuer har periodvis varit svårt. Svårigheter som jag har stött på har varit att få 
personer som vill dela med sig av sin resa, samt få verksamheter som har engagerat sig och tillfrågat 
deras kunder/brukare/patienter som de träffar i dagliga arbete. 

Det som har framkommit i intervjuerna är att målgruppen definierar motivationen att förändra sin 
vardag som "en färskvara" som i sin tur ställer krav på professionella att ta vara på den på bästa sätt 
och jobba främjande för att individen ska behålla den. Enligt intervjupersonerna, det bästa stödet 
uppnås om kontakten mellan individen och myndigheterna är stabil över tid, det finns kontinuitet och 
tät uppföljning. Intervjupersonerna påstår att kontinuerliga stödinsatser kan ge likvärdig effekt som 



behandlingsinsatser. Professionella som aktivt lyssnar, möjliggör för individer att kunna välja insatser, 
stöd och behandling, samt kunnat sätta gränser lyfts upp som en framgångsfaktor i kontakten med 
myndigheter. Även straff och rättsliga påföljder av oönskade beteenden betraktas senare av 
intervjupersonerna som en positiv åtgärd. Intervjupersonerna uppger att det behövs fler personer som 
har lyckats bli drogfria inom välfärden, då dessa kan agera både som förebilder och för att nå ut till 
fler som kämpar med sitt missbruk. I intervjuerna framkommit att sysselsättningsplatser belagda i 
verksamheter som tar hand om djur har haft en god effekt på tillfrisknandet. 

► Studiebesök och träff med föreningarna Våga Va och Attention för att komma närmare 
målgruppen och kunna driva processen mer utifrån metoden tjänstedesign. Förbundet tog aktiv roll 
och presenterade processarbetet på Dagen om Samsjuklighet, den 14:e maj på stadsbibliotek i Växjö. 
Utvärderingen av dagen visade att ämnet samsjuklighet inte är belyst i önskad omfattning, både i 
allmänheten och bland myndigheter. Det behövs mer kunskap och exempel på hur vi möter dessa 
personer på bästa sätt och därmed finns önskemål att den här dagen blir återkommande varje år med 
lite varierande fokusområde. 

4) DELMÅL: Att skapa en "lågtröskel" verksamhet som erbjuder meningsfull 
sysselsättning i kombination med behandlingsinsatser för målgruppen under pågående 
rehabilitering genom kontinuerligt stöd och handledning av särskilt utbildad personal 

HUR: undersöka möjligheter om alla parter har ett intresse och vilja att delta i någon mån vid ansökan 
om ekonomiska medel från andra sociala fonder och aktörer för en "lågtröskel" verksamhet. Detta 
förslag kräver vidare utredning av ägarskap för den nya verksamheten. 

GJORDA SATSNINGAR: 

► Under året har processledaren samlat på information om hur man ansöker om ESF-
medel, samt träffat medarbetare och ledningen på Projektkontoret i Växjö kommun för dialog kring 
ansökan om ett ESF-projekt. Presentation av projektet gjordes av Projektkontoret på senaste 
styrgruppensmöten för Arbetsmarkandssamverkan Kronoberg (ASK) den 10 december 2019. ASK 
föreslog att Projektkontoret bildar en arbetsgrupp kring det tilltänkta projektet där förbundet har 
önskat att vara representerad både med delar av utvecklingsgruppen samt processledaren för denna 
processen. 

► Den 23 augusti 2019 fick Utvecklingsgruppen workshopa och idegenerera kring 
potentiella målgrupper som skulle omfattas av den kommande ESF ansökan samt på vilket sätt 
projektet ska formas gällande metoder och arbetssätt. I workshopen kom det fram att i projektet 
behövs testas nya och radikala sett att möta dessa målgrupper och deras behov. Det lyftes också att lots 
som funktion uppskattas och behövs i arbetet med fler målgrupper. Väntjänst- utbyte av studenter på 
LNU och civilsamhället i stort ska involveras och inbjudas till nära samarbetet till projektet. 
Mötesformer i hemmiljö men också i form av cirklar och träffpunkter för alla målgrupper. I det nya 
projektet ska vi våga pröva ett mer :flexibelt system med olika sjukskrivningsgrader samt arbeta mer 
utifrån att erbjuda bättre stöd till individer så dem kan uppfylla de kraven som ställs från myndigheter. 

► Samordningsförbundet hade som förslag att investera en miljon kronor av förbundets 
besparingar för att skapa en pilotverksamhet som skulle motsvara en lågtröskelverksamhet för 
målgruppen personer med missbruk och psykisk ohälsa. Förslaget lyftes upp i utvecklingsgruppen, 
men röstades ner för förmån att utöka gruppen i projektet Hälsofrämjande etablering. 



5) DELMÅL: Utveckla och testa en ny modell och arbetssätt inom arbetslivsinriktad 
rehabilitering riktad till målgruppen dvs utforma en ny verksamhet enligt IPS-modell 
som ett arbetssätt rekommenderat av Socialstyrelsen för målgruppen, men som ej finns 
eller har testats tidigare i länet av de samverkande parterna 

HUR: Genom att sprida kunskap och information om !PS-metoden. Visa på andra goda exempel och 
verksamheter som organiserat sin verksamhet utifrån den här metoden. 

GJORDA SATSNINGAR: 

► IPS-modell som ett nytt arbetssätt har återkommande presenterats och diskuterats i 
olika sammanhang med medarbetare hos de enskilda parterna, men likaså med utvecklingsgruppen och 
styrelsen för förbundet. Under dessa tillfällen har noterats både vilja, men också en viss tveksamhet 
kring metoden. Processledaren har tidigare lyft möjligheten till utbildning i IPS- metoden som Lunds 
universitet erbjuder. 

► Studieresa till Ljungby för att bekanta sig med andra verksamheter som jobbar utifrån 
IPS metoden. Delar av utvecklingsgruppen, medarbetare från projektet Hälsofrämjande etablering 
samt några representanter från tidigare "styrgrupp" deltog i presentationen. Tre olika verksamheter 
presenterade sitt arbete utifrån hur de jobbade med metoden. 



Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Samordningsförbundet Värend, arg. nr 222000-2634, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och fullmäktige i Region Kronoberg, Växjö kommun, Alvesta kommun, Tingsryds 
kommun, Uppvidinge kommun och Lessebo kommun. 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Värend för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 



för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt 
god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Samordningsförbundet Värend för år 2019. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 
har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende_i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig het mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet , men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldig het mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen . 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation . 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Växjö den /::}- .c.pn\ 2 <S2o 

~ ~~ 77 -✓ U Engqvist,Emil Andersson , 
Auktoriserad revisor F:endevald revisor 
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Samordningsförbundet Värend 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31 

1 Bakgrund 
Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Värend 
för räkenskapsåret 2019. Granskningen har bedrivits i enlighet med god revisionssed 
för kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att lämna underlag för revisorernas 
bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen. 

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande . Revisorernas uttalande avges i revisionsberät
telsen. 

Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och even
tuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets revis
ion. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att den ska utgöra underlag för revisorernas prövning av; 

• att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt , 

• om räkenskaperna är rättvisande och 

• om den interna kontrollen är tillräcklig. 

1.2 Revisions kriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida verksamheten bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt samt att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet 
med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier: 

• Lag om finansiell samordning SFS 2003: 1210, Kommunallag och lag om kommunal 
bokföring och redovisning 

• God redovisningssed , definierad av Rådet för Kommunal Redovisning , RKR 

• Interna regelverk och instruktioner 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk
samhet , främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev 2 . Det innebär att vi plane
rat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra 
oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Samordningsförbundet Värend 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31 

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2019. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och/eller som har direkt koppling till den 
finansiella redovisningen i årsredovisningen. Vi har även stämt av balanskravsutred
ning mot underlag. Övriga delar har endast granskats utifrån om informationen är för
enlig med de finansiella delarna . 

Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll 
och förbundsordning) inklusive årsredovisningen 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de beslutade målen 

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga 
underlag. Översiktlig analys av övriga poster. 

• Stickprovsgranskning av attest och utanordning 

• Diskussion med processtöd/förbundssamordnare 

• Sedvanlig bokslutsgranskning 

1.3.1 Risk- och väsentlighetsanalys 

1.3.1.1 Redovisningen 

• Verksamhetens intäkter 

Består i huvudsak av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot 
beslut, fakturering och inbetalning . 

• Verksamhetens kostnader 

Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanord
ning samt avklipp. 

• Kassa och bank 

Substansgranskas mot externa underlag. 

• Kortfristiga skulder 

Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanord
ning samt avklipp. 

• Redovisningsprinciper och upplysningsplikt 

1.3.1.2 Intern kontroll 

• "Ordning och reda" 

• Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och redovisningsbyrån 
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Samordningsförbundet Värend 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12 -31 

• Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och med rätt 
belopp . 

2 Resultat av granskningen 

2.1 Årsredovisningen 
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen 
har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att års
redovisningen inte, i allt väsentligt , är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redov isning . 

2.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper " att redovisningen 
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Vid vår granskning har vi granskat förbundets redovisningsprinciper mot RKR:s gäl
lande rekommendationer. 

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever 
RKR:s rekommendationer . 

2.3 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekono
misk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska samordningsförbundet ha en god ekono
misk hushållning i sin verksamhet. Styrelsen ska fatta beslut om riktlinjer för god eko
nomisk hushållning . 

I samordningsförbundets budget för 2019 lämnas inte någon definition av god ekono
misk hushållning kopplat till övergripande mål. De övergripande målen är följande: 

- Att utveckla en gemensam samverkansarena för att skapa samsyn kring ge
mensamma uppdrag och därigenom undvika parallella spår 

- Att utifrån individens behov skapa och stödja processer som ger effekter för så
väl individer som medlemsparter samt undvika att enbart bli en projektfinansiär. 

- Att främja gemensam kompetensutveckling 

I årsredovisningen presenteras på ett överskådligt sätt utförda insatser under året. 

Sammantaget framgår av årsredovisningen att förbundets bedömning är att god ekono
misk hushållning har uppnåtts baserat på nivån på årets resultat. 
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Dag som ovan 

KPMGAB 

Emil Andersson 

Auktoriserad revisor , 
Certifierad kommunal revisor 
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