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Ordföranden har ordet 

2019 har varit ett mycket både händelserikt och spännande år för Samordningsförbundet 
Finsam Lekeberg och Örebro. Med flera nya ledamöter i styrelsen och beredningsgruppen, en ny 
ordförande och en ny förbundschef så inleddes året med deltagande på Finsamkonferensen som 
Nationella Rådet arrangerar. Konferensen bidrog till kunskap kring vikten av samverkan och 
idéer till hur förbundet kan utvecklas. 

Vi insåg också ganska snart att vi behövde göra ett omtag då det gällde Finsams verksamhet och 
arbete. Man har jobbat på ett liknande sätt under många år men utan att få den utväxling som 
önskats. Därför beslutade vi att under 2019 påbörja ett förnyelsearbete. Parallellt med 
förnyelsearbetet har insatser gjorts för att förbättra och effektivisera de insatser som redan 
finansieras av förbundet. Vi behöver hitta bättre metoder för analys, uppföljning och 
utvärdering så vi får mer "pang för pengarna" i våra insatser. 

Dialogen kring förbundets nya riktning har främst förts på förbundets visionsdagar där styrelse 
och beredningsgrupp arbetat med vision, mål, roller och ansvar. Frågor som också berörts är 
hur vi förbättrar vår förmåga att identifiera målgrupper som är i behov av samordnat stöd och 
hur vi ska utforma stödet för att det ska skapa ett värde för individen i dennes rehabilitering till 
arbete. För att komma rätt i det arbetet har förbundet identifierat Tjänstedesign som en lämplig 
metod. Som stöd i vårt strategiarbete har vi tagit stöd från Samordningsförbundet i Centrala 
Östergötland som har utvecklat ett framgångsrikt arbete med Tjänstedesign och arbetat fram 
insatser som vilar på evidens. 

Strategiarbetet har utgått från Regionens Omvärldsrapport för 2019 där vi identifierat trender 
som vi behöver ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete. Vi kommer även fortsättningsvis finansiera 
individstödjande insatser men kommer också satsa mer på strukturpåverkande insatser. Ska vi 
på riktigt lyckas nå en sömlös samverkan mellan våra medlemmar så är det nödvändigt att hitta 
effektivare och mer värdeskapande arbetssätt inom myndigheterna. 

Inför 2020 så ser vi framemot ett fortsatt utvecklingsarbete där vi nu går mer från ord till 
handling. Under 2019 har vi sett förändringar hos medlemmarna i form av minskade resurser 
och omvärldsförändringar som vi inte kan påverka men som än mer kräver att vi använder våra 
resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. 2020 blir inte annorlunda. Vi går mot en 
lågkonjunktur, vi är just nu mitt inne i en  "Corona-kris" som vi ännu inte sett slutet på, 
försörjningsstödskostnaderna ökar och fler människor har ett behov av att få fler och olika 
stödinsatser för att närma sig en egen försörjning. 
Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro ska vara den självklara noden för 
samverkan mellan medlemmarna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Lekebergs kommun, 
Örebro kommun och Region Örebro. Vi måste alltid sträva efter att ingen medborgare i våra 
kommuner "faller mellan stolarna" utan Finsam ska vara det  "kit"  som synliggör och bidrar till 
att täppa till de luckor och organisatoriska mellanrum som finns. 

Jag ser verkligen framemot att fortsätta arbetet som styrelseordförande i Finsam. 
Tack för ett riktigt bra 2019. Nu ångar vi på, tillsammans, för ett minst lika bra 2020!  

Jessica  Ekerbring 
Styrelseordförande Finsam Örebro-Lekeberg 
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1. Förvaltningsberättelse 

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 
2019. Till redovisningen hör fem bilagor. 

Styrelse och beredningsgrupp har under året arbetat med riktningen för förbundet. 
Visionen för förbundet har arbetats om under är följande: 

Ett välfungerande sammanlänkat välfärdssystem med den enskilde i 
fokus. 
Flera aktiviteter är genomförda kopplade till målen som är formulerade i 
verksamhetsplanen för 2019. När det gäller förbundets ena uppdrag att finansiera 
samordnade rehabiliteringsinsatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar 
sin förmåga till förvärvsarbete så har närmare 40% av de deltagare som under året 
avslutats efter att ha tagit del av ett coachande stöd från förbundets finansierade 
insatser nått arbete eller studier, totalt 40 personer. 

Hur väl förbundet har lyckats med uppdraget att bidra till integrerad samverkan mellan 
myndigheter och i vilken omfattning förbundet har bidragit till ovanstående vision är 
dock svårt att bedöma. Fokus i förbundet och majoriteten av förbundets medel har 
historiskt sett använts till att finansiera insatser för individer framförallt med 
sjukpenning och aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Detta är en viktig del av 
förbundets uppdrag men om förbundet ska omfamna båda uppdragen i Finsamlagen så 
behöver förbundet fokusera mer på strukturövergripande insatser som stärker 
samverkan mellan myndigheterna. Den behovsanalys som förbundet påbörjade under 
2019 visar också på att det finns flera målgrupper med behov av samordnad 
rehabilitering som förbundet tidigare inte har nått med insatser. 

Att sätta upp mätbara mål kopplade till hur väl förbundet har lyckats bidra till ett 
välfungerande sammanlänkat välfärdssystem med den enskilde i fokus är svårt. 
Uppdraget kan definieras som ett  "wicked  problem", ett komplext problem utan en 
slutgiltig lösning med många aktörer inblandade. Sättet att hantera ett  wicked  problem 
är att bilda horisontella strukturer, se mönster, jobba agilt och innovativt för att hitta 
nya lösningar. För detta har under året Tjänstedesign identifierats som en framgångsrik 
metod. Trots att förbundets uppdrag är stort och  "wicked"  så har inte behovet av 
samverkan mellan myndigheter inte minskat sen Lagen om Finansiell samordning 
trädde i kraft 2003, utan tvärt om. I takt med att kunskapen ökar och blir allt mer 
avancerad så utvecklas möjligheter till och behov av specialisering, genom att 
specialisering ökar så ökar behovet av koordinering och samverkan mellan och inom 
myndigheter. 

1.2 Utveckling av verksamheten 

Med anledning av flera nya representanter i styrelse och beredningsgrupp och en 
gemensam vilja till utveckling var man enig om att under året tillsammans påbörja en 
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förändringsresa i förbundet. Arbetet innebar dels att uppdatera och utveckla rutiner 
och strukturer kring bokföring, ekonomi, samt rutiner för internkontroll och arvoden, 
men också att se över de insatser förbundet finansierar och säkerställa tydligare 
uppföljning och utvärdering. Mer enhetliga redovisningsrutiner för insatserna 
arbetades fram tillsammans med samordnare för insatserna för att möjliggöra 
jämförelse och analys av resultaten. 

Ett mer övergripande förändringsarbete inleddes på förbundets strategidag 
tillsammans med styrelse och beredningsgrupp den 9 maj. Följande områden 
identifierades på strategidagen och i vilken prioriteringsordning förbundet skulle 
arbeta med dem. 
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Förbundschefen fick i uppdrag att genomföra en nulägesanalys som presenterades på 
styrelse och beredningsgrupp i augusti. Nulägesanalysen presenterades i form av en  
SWOT  analys på förbundet och för de insatser som förbundet finansierar samt en 
inventering av hur dessa följs upp (se bilaga 1). På förbundets andra strategidag den 4 
oktober där förutom beredningsgrupp och styrelse, även medlemsrepresentanter 
deltog, arbetade man med förbundets vision, mål och värdegrund. Arbetet tog sin 
utgångspunkt i Region Örebro läns Omvärldsrapport för 20191  utifrån vilken 
förbundschefen sammanställt en PESTEL analys (se bilaga 2) som beskriver vilka 
trender förbundet behöver ta hänsyn till i sin fortsatta utveckling. Tillsammans 
identifierades vilka resurser som finns att tillgå i arbetet och utifrån detta formulerades 
följande målområden: 

file:///e/Users/test/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/lE/6G 1 HR6X9/0mvärldsrapport%2020 19.p 
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och 
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styrelse och 
beredningsgrupp 

Tro det år 
möjligt 

Allas like 
värde  

Bemötande 

Laget 
före jaget 

Tålamod 

Allas lika 
värde  

Prioritera 
samverkan 

Respekt  

Helhets-tänk 

Erkänna 
brister  

Utifrån dagen formades följande värdegrund: 

• Vi arbetar utifrån ett helhetstänk (holistiskt) 

• Vi utgår från individen och har en hög tilltro till individens förmåga 

• Vi har respekt för varandra och våra respektive uppdrag 

• Vi är prestigelösa och ser till vem vi är till för 

Utifrån vad som framkom på strategidagarna formulerades 
verksamhetsplan för 2020. 

Revisionsrapporten för 2018 innehöll flera utvecklingsområden för förbundet varför en 
handlingsplan upprättades för att åtgärda dessa (se bilaga 3). Flera av rapportens 
utvecklingsområden rörde rutiner kring förbundets ekonomi där stora delar hanterades 
manuellt och delar av bokföringen låg på förbundschefens uppdrag. Efter konsultation 
med revisorn togs ett underlag fram kring vilka delar som är lämpliga att ligga på 
ekonomifunktionen för förbundet. Efter dialog visade det sig att Regionservice på 
Region Örebro län som tidigare hanterat förbundets ekonomi och bokföring hade svårt 
att möta upp de önskemål om förändringar som förbundet efterfrågade. Förbundet gick 
därför ut med en offertförfrågan till fem olika utförare, Örebro och Lekebergs Kommun 
var två av dem och övriga tre var privata utförare. En inkom med svar på 
offertunderlaget vilken således fick uppdraget. Förbundet bytte därför vid halvårsskiftet 
2019 utförare av redovisningstjänster och löneadministration till Freveko AB. 
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Samarbetet med de nya utförarna innebar en möjlighet att digitalisera, effektivisera och 
säkerställa bättre rutiner inom de områden som framkommit i revisionsrapporten. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Det viktigaste området för att säkerställa god ekonomisk hushållning i förbundet var att 
öka inflödet av deltagare till den coachande insats som kallas IRMA som står för den 
största kostnaden för förbundet. Under 2018 tilldelades verksamheten ca 3,2 miljoner 
och arbetade med ett sextiotal deltagare vilket innebar en kostnad per deltagare som 
var närmare dubbelt så stor som motsvarande verksamheter i övriga länet. Att 
verksamheten fick få deltagare berodde på att det skapats en kö på uppemot 6 månader 
till Samverkansteamet som fungerade som ingång till verksamheten. Efter att ha ändrat 
inflödet för Försäkringskassans deltagare att i stället gå via det gemensamma 
samarbetet med Arbetsförmedlingen mer än fördubblades inflödet till IRMA under 
2019 och kötiden till Samverkansteamet halverades. 
Ett annat utvecklingsområde var att verksamheterna Samverkansteamet och IRMA 
under 2019 tillsammans rekvirerat runt 1 milj on mindre än vad som var budgeterat för 
verksamheterna. Detta ledde i sin tur att förbundet gått med överskott och inte nyttjat 
de resurser förbundet haft för tänkt ändamål. Under halvårsskiftet 2019 reviderades 
därför insatsernas budget med en minskning på runt 1 miljon kronor. Trots det 
rekvirerade verksamheterna inte fullt ut medlen utan differensen landade på 407 tkr. 
Efter att ha analyserat vad detta beror på har det visat sig att schablonerna för löner har 
legat för högt vilket man har tagit hänsyn till i budget för 2020. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Förbundet har under året påbörjat en förändringsresa. Målsättningen är att tillsammans 
sätta en strategi för det framtida arbetet som leder till förväntad utveckling. 
Förändringsresan har inneburit förändringar på både strategisk och operativ nivå. 
Hos förbundets parter har Arbetsförmedlingen genomgått den största förändringen. 
Myndighetens minskade budget och förändrade uppdrag har genererat ett stort antal 
uppsägningar, stängning av kontor och begränsade öppettider. För insatser som 
förbundet har finansierat har det inneburit tapp i personal vilket i sin tur påverkar 
kontinuitet för deltagare. 

Förväntat utveckling 
De områden man under året identifierat att förbundet bör utvecklas inom är följande: 
Bli bättre att identifiera och utveckla insatser och stöd utifrån behov 
Möta fler individer med förbundets insatser 
Medvetandegöra fler individer om sina resurser och förmågor 
Göra förbundet mer känt hos parterna 
Att öka förbundets funktion som en plattform för samverkan 
Bidra till ökad kompetens om psykisk hälsa 
Ha ett systematiskt arbetssätt för uppföljning och utvärdering 
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Väsentliga personalförhållanden 

För att möjliggöra en behovs-och målgruppsanalys ville man att förbundet skulle 
anställa en utredarfunktion som kan sammanställa en kartläggning kring vilka behov 
och målgrupper som finns inom förbundets uppdragsområde. Man kom också fram till 
att man vill hämta hem det verktyg som Samordningsförbundet i Centrala Östergötland 
arbetat fram i form av en Insatskatalog. Katalogen syftar till att på ett användarvänligt 
sätt göra det möjligt för medborgare, handläggare och beslutsfattare att få en överblick 
kring vilka insatser som finns tillgängliga inom myndigheter och civilsamhälle som 
syftar till att erbjuda ett stöd i rehabilitering mot egenförsörjning. Förbundet har därför 
under året anställt en utredare som har delat sin tjänst mellan att jobba med 
behovsanalys och hemtagande av Insatskatalogen. 

Eftersom 2018 var ett valår innebar det för förbundet att flera av styrelsens 
representanter ersattes och en ny ordförande för förbundet valdes in på det 
konstituerande styrelsemötet i början på året 2019. Som tidigare år blev det Örebro 
kommuns styrelserepresentant som fick ordförandeuppdraget och som ny vice 
ordförande blev representant för Lekebergs kommun. Tidigare förbundschef avslutade 
sin anställning med utgång av 2018 och en ny tillträdde strax innan årsskiftet 
2018/2019. 

Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning 

Förbundet har under året utvecklat tydligare och enhetliga uppföljningsrutiner för de 
långsiktigt finansierade insatserna samt ökat sin förmåga att analysera och omhänderta 
resultaten i SUS2  samt Indikatorutvärderingen3. De insatser som arbetat med individer 
men bara registrerat i volym i SUS har säkerställts att de under 2020 registrerar på 
individnivå för att möjliggöra bättre uppföljning. 

Handlingsplan för att åtgärda avvikelser i revisionsrapporten för 2018 är upprättad (se 
Bilaga 1) och i stort sett alla punkterna är åtgärdade. 

För att möjliggöra en närmare styrning av de långsiktigt finansierade verksamheterna 
togs under 2019 beslut om att beredningsgruppen inte längre fungerar som styrgrupp 
till insatserna. Istället bildades separata styrgrupper med representanter som har en 
naturlig koppling till insatserna i form av personal som arbetar i insatserna eller 
deltagare som tar del av insatsen. 

Region Örebro län tog under slutet av 2019 initiativ till att tillsätta en arbetsgrupp med 
uppdrag att överväga och ge förslag på hur samordningsförbundens administration och 
redovisning kan utvecklas och effektiviseras. Resultat kommer att presentas under 
2020. 

God ekonomisk hushållning 

Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet 
3 Enkätverktyget som möjliggör bedömning av kvalitet avseende Samordningsförbundens verksamhet 
över tid, möjliggör jämförelser mellan förbund samt ger förbund och ingående parter ett stöd för att 
förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. 
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För att förbundet ska uppnå målet om god ekonomisk hushållning krävs en ekonomi i 
balans samt att medlen används till rätt saker. Därför tar förbundet varje år fram en 
budget för kommande verksamhetsår där de resurser som förväntas inkomma fördelas 
på ett önskvärt sätt. 

Det egna kapitalet vid årets slut på 1 871 tkr (23%) ligger något högre än Nationella 
rådets riktlinjer4. Flera av de finansierade verksamheterna har inte använt hela det 
beviljade beloppet. Efter delårsbokslut 2019 reviderades förbundets budget för att 
stämma överens med prognostiserat resultat och för att möjliggöra att medel som 
annars inte skulle användas fanns tillgängliga för nyansökningar. 

Ekonomisk ställning 

Resultatet i den ursprungligt beslutade budgeten för 2019 var - 838 tkr. I den 
reviderade budgeten låg det på -365 tkr. Resultatet byggde på ett ingående eget kapital 
på 1 187 tkr. Vid ingången av 2019 låg dock det egna kapitalet på 2 137 tkr, vilket 
gjorde att förbundet hade mer medel att förbruka än vad som var budgeterat i 
verksamhetsplan för 2019. Styrelsen har därför under året valt att finansiera fler 
insatser än de som fanns presenterade i verksamhetsplan för 2019. 

Balanskravsresultat 

Förbundet visar för räkenskapsår 2019 ett resultat om -266 tkr. Det är ett medvetet 
beslut från styrelsen att räkenskapsår 2019 skulle visa på minusresultat. Styrelsen hade 
budgeterat för ett resultat om -365 tkr för att förbruka delar av tidigare års överskott. I 
linje med god ekonomisk hushållning ska medlen verka för våra ändamål och 2019 års 
negativa resultat sänker det egna kapitalet till 1871 tkr. Styrelsen har även budgeterat 
för ett negativt resultat räkenskapsår 2020 för att sänka det egna kapitalet ytterligare 
så man når ner under rekommenderat tak för det egna kapitalet. 

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 

Förbundets resultat för 2019 blev - 266 tkr, vilket innebär att det egna kapitalet 
minskade från 2 137 tkr till 1 871 tkr. 

Under året har styrelse och beredningsgrupp arbetat med ett strategiarbete för att göra 
ett omtag kring förbundets riktning. Stöd i processen har tagits från 
samordningsförbundet i Centrala Östergötland som har hittat strukturer för att arbeta 
med både struktur och individ på ett agilt och innovativt sätt. Processen att 
vidareutveckla förbundet fortsätter under 2020. Under året har visionen för förbundet 
arbetats om och en tydligare värdegrund vuxit fram. Värdegrunden finns med som 
grund i de insatser som förbundet finansierar. Förbundet har fortsatt finansiera de 
individinriktade insatserna Mottagningsteam/Samverkansteam och Coachingteam som 
finns i både Lekeberg och Örebro, där strukturer arbetats om för att möjliggöra att fler 

4 För ett förbund med en tilldelning mellan 7,1- 15 miljoner = 20 % upp till 7 miljoner +15 % på belopp 
därutöver 
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tar del av insatsen och minska köbildning. Från att förbundet tidigare nästintill enbart 
har finansierat insatser riktade till individ så har förbundet under året lagt resurser på 
att i större utsträckning förstå de behov som finns hos både myndigheter och individer i 
behov av samordning. Dels genom att anställa en utredare men också genom att 
finansiera en kartläggning för unga som uppbär aktivitetsersättning. Resultatet av 
kartläggningen visar att bemötandet av myndighetens personal har en stor påverkan på 
individen i dennes resa mot självförsörjning vilket stärker vikten av att förbunden 
fortsätter att jobba med strukturpåverkande insatser. Totalt under 2019 har 307 
individer erbjudits ett individuellt stöd av förbundets finansierade insatser och 297 av 
strukturövergripande insatser, totalt 602 personer. Förutom kartläggningen för unga 
med aktivitetsersättning har en samverkansdag finansierats för handläggare från 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och rehabiliteringskoordinatorer från 
Regionen samt förbundets årliga mässa som samarrangeras av länets förbund. För 
utförlig beskrivning av de individinriktade insatserna se Bilaga 4. 

1.2 Om förbundet 

1.2.1 Organisation 
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Örebro län samt Örebro och Lekebergs Kommun som 
medlemmar. 
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp 
har den ett kansli. 

1.2.2 Historik 
Samordningsförbundet bildades i februari 2008. 

1.2.3 Lagrum 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av 
samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter 
att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma 
insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en 
effektiv resursanvändning. 

Samordningsförbundet följer även lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar. 

1.2.4 Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
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 också aktivt insatser som syftar till skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla 
om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
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1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 
Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 8 000 000 kronor, där 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region 
Örebro län med en fjärdedel och Örebro och Lekebergs kommun med resterande 
fjärdedel. 

1.2.6 Verksamhetside och vision 

Förbundet har följande vision: 

Ett välfungerande sammanlänkat välfärdssystem med den enskilde i 
fokus. 

Visionen är formulerad utifrån vad som framkommit i strategiarbetet med 
beredningsgrupp och styrelse under året där man även uttryckte följande kring vad 
man vill att förbundet ska arbeta mot: 

• Att förbundet utgör en plattform för samverkan på systemnivå 
• Att bidra till att medlemmarna strävar mot gemensamma mål 
• Att fylla de organisatoriska mellanrummen 
• Att alla som behöver det har en rehabiliteringsplan inom 90 dagar 
• Att vi sätter individen först och organiserar oss utifrån den 

1.3 Beskrivning av verksamheten 

1.3.1 Målgrupper 

Målgrupper för förbundens insatser: 

• Ungdomar/unga vuxna med psykosocial problematik 
• Individer som har varit sjukskrivna och/eller arbetslösa under lång tid 
• Individer med psykisk ohälsa 
• Individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
• Representanter för de samverkande myndigheterna. 

I den behovsanalys som förbundet under året har initierat ingår ett arbete 
att tydligare identifiera målgrupper för förbundets verksamheter. 

1.3.2 Insatser 
Förbundets finansierade individinriktade insatser under 2019 finns sammanställda i 
Bilaga 4, med en beskrivning utifrån syfte, typ av insats, målgrupp och mål. Nedan 
kommer en kort sammanställning över samtliga insatser förbundet har finansierat 
under 2019: 
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lInsatsnamn 

Individinriktade 

iInsatsbeskrivning 

Coachingteam Lekeberg 

Mottagningsteam Lekeberg 

Samverkansteam Örebro 

lErbjuder rehabiliterande aktiviteter och arbetsträning för individer med behov av samordnade 
insatser med målet inträde/återinträde på arbetsmarknaden. 

Mottagningsteamet arbetar utifrån den enskildes behov och fungerar som en rådgivande funktion 
till medborgaren. Teamet ska fånga upp individens komplexa behov och erbjuda stöd till rätt 
insats för att gå vidare till egen försörjning. 

Samverkansteamet arbetar utifrån den enskildes behov och fungerar som en rådgivande funktion 
till medborgaren. Teamet ska fånga upp individens komplexa behov och erbjuda stöd till rätt 
linsats för att gå vidare till egen försörjning. 

IRMA (Individuell rehabilitering mot arbete) erbjuder rehabiliterande aktiviteter och 
arbetsträning för individer med behov av samordnade insatser med målet ett inträde/återinträde 
på arbetsmarknaden. 

6 platser för deltagare som är aktuella i verksamheten IRMA som behöver arbetsträning i en 
arbetsliknande miljö. Platserna upphandlas av Örebro kommun. 

IRMA Örebro 

Miljövårdscentrum 

Strukturövergripande 

Behovsanalys Unga med 
aktivitetsersättning 

Studien genomfördes av Försäkringskassan i syfte att kartlägga behov hos målgruppen. Resultatet 
lvisade att stödet som erbjuds inom de Finsamfinansierade insatserna väl motsvarade 
målgruppens behov men att andra behov såsom hur lång tid en rehabilitering får ta och 
bemötandet av individen behöver utvecklas. Resultatet av kartläggningen omhändertas inom den 
egna organisationen och i utformande av fortsatt stöd för målgruppen. 

Månadsavgift för att ta del av katalogen. Katalogen hari syfte att underlätta för 
myndighetspersonal, personer i behov av stöd samt anhöriga att kunna söka fram stöd och 
insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering som finns inom myndigheter och civilsamhälle. 
Arbetet med att registrera insatser i katalogen påbörjades under 2019 och lansering planeras i 
maj 2020. 

Katalogen ägs av Samordningsförbundet i Centrala Östergötland. Katalogen utvecklas utifrån 
tjänstedesignmetodiken för att bli mer användarvänlig. Under 2019 har samtliga som jobbar med 
katalogen genomgått utbildning i lättskriven svenska för att katalogen ska bli mer användarvänlig. 
Under slutet av 2019 beviljade Finsam Lekeberg och Örebro 100 tkr för att möjliggöra en 
snabbare utveckling av katalogen, bland annat har en QX designers anställts. Det långsiktiga målet 
för katalogen är att fungera som en interaktiv Välfärdsguide. 

1Förbundet har på parternas efterfrågan tillsatt en funktion som från oktober har jobbat med en 
övergripande behovsanalys som ska ligga till grund för förbundets fortsatta utveckling av insatser. 

!Årlig mässa som förbundet arrangerar, i syfte att öka kunskap inom aktuella ämnen och 
kännedom om insatser och stöd som finns inom länet. 2019 var temat Våld i nära relationer. 

IFörbundet har avsatt medel för att under året möjliggöra mötesplatser och kompetensutveckling 
inom samverkansområdet. Medlen har under 2019 nyttjats för deltagande i den nationella 
Finsamkonferensen för representanter ifrån beredningsgrupp och styrelse samt en 
samverkansdag för handläggare inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som arbetar 
inom det förstärkta samarbetet som möttes tillsammans med Regionens rehabkoordinatorer. 
'Syftet med dagen var att öka förståelsen för parternas respektive uppdrag och stärka samverkan 
imellan parterna för att möjliggöra en effektiv rehabilitering för individer. 

5 En UX-designer fungerar som en informationsarkitekt som genom undersökningar och strukturerade 
metoder klurar ut så mycket som möjligt om kunden, om behov och önskemål och hur användaren 
fungerar i interaktion med produkten eller systemet. Målet med UX-designers arbete är att utveckla 
produkter som upplevs som maximalt användarvänliga, responsiva, smarta, smidiga, snabba och kul. 
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1.4 Måluppfyllelse och resultat 

Målområden för förbundet 
Verksamhetsplanen för 2019 utgår från fyra målområden. Dessa är långsiktiga och 
strategiska mål för styrelsens arbete. 

Målområde 1: Utveckling av samverkanskultur och helhetssyn 

Mål och aktiviteter enligt 2019-års 
verksamhetsplan 

Målområde 1 

Måluppfyllelse och kommentarer 

Att stödja och arrangera 
gemensamma metod- och 
kompetensutvecklingsinsatser 

Att arrangera, och ge möjlighet för, 
seminarier och konferenser där olika 
professioner och chefer hos 
medlemmarna kan träffas för att 
diskutera och vidareutveckla 
samordningen, samverkan och 
samarbete runt gemensamma 
gruppers behov 

Att följa utvecklingen av evidens för 
samverkan, informera medlemmarna 
om denna samt ge medlemmarna 
stöd i att tillämpa framgångsfaktorer 
och övervinna hinder 

Uppfyllt. Förbundet har finansierat 
kompetensutveckling inom 
metoderna ACT6, MI7  och 
Innovationsguiden8  för personal i de 
finansierade insatserna (kostnaden 
ingår i verksamheternas budget) 

Uppfyllt. Förbundet har arrangerat 
en mässa med föreläsningar och 
utställare i syfte att inspirera till 
samverkan och öka kännedomen om 
vilka insatser som finns för individer 
i behov av arbetslivsinriktad 
rehabilitering 

Förbundet har finansierat en 
samverkansdag för handläggare på 
Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och 
rehabiliteringskoordinatorer inom 
Regionen 
Delvis uppfyllt. Resurser har lagts 
för att genomföra en övergripande 
behovsanalys med identifiaring av 
evidens inom samverkan samt på 
kartläggning av behov hos unga med 
aktivitetsersättning. 
Omhändertagandet av resultaten 
från dessa sker dock under 2020. 

6 ACT är en förkortning för  Acceptance  and  Commitment Training  ACT används inom arbetslivet eller 
som prevention av stress och psykisk ohälsa. 
7 Motiverande samtal  (motivational interviewing, MI)  är en samtalsmetod som används i rådgivning och 
behandling för att underlätta förändringsprocesser. 
8 Innovationsguiden är ett metodstöd för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor, metoderna 
bygger på Tjänstedesign. 
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Att förbundet följer och deltar i den 
regionala och nationella utvecklingen 
av samordningsförbund 

Att förbundet arbetar för att stärka 
samverkan mellan myndigheter och 
arbetsgivare till förmån för Finsams 
Behovsgrupper 

Uppfyllt. Förbundschefen har 
deltagit i Nationella nätverket för 
samordningsförbund (NNS), 
samverkansnätverk i Östra 
Mellansverige. 

Delvis uppfyllt 
Förbundets gemensamma arbete under året 
har krävt samverkan mellan myndigheterna. 
Arbete med att stärka arbetsgivare till förmån 
för Finsams behovsgrupper är inte uppfyllt 

Målområde 2: Finansierade aktiviteter, resultatmål och samverkansmål 

Mål och aktiviteter enligt 2019-års Måluppfyllelse och kommentarer 
verksamhetsplan 

Målområde 2 

Att individinriktade insatser inom 
den finansiella samordningen ska 
avse individer som är i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser 

Att förbundet ger 
medlemsorganisationerna i uppdrag 
att samverka och ger finansiella 
förutsättningar för utveckling av 
relevanta och samordnade insatser 
för målgruppen 

Att förbundet följer upp att man 
inom varje aktivitet utför sitt 
uppdrag enligt den plan och med de 
mål som förbundet godkänt och 
beviljat medel till 

Att samtliga aktiviteters resultat i 
förhållande till uppdrag och mål, 
dokumenteras i förbundets 
årsredovisning och att resultaten följs 
upp i en sammanfattande analys. 

Att förbundet tillsammans med andra 
förbund, ska utveckla arbetet som stöd i 
samverkan inom ramen för 
myndigheternas ESF-samarbete 
(Europeiska socialfonden) 

Uppfyllt. De finansierade insatserna 
avser individer som är i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser 

Uppfyllt. Finsams styrelse är vid 
uppföljning och beslut om medel 
tydlig med att betona samverkan och 
samordning. 

Uppfyllt. Aktivitet följs upp med hel 
och delårsrapport två gånger per år 
samt löpande till utsedd styrgrupp. 

Uppfyllt. Resultat dokumenteras, 
följs upp och analyseras i 
årsredovisning. 

Uppfyllt. Samarbete har initierats 
under 2019 mellan förbunden i Östra 
Mellansverige för att initiera ett 
projekt som syftar till ett 
strukturövergripande arbete som 
bidrar till ökad kunskap och 
innovation inom samverkan med 
stöd av ESF medel. 
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Målområde 3: Utvärdering av finansierade aktiviteter 

Mål och aktiviteter enligt 2019-års Måluppfyllelse och kommentarer 
verksamhetsplan 

Målområde 3 

Att förbundet följer upp centrala 
beslut för uppföljning och 
utvärdering av 
samordningsförbundets verksamhet 
och finansierade aktiviteter 

Att förbundet kontinuerligt 
registrerar och följer upp förbundet 
samt finansierade aktiviteter i det 
nationella sektorsövergripande 
systemet för uppföljning av 
samverkan och finansiell 
samordning inom 
rehabiliteringsområdet (SUS) 

Att förbundet använder 
Indikatormetoden för uppföljning och 
utvärdering 

Uppfyllt 
Förbundet följer riktlinjer gällande 
rapportering under verksamhetsåret 
såsom hel och delårsredovisning 
samt budget och upprättande av 
verksamhetsplan. 

Delvis uppfyllt. 
Insatser som arbetat med individer 
har under året registrerat sina 
deltagare enbart med antal, vilket 
inte ger samma möjlighet till 
uppföljning. Detta är åtgärdat för 
verksamhetsåret 2020. 

Uppfyllt. Under slutet av 2019 har 
förbundet genomfört enkäter hos deltagare, 
beredningsgrupp och styrelse 

Målområde 4: Utveckling av implementering och integrerad samverkan 

Mål och aktiviteter enligt 2019-års Måluppfyllelse och kommentarer 
verksamhetsplan 

Målområde 4 
Att förbundet finansierar aktiviteter 
som ska leda i riktning mot en 
integrerad samverkan mellan 
förbundets medlemmar och 
samarbete kring förbundets 
målgrupper 

Av ansökan ska tydligt framgå hur de 
samverkande parterna ska ta vara på 
kunskap om samverkan och en bra 
rehabilitering utifrån de behov som 
behovsgrupperna har. 

Delvis uppfyllt. Metoder för stärkt 
samverkan mellan förbundets 
medlemmar behöver utvecklas. Det 
arbete som skett under året har dock 
bidragit till ökad förståelse för behov 
och krävt samverkan för att 
genomföra. 
Uppfyllt. I ansökningarna som 
beviljats under 2019 framgår det hur 
kunskapen om samverkan och behov 
ska tas till vara av parterna. 
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Vid en ny ansökan, ska parterna följa 
förbundets riktlinjer och mallar för 
ansökan om medel. 

Delvis uppfyllt Förbundets mall har 
fungerat som stöd vid ansökningar, 
mallen behöver dock omarbetas för 
att bli mer användarvänlig. 

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 

Eftersom det enbart varit verksamheten IRMA som har i uppdrag att arbetar med 
individer över tid och registrerat på individnivå i SUS så är det enbart resultat från 
deras verksamhet som kan redovisa uppgifter på förändringar i försörjningskälla etc. 
Uppgifterna finns i Bilaga 4. Coachingteamet i Lekeberg som har motsvarande uppdrag 
har inte redovisat på individnivå i SUS vilket är en förutsättning för att få fram 
statistiken. Under 2020 kommer verksamheten registrera individerna på individnivå. 

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 

Effekter av de satsade medel på strukturövergripande insatser är att förbundet har ökat sin 
förmåga till uppföljning och analys. Dels av behov som finns ute i myndigheter och hos personer 
i behov av samordnat stöd. Dels av att följa upp de insatser som förbundet idag finansierar och 
analys av resultatet av insatserna. Arbetet med att sammanställa insatser för Insatskatalogen 
har ökat kunskapen om vilka insatser som idag finns inom myndigheter och civilsamhälle i 
Örebro och Lekebergs kommun. Arbetet med katalogen kommer fortsätta under 2020. 

1.4.3. Ekonomiska resultat 

Sammanställning aktiviteter och insatser, utfall och budget 

Insatser 

ThkeipptPrat  Uffall Diffprans. 

Irma 3 400 000 3 208 366 191 634 
Samverkansteam 1 800 000 1 645 123 154 877 
Mottagningsteam 545 928 534 847 11 081 
Coachingteam 387 640 380 232 7 408 
Samverkan Andra Chansen 57 262 57 262 0  
IA,  Ill j övårdscentrum 363 168 363 168 0 
Strukturell Samverkan SO 000 41 726 8 274 
RehabiliteringsmässafFinsammässa 30 000 31 364 -1 364 
Insatskatalogen 8 250 9 166 -916 
Utredare 194 300 191 013 3 287 
Behovsanalys 185 000 151 631 33 369 
Utvecklingsmedel Tör Insatskatalogen 100 000 100 000 0 
SUMMA 7 121 548 6 713 898 407 650 

Adroinintrativa kostnader 
Kansli/administration 1 246 500 1 223 845 22 655 
SUM1UA, 1 246 500 1 223 845 22 655 

Utfall total kostnad individinriktade insatser 6 188 998 kr 
Utfall total kostnad strukturövergripande insatser 524 900 kr 

Förbundets resultat för 2019 blev - 266 tkr, vilket innebär att det egna kapitalet 
minskade från 2 137 tkr till 1 871 tkr. 
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Flera av de finansierade verksamheterna har inte använt hela det beviljade beloppet, 
orsaken som identifierats är att schablonen för lönekostnader legat alldeles för högt. 
Efter delårsbokslut 2019 reviderades förbundets budget för att stämma överens med 
prognostiserat resultat och för att möjliggöra att medel som annars inte skulle användas 
fanns tillgängliga för nyansökningar. 

1.5 Styrelsens arbete under året 

1.5.1 Ägarsamråd 
Den 5 april 2019 hade samtliga Samordningsförbund i Örebro län ett ägarsamråd. 
Samtliga förbund redovisade kort om pågående insatser och mötet avslutades med 
dialog kring förbundens arbete. En gemensam bild hos parterna finns att det är svårt att 
jämföra förbundens verksamheter och att det är svårt att veta vilka effekter förbunden 
bidrar till. Kunskapen och förståelsen för förbundens funktion brister hos 
medlemsparterna, vilket är en viktig förutsättning för att plattformen nyttjas med sin 
fulla potential. Förbunden behöver stärka sin förmåga att kommunicera vilken funktion 
man har och vilka effekter man kan bidra till. Parterna behöver i sin tur stärka sina egna 
strukturer för att veta hur man vill nyttja förbundet som plattform för samverkan. 

1.5.2 Förbundets styrelse: 
Samordningsförbundets styrelse har under 2019 sammanträtt vid 6 protokollförda 
möten. Därtill har styrelsen tillsammans med beredningsgruppen haft strategidagar för 
verksamhetsplanering. Vid strategidagen den 4 oktober deltog även 
medlemsrepresentanter. 

Beslutande i Samordningsförbundet styrelse 2019 
• Jessica  Ekerbring, ordförande 
• Kjell Edlund, vice ordförande 
• Sigrid Vandell, Ledamot 
• Liisa Ejdenwik, ledamot 
• Ingrid Båve, ledamot 

Ersättare 
• Sol-Britt Fontander 
• John Hägglöf 
• Åsa Brodd 
• Lennart Karlsson 
• Ulla Strauss 

1.5.3 Beredningsgruppen 
Beredningsgruppen utgör ett fristående stöd i beredning av förslag till beslut. Det är 
förbundschefen som är sammankallande och gruppen består av representanter från 
förbundsmedlemmarna och är ett stöd till förbundschefen. Gruppen har även till uppgift 
att informera samt förankra i den egna organisationen. Beredningsgruppen fungerar 
även som styrgrupp till de av förbundet finansierade insatserna. 
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Utsedda representanter 
• Örebro Kommun, Mikael Ramnerö och Stefan Ask som ersättare 
• Lekebergs Kommun, Marie  Casco  
• Försäkringskassan, Cecilia Törnkvist, Fatima Abedian som ersättare 
• Arbetsförmedlingen, Louice Jacobsson som i slutet av året ersattes av Kristina 

Franzén 
• Region Örebro län, Helena Eriksson och  Jenny  Steen 

1.5.4 Kansli 
I kansliet arbetar en förbundschef som är heltidsanställd av förbundet. I 
arbetsuppgifterna ingår bland annat att ansvara för att styrelsens beslut verkställs och 
att dessa följs upp. Att leda och samordna förbundets verksamhet, att stödja 
verksamhetsutveckling och samverkan mellan parterna, att arbeta med information och 
förankring samt att ansvara för den ekonomiska förvaltningen. 

I oktober 2019 anställde förbundet en medarbetare vars uppdrag var att genomföra en 
behovsanalys och registrera insatser i Insatskatalogen, anställningen är på heltid men 
medarbetaren har arbetat 80%. 

Nätverk som förbundet medverkat i 

Nätverket för Sociala innovationer 

Nätverket arrangeras av Region Örebro län och består av representanter från 
myndigheter och civilsamhälle. Nätverket verkar för att stimulera sociala innovationer. 
Under året har nätverket påbörjat ett förändringsarbete för att se hur nätverket kan 
utvecklas och åstadkomma mer tillsammans. Förbundschefen för förbundet finns med i 
arbetsgruppen för nätverket. Under året har nätverket bland annat arrangerat en 
handfull länsövergripande träffar och bidragit till att en studie genomförts som 
undersöker förutsättningar för socialt företagande i länet. Resultatet visar på att 
förutsättningarna inte är särskilt goda vilket lyfts vidare till politiken då målsättning om 
fler sociala företag finns med i Regionens Regionala Utvecklingsstrategi för att skapa ett 
mer inkluderande arbetsmarknad. 

Nätverk Samordningsförbund Östra Mellansverige 

Under året har dialog förts med koordinator för Östra Mellansveriges 
strukturpartnerfond som sammankallat förbundschefer i Östra Mellansverige för att 
diskutera möjligheten att i större utsträckning jobba gemensamt och tillvarata medel i 
Europeiska Socialfonden. Fonden har i stor utsträckning ett liknande uppdrag som 
förbunden att finansiera individ och strukturövergripande insatser och ser med fördel 
att samordningsförbunden fungerar som plattform att hämta hem medlen. En idé om ett 
bildande av ett innovations och kunskapscenter inom samverkansfrågor har vuxit fram i 
nätverket vilket ESF ställer sig positiva till. 

Signering av justerare 
på varje sida 

Sida 18 
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1.5.5 Revisorer 
Förbundets årsredovisning med räkenskaper samt styrelsens förvaltning ska granskas 
av revisorer för varje medlems räkning. Revisorerna utses av medlemmarna. 

Utsedda 
• På uppdrag av staten Nils Nordqvist, auktoriserad revisor, KPMG AB 
• På uppdrag av Region Örebro län, Gunilla Carlsson. 
• På uppdrag av Örebro och Lekeberg Kommun, Gunvor Lindkvist 

Nils Nordqvist har även uppdraget som sakkunnigt biträde. 

2.Driftsredovisning 

Belopp tkr Utfall jan-dec 
2019 

Aktuell 
budget jan- 
dec 2019 

Avvikelse utfall - 
budget 

Bokslut helår 
2018 

Nettokostnad -8266 -8368 103 10 062 

Bidrag/intäkt 8 000 8 003 -3 8 000 

Resultat -266 -365 99 -2 060 

Utgående eget 
kapital 

1 871 1 772 99 2 137 

Likvida medel 3 952 _ _ 3 895 

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. 

I

t 

 Signering av justerare 
på varje sida 
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3. Resultaträkning 

Resultaträkning 

Belopp i kr. Not 
2019-01-01 

-2019-12-31 
2018-01-01 

-2018-12-31 

Verksamhetens intäkter 2 8 000 000 800 000 
Verksamhetens kostnader 3 -8 265 492 -10 062 021 
Verksamhetens resultat -265 492 -2 062 021 

Finansiella intäkter 96 2 300 
Finansiella kostnader -110 -139 
Summa finansiella poster -14 2 161 

Årets resultat -265 506 -2 059 860 

4. Balansräkning 

Balansräkning 

Belopp ikr. Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR 
Omsättningstillgångar 
Kundfordringar 0 55 160 
Övriga fordringar 137 764 80 520 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 155 155 148 932 
Kassa och bank 3 951 659 3 895 451 
Summa omsättningstillgångar 4 244 578 4 180 063 

SUMMA TILLGÅNGAR 4 244 578 4 180 063 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Balanserad vinst 2 136 688 4 196 548 
Arets resultat -265 506 -2 059 860 
Summa eget kapital 1 871 182 2 136 688  

Avsättningar 
Avsättningar för pensioner 4 72 790 0 
Summa avsättningar 72 790 0 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 1 936 252 0 
Övriga skulder 5 55 942 60 222 
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 6 308 412 1 983 153 
Summa kortfristiga skulder 2 300 606 2 043 375 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 244 578 4 180 063  

Signering av justerare 
på varje sida 

Sida 20 
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5. Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten 

Belopp ikr. 2019-12-31 2018-12-31 

Årets resultat -265 506 -2 059 860 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 72 790 0 

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital -192 716 -2 059 860 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -8 307 -49 004 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 257 231 96 178 

Kassaflöde för den löpande verksamheten 56 208 -2 012 686 

Årets kassaflöde 56 208 -2 012 686 

Likvida medel vid årets början 3 895 451 5 908 137 
Likvida medel vid årets slut 3 951 659 3 895 451 

6. Tilläggsupplysningar 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning i tillämpliga delar. 

Not 2 Verksamhetens intäkter 2019-12-31 2018-12-31 

Driftbidrag från staten 4 000 000 4 000 000 
Driftbidrag från Region Örebro län 2 000 000 2 000 000 
Driftbidrag från Örebro kommun 1 900 000 1 900 000 
Driftbidrag från Lekebergs kommun 100 000 100 000 
Summa verksamhetens intäkter 8 000 000 8 000 000 

Not 3 Verksamhetens kostnader 

Direkta kostnader 

2019-12-31 2018-12-31 

Verksamhetskostnader 6 713 898 7 963 961 
Summa direkta kostnader 6 713 898 7 963 961 

Administrativa kostnader 
Personalkostnader 914 643 1 098 658 
Övriga administrativa kostnader 636 951 999 402 
Summa administrativa kostnader 1 551 594 2 098 060 
Summa kostnader 8 265 492 10 062 021  

Signering av justerare 
på varje sida 

Sida 21 
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Not 4 Avsatt till pensioner 2019-12-31 2018-12-31 

Avsättning pensioner 58 579 0 
Avsättning löneskatt 14 211 0 
Summa avsatt till pensioner 72 790 0 

Not 5 Övriga skulder 2019-12-31 2018-12-31 

Personalens skatter och avgifter 55 942 60 222 
Summa övriga skulder 55 942 60 222 

Not 6 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 
2019-12-31 2018-12-31 

Upplupna kostnader projekt 0 1 909 417 
Upplupen särskild löneskatt 36 136 51 464 
Semesterlöneskuld 21 308 6 708 
Upplupen pensionskostnad 25 531 809 
Upplupna sociala avgifter 6 694 2 107 
Upplupna kostnader 218 743 12 648 
Summa förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 308 412 1 983 153 

Signering av justerare 
på varje sida 

Sida 22 
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Datum.  

essica Ekerbring 
\j Ordförande 

7. Styrelsens beslut 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 

Erika arlsson 
Ledamot 

Kjell Edlund 
Vice ordförande 

Ingrid Båve 
Ledamot 

4fi  
Ulla Strauss 
Ledamot 

Signering av justerare 
på varje sida 
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8. Revisorernas påteckning 

Revisionsberättelsen har angivits 2020-GY-  Of< 

För stater,(FK och AF) 

Nils Nordkvist 
Auktoriserad revisor 
KPMG AB 

För Region Örebro län 

' 

Gunilla Carlsson 
Förtroendevald revisor 

För Örebro och Lekebergs Kommun 

CLM•41/  
Gunvor Lindkvist 
Förtroendevald revisor 

Signering av justerare 
på varje sida 
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för Samordningsförbundet FINSAM Lekeberg Örebro, org. nr 222000-2279 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet FINSAM Lekeberg Örebro för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av förbundets 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. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 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 bokfö-
ring 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 be-
ror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, 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 av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion 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 på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
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 vi 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. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventu la betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 
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s Nordqvist  

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet FINSAM Lekeberg 
Örebro för år 2019. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet FINSAM Lekeberg Örebro har bedrivit verksamheten på ett ändamålsen-
ligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovis-
ningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero- 
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande 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 skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
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 ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Karlstad den 8 april 2020 

KPMG AB 

Auktoriserad revisor  

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser 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 an-
svarsfrihet. 
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Till 
Förbundsstyrelsen i FINSAM Lekeberg och Örebro 
Kommunfullmäktige i Lekeberg och Örebro kommun. 
Regionfullmäktige i Region Örebro Län 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2019 

FINSAM Lekeberg och Örebro 
Organisationsnummer 222000-2493 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
PINSAM Lekeberg och Örebro, org nr 222000-2493, för verksamhetsåret 2019. 

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 for 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 räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 
revisorerna. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i PINSAM Lekeberg och Örebro 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 bokföring och redovisning 
och god redovisningssed. 
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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. 

Örebro 2020-04-08 

Gunilla Karlsson 
Revisor för Region Örebro Län 

Bilagor: 
De sakkunnigas rapport 

411-14-2)U, 
unvor =twist 

Revisor för Lekeberg och Örebro kommun 
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Samordningsförbundet Lekeberg och Örebro 
Revisionsrapport 2019 

2020-04-08 

1 Inledning 

1.1 Uppdraget 
På uppdrag av revisorerna för Samordningsförbundet Lekeberg och Örebro har KPMG 
granskat förbundets årsredovisning och årsbokslut för räkenskapsåret 2019. 

Vid revisionen av ett samordningsförbund ska det granskas att räkenskaperna är 
rättvisande, att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om den interna 
kontrollen är tillräcklig, allt enligt bestämmelserna 112 kap. 1-3 §§ kommunallagen. 
Förvaltningsrevisionen ska utgå från syfte och mål med finansiell samordning, d v s 
verksamheten bör bedömas utifrån om den bedrivits ändamålsenligt i förhållande till 
mål och syfte med finansiell samordning. 

Årets förvaltningsrevision har skett på ett begränsat sätt och med en övergripande 
inriktning där vi tagit del av förbundets styrdokument, riktlinjer och målsättningar för 
verksamheten samt via intervju och dokumentstudier följt upp hur förbundets interna 
kontroll fungerar. 

1.2 Syfte 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt 
lag om kommunal redovisning och god kommunal redovisningssed. Granskningen har 
skett utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Följande revisionsfrågor har 
besvarats i granskningen: 

1 Lämnar årsredovisningen den information om verksamhetens utfall, finansiering 
och ekonomisk ställning som krävs enligt lagen om kommunal redovisning? 

2 Är utfallet i överensstämmelse med fastställda mål och ekonomiska ramar? 

3 Ger årsredovisningen en rättvisande bild av förbundets verksamhet under 2019 och 
den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång? 

Granskningens syfte är också att skapa ett underlag för revisorernas årliga bedömning 
av om styrelsen har skapat förutsättningar för en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning. Vi granskar att förbundet följer lagen om finansiell samordning, 
kommunallagen, förbundsordningen och andra styrdokument inom förbundet. 

1.3 Avgränsning 
Granskningen av årsredovisningen har omfattat: 

— Förvaltningsberättelse 

— Resultaträkning 

— Balansräkning 

— Kassaflödesanalys 

— Tilläggsupplysningar och noter 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
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Samordningsförbundet Lekeberg och Örebro 
Revisionsrapport 2019 

2020-04-08 

1.4 Ansvarig nämnd/styrelse 
Granskningen avser Samordningsförbundet Lekeberg och Örebro där styrelsen är 
ytterst ansvarig för årsredovisningen och årsbokslutet. 

1.5 Projektorganisation 
Granskningen har utförts av revisor Josefin Andersson under ledning av auktoriserad 
revisor Nils Nordqvist. 

2 Resultat av granskningen 

2.1 Förvaltningsberättelsen 

2.1.1 Regelverk 

I lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) anges de formella kraven på 
innehållet i en förvaltningsberättelse (kap. 11). Det är en ny lagstiftning som gäller från 
och med 2019, den nya lagen ställer högre krav på förvaltningsberättelsen jämfört med 
tidigare lagtext. Upplysningar skall bl.a. lämnas om: 

— Översikt över verksamhetens utveckling 

— Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

— Händelser av väsentlig betydelse 

— Styrning och uppföljning av verksamheten 

— God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

— Förväntad utveckling 

För förbundet gäller således samma krav som för kommuner och regioner i övrigt. 

2.1.2 Vår bedömning 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens i allt väsentligt lever upp till de nya lagkraven 
på hur en förvaltningsberättelse skall vara utformad. Förvaltningsberättelsen ger 
utförlig information om vad som skett under året samt kring verksamhet och 
måluppfyllelse med utgångspunkt i god ekonomisk hushållning. Det finns även 
information om förväntad utveckling, viktiga händelser under året vilket krävs av den 
nya lagen. 

Kommentarerna till årets resultat och den ekonomiska ställningen bedöms ge en 
rättvisande bild. 

2.2 God ekonomisk hushållning och Balanskravet 

2.2.1 Finansiella mål 

I dokumentet "Verksamhet- och budgetplan 2019" anges att: 
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" Verksamhetsplanen utgår från fyra målområden. Dessa är långsiktiga och 
strategiska mål för styrelsens arbete." 

I budgetdokumntet presenteras de fyra verksamhetsmålen som sedan följs upp i 
årsredovisningen. Ingen utav målen bedöms som finansiella mål. 

Som framgår ovan har förbundet beslutat om verksamhetsmål för året men förbundet 
har inte fastställt några finansiella mål. Finansiella mål inom samordningsförbund 
brukar handla om att inte skuldsätta förbundet eller att följa Nationella Rådets 
rekommendationer om att hålla eget kapital inom vissa nivåer, under 20 % av 
förbundets intäkter (bidrag från kommun, region och stat). 

2.2.2 Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

Förbundet hade ett eget kapital på 2 137 tkr vid ingången av år 2019. Utfallet för år 
2019 innebär intäkter från de samverkande parterna på totalt 8 000 tkr och 
nettokostnader (inklusive finansnetto) från verksamheten på -8 265 tkr. Förbundet 
redovisar därmed ett negativt resultat på 266 tkr och en avvikelse mot budget på + 430 
tkr eller 5 % av budgeterade kostnader. Anledningen till avvikelserna beror främst på 
att de två största insatserna inte bedrivit verksamhet i den omfattning som man 
budgeterat för. 

Årets resultat innebär att det utgående egna kapitalet uppgår till 1 871 tkr, vilket 
motsvarar 23 % av anslagna medel. Föregående år motsvarade det egna kapitalet 27 
% av anslagna medel. Förbundet lever således inte riktigt upp till Nationella rådets 
rekommendationer om att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 %. Förbundet 
kommenterar själva i årsredovisningen att man inte når upp till rådets rekommendation. 

Förbundets personal- och administrationskostnader utgör ca 19 % utav erhållna bidrag 
under 2019 vilket vi bedömer som en acceptabel nivå. 

Trots avsaknad av finansiella mål bedömer vi att förbundet bedriver verksamheten 
ändamålsenligt och effektivt samt med god ekonomisk hushållning. 

Vi rekommenderar förbundet att ta fram finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 

2.2.3 Ej bedriva rehabiliteringsverksamhet 

Ett samordningsförbund får enligt förarbetena inte bedriva någon egen 
rehabiliteringsverksamhet. Det får inte heller fatta beslut om enskilda individers 
deltagande i insatser eller finansiera deltagarnas försörjning, dvs ej bedriva 
myndighetsutövning. Förbunden kan endast finansiera insatser som utförs hos de 
samverkande parterna. 

För att tydlig göra denna gränsdragning är det viktigt att förbundet tecknar tydliga avtal 
med de huvudmän som genomför insatser och rehabiliterande verksamhet. Förbundet 
har historiskt haft problem med denna gränsdragning och har under 2019 inlett ett 
arbete för att tydliggöra roller och ansvar mellan förbundet och de medlemmar som 
agerar huvudmän i olika insatser. I föregående års revisionsrapport går att läsa: 

"Avtal saknas med huvudmännen avseende beviljade insatser. Sådana avtal bör 
tecknas avseende alla större insatser där krav på mål, del- och helårsrapportering 
framgår." 
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Vi håller helt med om denna kritik och har i årets revision följt upp frågan. Vi kan 
konstatera att styrelsen tagit kritiken av kritiken och följt upp frågan under året men 
man har inte helt kommit i mål. Under 2019 har man klargjort vem som är huvudman 
för respektive projekt så detta blir tydligt. Efter detta har man börjat se över avtalen och 
förutsättningarna för insatserna. Detta har lett till en hel del förhandlingar och 
diskussioner både internt inom förbundet men framförallt mot huvudmännen. 
Förbundet har också funderat på olika uppföljningsformer och finansieringsformer av 
insatserna vilket försenat processen. Vi ser positivt på att förbundet tagit till sig av 
kritiken från tidigare år och vi rekommenderar förbundet att försöka komma i mål med 
nya uppdaterade avtal så snart som möjligt för alla insatser man planerar att finansiera 
framgent. 

Förbundet är även fortsättningsvis hyresgäst för de lokaler som insatsen IRMA 
använder, förbundet tittar på en lösning där kommunen sannolikt kommer flytta till nya 
lokaler från 1 juli 2020, lokaler som huvudmannen är hyresgäst. Bra om förbundet och 
huvudmannen för IRMA får till denna lösning under 2020. 

2.2.4 Mål för verksamheten 

Som nämndes i kapitlet ovan har förbundet i sin verksamhetsplan fastställt 
verksamhetsmål inom fyra målområden som man styr verksamheten utifrån, dessa 
områden är: 

— Utveckla samverkanskulturen 

— Finansierade aktiviteter, resultatmål och samverkansmål 

— Utvärdering av finansierade aktiviteter 

— Utveckling av implementering och integrerad samverkan. 

Utifrån dessa områden har förbundet satt upp ett antal delmål och aktiviteter som 
löpande följs upp under året och uppföljningen av målen presenteras tydligt i 
årsredovisningen. 

2.2.5 Uppföljning av verksamhetsmål 

I förvaltningsberättelsen för år 2019 framgår en tydlig uppföljning av beslutade mål och 
vilka aktiviteter som vidtagits under året. Strukturen och uppställningen av målen i 
årsredovisningen är bra men samtliga mål som följs upp i årsredovisningen är inte 
mätbara och uppföljningen av vissa mål är mer av en redovisning över vad man gjort 
under året. De mäter snarare vad förbundet gör än resultatet av det man gör. I bilaga 
till årsredovisningen finns mer detaljerad uppföljning av de finansierade insatserna. 
Även målen och uppföljningen av målen för insatserna kunde vara tydligare och vara 
mätbar i större utsträckning. 

Utifrån det material vi tagit del av i stort kan vi konstatera att förbundet överlag arbetar 
aktivt för att följa upp och utveckla verksamheten men att det är svårt, baserat på utförd 
insats, att uttala sig om huruvida förbundets aktiviteter medfört att förbundets 
verksamhet bedrivits på ett fullt ut ändamålsenligt sätt under året. Framförallt på grund 
av att målen inte fullt ut är mätbara. 

Observeras ska att styrelsens mål inte är desamma som projekten/insatsernas mål. 
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Vi rekommenderar förbundet att se över både förbundets mål och de mål man ställer 
på de insatser man finansierar. Förbundet bör vara tydlig på vilka krav man ställer på 
leverans från de projektägare som driver insatserna som förbundet finansierar och 
även agera vid eventuella avvikelser. 

2.3 Resultaträkningen 

2.3.1 Regelverk 

Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader och 
under räkenskapsåret (LKBR 5 kap 1§). 

2.3.2 Vår bedömning 

Vi bedömer att resultaträkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild över årets 
utfall samt att den i huvudsak är uppställd enligt lagen om kommunal redovisning. 

2.4 Balansräkningen 

2.4.1 Regelverk 

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, 
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång 
(balansdagen). (LKBR 6 kap 1§). 

2.4.2 Vår bedömning 

Vi har kontrollerat att: 

— Balansräkningen i allt väsentligt är uppställd enligt lag 

— Noter finns i den mån sådana erfordras enligt lag eller god redovisningssed 

— Tillgångar och skulder existerar, tillhör förbundet och är rätt värderade samt 
periodiserade 

— Det egna kapitalets förändring överensstämmer med resultaträkningen 

— Dokumentation finns till samtliga balansposter 

Vi bedömer att balansräkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av den 
ekonomiska ställningen vid året utgång samt att den i huvudsak är uppställd enligt 
lagen om kommunal redovisning. 

2.5 Kassaflödesanalys 

2.5.1 Regelverk 

I kassaflödesanalysen ska förbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret 
redovisas (LKBR 8 kap 1§). 
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2.5.2 Vår bedömning 

I årsredovisningen för år 2019 ingår en kassaflödesanalys enligt indirekt metod. Vi 
bedömer att kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild. 

3 Förvaltningsrevision 

3.1 Attest och delegationsordning 
Förbundet fastställer årligen en riktlinje för delegationsbestämmelser för förbundet som 
gäller tillsvidare. Delegationsordning och attestordning är kortfattade och på en 
övergripande nivå. Beaktat omfattningen på verksamheten har vi inga synpunkter på 
dokumentens innehåll. Vår uppföljning av attester avseende inköpsfakturor, som skett i 
samband med granskningen av årsbokslutet, visar på att rutinerna fungerar. 

Vi har också granskat förbundets löneutbetalningar med avseende på attest av 
ordförande och att löneutbetalning är korrekt utifrån avtal och tidrapportering. Vi har 
inte noterat några avvikelser och bedömer förbundets rutiner som acceptabla. 

3.2 Budget och verksamhetsplan 
Styrelsen har fastställt en verksamhetsplan inklusive budget för år 2019 den 26 
november 2018. Av dokumentet framgår mål och inriktningen på verksamheten, 
organisation samt de olika insatser som skall göras under året. Även budget för 2019 
samt en plan för 2020 och 2021 framgår av dokumentet. Som nämnts tidigare i 
rapporten bedömer vi att 

3.3 Finansiell rapportering 
Förbundet har bra rutiner för uppföljning av ekonomin. Styrelsens får ta del av 
ekonomiskuppföljning vid samtliga styrelsemöten, vilket framgår av förbundets protokoll 
från styrelsemöten. 

Förbundet upprättar en delårsrapport som presenteras för styrelsen i september under 
2019. Fastställd budget omfattar också en planeringshorisont på tre år vilket är i linje 
med god sed. 

3.4 Intern styrning och kontroll 
Styrelsen har fastställt en plan för hur den interna kontrollen skall genomföras under 
2019, beslut fattat i januari 2019. Det dokument som förbundet fastställ är dock inte en 
internkontrollplan utan mer av en rutinbeskrivning. Förbundet har också under året döpt 
om detta dokument till "Beskrivning av löpande rutiner" vi anser att detta dokument är 
bra och det är viktigt för en organisation att dokumentera sina rutiner och ansvar. 
Förbundet bör dock vidareutveckla sin systematiska internkontroll. Förenklat kan man 
utrycka den systematiska internkontrollen som ett verktyg för styrelsen att följa just de 
rutiner man beslutat skall efterlevas i förbundet. 

Vi har noterat att förbundet under 2020 har inlett ett arbete med att ta fram en 
internkontrollplan för 2020, detta genom att presidiet och förbundschefen har haft en 
diskussion kring, risk och väsentlighet och möjliga granskningsområden. Detta arbete 
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har dock ännu inte resulterat i någon internkontrollplan och vi rekommenderar 
förbundet att fortsätta detta arbetet och besluta om en internkontrollplan för 
innevarande år. 

3.5 Styrdokument 
Förbundet har ett stort antal styrdokument, vilket som framgått tidigare av rapporten, 
bland dokumenten kan nämnas: 

— Förbundsordning 

— Delegationsordning, Attestreglemente och Firmatecknare 

— Budget och verksamhetsplan 

— Arsplanering 

— Årsredovisning och delårsbokslut 

— Dokumenthanteringsplan 

— Kommunikationsplan 

— Beskrivning av löpande rutiner 

Vi bedömer att förbundet har de styrdokument som är befogade för den verksamhet 
man bedriver och dokumenten är (utöver vad som framkommit i rapporten i övrigt) i allt 
väsentligt väl utformade. 

3.6 Finansierade insatser 
Som vi kommenterat i kapitel 2.2.3 finns det en viss otydlighet i de avtal som förbundet 
har upprättat avseende de insatser som förbundet finansierar, i de  fiesta  fall framgår 
det inte tydligt av avtalen vem som är huvudman för insatsen. Under året har förbundet 
arbetat med denna fråga och har idag förankrat med respektive myndighet som är 
ansvarig huvudman för respektive insats. Detta har dock ännu inte fastställts genom 
nya avtal. 

Vi ser positivt på att förbundet tagit till sig av kritiken från tidigare år och vi 
rekommenderar förbundet att försöka komma i mål med nya uppdaterade avtal så 
snart som möjligt för alla insatser man planerar att finansiera framgent. 

Det bör av avtalet tydligt framgå att förbundet inte tar på sig ansvar så att det blir att 
betrakta som att förbundet bedriver rehabiliteringsinsatser riktade direkt mot individer. 
Vi rekommenderar också förbundet att i de nya avtalen ställa tydligare krav på 
huvudmännen vad avser mål och resultat av den verksamhet som förbundet 
finansierar. 

4 Slutsats 
Vår granskning visar att förbundets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt med en tillfredsställande kvalitet. Sammantaget sköts även förbundets 
redovisning på ett tillfredsställande sätt med god ordning på den löpande bokföringen. 

Enligt regeringens proposition, 2003/04:05, God ekonomisk hushållning i kommuner 
och landsting, föreslås bl a att revisorerna ska granska och bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål styrelsen beslutat om för ekonomin under 
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perioden. Vår bedömning är att förbundet kan förbättra mål och måluppföljning för 
förbundet men trots dessa bristerna finner vi att årsredovisningen innehåller en 
acceptabel uppföljning av verksamheten, dess mål och kommentarer till dessa. 

Vår bedömning är att samordningsförbundets årsredovisning uppfyller lagens krav. 
Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning jämfört mot budget 
och jämfört mot fg år samt balansräkning med kassaflödesanalys för perioden och 
föregående år. 

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

2020-0408 

KPMG AB  

ils Nord ist 
Auktoriserad revisor 
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Bilaga 1 Måluppfyllelse för mottagningsteamet. 
Mottagningteam 


Samverkansparter  Alla samverkande myndigheter 


Typ av insats  Mottagningsteamet är en insats som verkar i norra Örebro läns 
alla fyra kommuner. Personer med komplex problematik som 
”hamnat mellan stolarna” har sökt sig till teamet. Genom 
kartläggningssamtal och samverkan mellan myndigheter har 
personer fått stöd att ta sig vidare mot målet som är egen 
försörjning. 


Syfte Att ge hjälp till arbetslösa och sjukskrivna personer med behov 
av samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning genom 
att effektivisera resursanvändningen av de befintliga 
rehabiliteringsinsatser som finns i norra Örebro län (Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora). 


Målgrupp Personer i åldrarna 16-65 år med nedsatt arbetsförmåga på 
grund av psykisk, fysisk, neuropsykiatrisk, intellektuell eller 
socialmedicinsk funktionsnedsättning som har stora 
svårigheter att få arbete och riskerar utslagning från 
arbetsmarknaden, vilket ökar risken för långtidsberoende av 
bidrag som t ex försörjningsstöd. 


Mål Att möjliggöra för individer att stegförflytta sig närmare 
arbetsmarknaden/studier/egen försörjning eller vidare i sin 
rehabilitering.   


Budget 62 250  kr. 


Utfall 135 146 kr. 


Resultat Utfallet för 2019 blev 96 deltagare som genomgick 
kartläggning. Av de avslutade 96 individer blev 27 
rekommenderade insats via 
Samverkansteamet/Coachingteamet. 10 individer blev 
rekommenderade fortsatt kontakt med vård och 
Försäkringskassan för ställningstagande till ersättning via 
socialförsäkringssystemet. 10 individer bedömdes ha fortsatt 
behov av medicinsk rehabilitering via vården. 15 individer 
rekommenderas stegförflyttning mot arbete genom AF, AME el 
via gemensam kartläggning mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 4 individer rekommenderades fortsatt 
kontakt med försörjningsstöd. 6 individer rekommenderas 
övriga kommuninsatser.  


 
I många ärenden är det den ekonomiska situationen som gör att 
en individ mår dåligt, då de kan stå helt utan ersättning eller är i 
behov av försörjningsstöd. Flera deltagare har genom 
Mottagningsteamet kunnat få stöd att komma vidare från någon 







 
av dessa ekonomiska situationer till ersättningsformer som 
aktivitetsstöd, A-kassa, sjukpenning, sjuk- eller aktivitets-
ersättning. Flera deltagare har även varit i behov av stöd till 
försörjningsstöd. 
Alla deltagare får eller har erbjudits stöd till en eller flera 
insatser som stegvis ska ta dem mot målet egenförsörjning.. 
Verksamheten har hjälpt flera deltagare, som av aktuella 
myndigheter eller vårdenheter bedömts helt eller delvis sakna 
arbetsförmåga, att söka aktivitets- eller sjukersättning.  
Stödet från Mottagningsteamet har för de allra flesta deltagarna 
lett till en sammantagen förbättrad livskvalité genom bättre 
fysiskt/psykiskt mående, ökad vilja och tro på sin egen förmåga 
samt någon form av stegförflyttning mot målet egen 
försörjning.  


Kostnad/deltagare 1 408 kr/deltagare – Lönekostnaden för personalen i 
mottagningsteamet finansierades tom september 2019 av 
ordinarie myndigheter. Således har kostnaderna för 
kartläggningarna hållits mycket låga. From okt finansieras 
insatsen fullt ut av SOFINT. 


Måluppfyllelse Mycket god. 


Avvikelser  Teamet bemannas med 0,95 heltidstjänster. Då 
personalomsättningen under året varit stor (pga 
pensionsavgång och Arbetsförmedlingens förändrade villkor) 
så har det varit svårigheter att hitta en kontinuitet i arbetet. 
Tid har krävts för att utveckla arbetsformerna i teamet.   


 








 


Bilaga 2 Måluppfyllelse för samverkansteamet/coachingteamet. 


Samverkansteam/Coachingteam 


Samverkansparter  Alla samverkande myndigheter 


Typ av insats  Samverkansteamet/Coachingteamet kan beskrivas som en 
lågtröskelverksamhet i samverkan mellan förbundets aktörer. 
Arbetssättet har sin teoretiska grund i ”Supported employment” 
vilket har god evidens för arbetslivsinriktad rehabilitering.  


Syfte Att öka möjligheterna för rehabilitering av invånarna i norra 
Örebro län i behov av samlade insatser från flera olika aktörer 
med syfte att förbättra sin hälsa, öka sin sysselsättningsförmåga 
och arbets/funktionsförmåga. 


Målgrupp Individer i arbetsför ålder som har behov av, och har 
förutsättningar att tillgodogöra sig, samordnad rehabilitering. 


Mål För verksamhetsåret 2019 förväntades processen ha en 
genomströmning av cirka 70 ärenden. Processen skall bidra till: 


 Att individer ur målgruppen får möjlighet till att göra 
stegförflyttning på väg mot sin egen rehabilitering. Slutmålet 
är att så många så möjligt blir egenförsörjande genom 
förvärvsarbete eller studier, uppnår en förbättrad psykisk 
hälsa, eller ökar sin förmåga att nå målen  


 Att förkorta rehabiliteringsprocessen 
 Att skapa en bestående modell för samverkan och samarbete 


mellan parterna och dess verksamheter 
Programperiod  1 jan 2019 till 31 december 2019 


Budget 1 948 000 kr. 


Utfall 1 584 100 kr. 


Resultat Under 2019 deltog 73 deltagare i samverkansteamets insats. 


Under 2019 avslutades 34 deltagare och av dem fick 8 deltagare 
anställning, 5 deltagare utan subventionerad lön och 3 med 
subventionerad lön. I dessa 8 ärenden ledde deltagandet i 
samverkansteamet/coachingteamet alltså till högre resultat än 
verksamhetens uppdrag. 3 deltagare avslutades under året till 
studier.12 deltagare var vid avslut inskrivna som aktivt 
arbetssökande på Arbetsförmedlingen. I viss utsträckning kan 
dock dessa individer vara samma som avslutades till arbete el 
studier. 6 deltagare avslutades enligt programmets målsättning 
och uppdrag, d.v.s. de aktualiserades till myndigheternas 
ordinarie insatser som förstärkt samverkan, anvisning till 
arbetspraktik via socialtjänsten osv. 12 deltagare avslutades då 
det förelåg behov av medicinsk rehabilitering. 







 


 


SAMVERKANSTEAMET I SIFFROR 2019 


 


Pågående deltagare sista dec 2019 utifrån kommunindelning 


Ålder Lindesberg Hällefors Nora Ljusnarsberg 


     


18-29 år 15 1 3 2 


30-44 år 6 1 1 1 


45-59 år 7 1 1  


Totalt 28 3 5 3 


 


Utbildningsnivå, pågående deltagare sista dec 2019  


Utb.nivå Deltagare     % 


   


Saknas/okänd 
  


Grundskola 22 56% 


Gymnasium 14 36% 


Annan ef gymnasial utb 1 2,5% 


Högskola/uni upp till 1 år 1 2,5% 


Högskola/uni upp till 3 år 1 2,5% 


Högskola/uni mer än 3 år 
  


Totalt 39 100% 


 


 


 


 


 


Under året flyttade 2 deltagare varför de avslutades och 1 
avbröt insatsen på eget initiativ.  


Kostnad/deltagare 21 700 kr/deltagare 


Måluppfyllelse Mycket god 


Avvikelser  Under 2019 har det varit personalomsättning i 
samverkansteamet/coachingteamet vilket också 
inneburit tillfälliga vakanser. En del överlämningar av 
deltagare mellan arbetscoacher har därför ägt rum, 
vilket påverkat arbetsprocessen i teamet negativt.  







 
Försörjning vid insatsens start för pågående deltagare 


Försörjning Deltagare Andel 


A-kassa 


Aktivitetsstöd 


     3 


     3                              


7,5% 


7,5% 


Sjukpenning/rehabpenning      9                    22,5% 


Aktivitetsersättning 11 27,5% 


Sjukersättning 1 2,5% 


Försörjningsstöd 11 27,5% 


Ingen offentlig försörjning 2 5% 


Totalt 40 100% 


 


 


Pågående deltagare i samverkansteamet sista dec 2019 


Ålder Kvinna Man Totalt 


    


18-29 år 8 13 21 


30-44 år 6 3 9 


45-59 år 6 3 9 


Totalt 20 19 39 


 


Nya deltagare i samverkansteamet jan 2019- dec 2019 


Ålder Kvinna Man Totalt 


    


18-29 år 5 6 11 


30-44 år 7 5 12 


45-59 år 6 3 9 


Totalt 18 14 32 


 


 


 


 


 


 


 







 
Avslutade deltagare i samverkansteamet 2019 


Ålder Kvinna Man Totalt 


    


18-29 år 11 1 12 


30-44 år 6 8 14 


45-49 år 4 4 8 


Totalt 21 13 34 


 


 


 







 


 


 


 


 


 








 


Bilaga 3 Verksamhetsberättelse Personliga ombud 


 
Personligt ombud 


 
          Lindesberg, Nora, Hällefors  
         och Ljusnarsbergs kommun 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 


2019 
 


 


 


 
 


BAKGRUND 


 







 
I maj år 2000 beslutade regeringen om statsbidrag till kommunerna för att inrätta permanenta 


verksamheter med personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Social-styrelsen 


hade regeringens uppdrag att samordna detta arbete. Länsstyrelserna fördelar sedan år 2001 


statsbidragen till kommuner för verksamheter med personligt ombud. Kommunerna ansvarar för 


verksamheten och användandet av statsbidraget. Det personliga ombudet skall bistå personer med 


psykisk funktionsnedsättning att få tillgång till samhällets stöd och hjälp inom olika områden och se 


till att insatserna samordnas och genomförs. Det personliga ombudet företräder ingen myndighet utan 


skall vara fristående och arbeta på klientens uppdrag. De inrättade verksamheterna med personligt 


ombud följs upp och utvärderas av Socialstyrelsen och länsstyrelserna tillsammans.  


 


ORGANISATION, LEDNING OCH SAMVERKAN 


 


Verksamheten med personligt ombud bedrivs i projektform i samarbete mellan kommunerna i Norra 


länsdelen, Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. Verksamheten består av två heltidsanställda 


ombud (2,0 åa), Jenny Geffen och Maria Hanseborg. Personliga ombuden startade upp arbetet 190819 


och projektet pågår t.o.m 201231. Lindesbergs kommun är värdkommun och ansvarig chef för 


ombuden är enhetschef Maria Arnesson. Värdkommunen ansvarar för att ta fram förslag till 


uppdragsbeskrivningar och organisation i samråd med styrgrupp. 


  


Ledningsgruppen fattar beslut om verksamhetsberättelse, mål och vision, samt beslutar om de 


styrdokument som finns för verksamheten. I ledningsgruppen finns representanter från varje 


kommun, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och psykiatrin, primärvården och NSPH (nationell 


samverkan för psykisk hälsa) ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det 


psykiatriska området. Vid sammanträden redovisas arbetssituation, löpande statistik samt 


identifierade systemfel. 


 


Personliga ombuden arbetar utifrån de riktlinjer som anges i Socialstyrelsens meddelandeblad nr 


5/2011 och i förordning SFS 2013:522 samt föreskrift om statsbidrag HSLF-FS 2016:98.  


 


Målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning. Målsättningen är att ombuden hanterar 


15-20 ärenden samtidigt. Vi kö ska följande grupper prioriteras: 


- Enskilda med minderåriga barn 


- Enskilda med akut problematik (ex hotas av vräkning, kronofogde m.m) 


- Enskilda under 35 år 


Målsättningen med projektet enligt verksamhetsbeskrivningen är; 


- att 85 % av de enskilda som får stöd från PO upplever att de är nöjda med det stöd de får 


(detta mäts via enkät) 


- att antal enskilda per heltidsarbetande PO bör begränsas till max 15 personer 


- att den tid PO arbetar med den enskilde inte överstiger 18 månader 


 


 


 







 
KLIENTARBETET 


Vanligaste orsakerna till varför kontakt söks med Personligt ombud (PO) 


De personer som söker stöd av personligt ombud har i de allra flesta fall en komplex problematik som 


medför svårigheter inom flera livsområden som försvårar deras vardag. Ofta har klienten flera 


pågående myndighetskontakter, där de olika myndigheterna ställer krav på den enskilde som kan vara 


svåra att genomföra; exempelvis inkomma med intyg, skicka in blanketter inom ett visst datum, etc. 


Kraven på det egenansvar som ställs kan vara svåra att hantera och bidrar till det kaos och otydlighet 


som många av våra klienter upplever. Behovet av råd och stöd är stort både för att öka klientens 


förståelse och delaktighet i de olika myndigheternas planering. Många av klienterna upplever en stor 


osäkerhet inför framtiden och över hur deras situation skall utveckla sig.  


Personer med psykiska funktionsnedsättningar är ekonomiskt mycket utsatta och ekonomi är en 


vanlig orsak till att man söker stöd hos PO. De flesta saknar inkomst från arbete och har antingen 


mycket låg/saknar helt sjukpenninggrundande inkomst vilket för många resulterar i ett beroende av 


försörjningsstöd. Skuldsättning och svårigheten att få sin ekonomi att gå ihop kan lätt försätta 


personen i en ond cirkel, där psykisk ohälsa leder till svag ekonomi och där ängslan, oron och ångesten 


över sin ekonomiska situation i sin tur leder till ytterligare försämrad psykisk hälsa.  


 


Sammanfattning av klientärenden under perioden 


Vi har under perioden 190819–191231 tagit emot 39 nya klienter, ungefär lika många kvinnor som 


män. 7 klienter har hemmavarande barn, varav 4 stycken är kvinnor och 3 stycken är män. Majoriteten 


av våra klienter är bosatta i Lindesbergs kommun, något vi kopplar till att vi får många ärenden från 


psykiatrin i Lindesberg. Yngsta klienten är född år 2001 (19 år) och den äldsta är född år 1955 (64 år). 


 


     


    


   


 


  


Nya klienter Kvinnor Män 


Totalt antal nya ärenden 20 19 


Totalt antal avslutade klienter 5 3 


Antal klienter som, helt 


eller delvis, har 


hemmavarande barn 


under 18 år vilka är kända 


för verksamheten 


Kvinnor Män 


(Inkluderar även barn till 


maka/make/reg. 


partner/sambo som är 


hemmavarande hos klienten.) 


4 3 







 
   


  


 


                        


 


 


UPPDRAG, ÅTGÄRD och RESULTAT 


Beskrivning av de dominerande inslagen i verksamheten: 


Frågor kring ekonomi, sjukvård och myndighetskontakter har varit de största uppdragen, med en 


övervikt av ekonomiska frågor.  Åtgärderna är kontakter med berörda myndigheter och hjälp med 


ansökningar, följa med på möten, stödja i planering men även att ge råd och stöd där vi har möjlighet 


att tillsammans med klienten skapa förståelse för hur samhällsapparaten fungerar, allt för att stötta 


individens egen förmåga och kompetens i vardagen. Många av våra klienter saknar tyvärr ett socialt 


nätverk och har därför ingen i sin närhet att be om hjälp eller rådfråga.  


Antal ärenden enligt 


åldersgrupp 


Kvinnor Män 


18 - 29 år 6 7 


30 - 49 år 5 4 


50 - 65 år 9 8 


Avslutade ärenden 


enligt åldersgrupp 


Kvinnor Män 


18 - 29 år  1 


30 - 49 år 4  


50 - 65 år 1 2 


Antal ärenden 


fördelat på kommun 


Kvinnor Män 


Lindesberg 13 13 


Nora 1 3 


Hällefors 3 1 


Ljusnarsberg 4 1 


Antal avslutade 


ärenden fördelat på 


kommun 


Kvinnor Män 


Lindesberg 4 2 


Nora 0 1 


Hällefors 0 0 


Ljusnarsberg 1 0 







 
 


Beskrivning av orsaken/orsakerna till att klienter tagit kontakt med PO 2019.  


 


 


 


 


 


 


 


• 22 klienter har fått stöd med sin ekonomi. Vi har bland annat varit i kontakt med Kronofogden, 


Skatteverket, Försäkringskassan, kommunernas budget- och skuldrådgivare, socialförvaltningarna, 


banker, försäkringsbolag, arbetsgivare, hyresvärdar, bostadsrättsföreningar, inkassobolag/borgenärer, 


överförmyndarnämnden, tingsrätten, Svenska kyrkan och CSN, advokatbyråer, Förvaltningsrätten, 


mm. 


• 7 uppdrag har handlat om boende och klienterna har fått stöd i kontakter med social-


förvaltningarna, Kronofogdemyndigheten, bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag samt 


privata hyresvärdar. 


• 8 klienter har vi hjälpt med stöttning i arbete/sysselsättning, där kontakter tagits med bland 


annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, försörjningsstöd, arbetsgivare, Sofint 


mottagningsteam/samverkansteam och AME. 


• 16 klienter har fått vårt stöd i kontakter med hälso- och sjukvården; vi har varit i kontakt med 


samt deltagit i möten med primärvården, allmänpsykiatrin i Lindesberg, sluten psykiatrisk 


vårdavdelning Lindesberg, vuxenhabiliteringen, beroendecentrum i Örebro, patientombud, 


tandvården mm. 


• 14 klienter har vi varit behjälpliga i kontakten med myndigheter såsom; Kronofogden, 


Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan (sistnämnda har det handlat om ansökan av 


sjukpenning, aktivitetsersättning, bostadsbidrag, bostadstillägg, samt omprövningar och överklagan av 


beslut som har tagits) samt att ansöka om god man. 


Ekonomi 11 11 


Bostad 6 1 


Sysselsättning 3 5 


Struktur i vardagen 0 1 


Bryta isolering 2 1 


Relationsfrågor 1 0 


Existentiella frågor 0 0 


Stöd i kontakten med myndighet 8 6 


Stöd i kontakten med sjukvården 10 6 


Annan orsak, ange vilken;   


Stöd i kontakt med sin boendestödspersonal i 
bemötande 


1 2 


Stöd i kontakt med barnens skola 2  


Kontaktorsak/behovsområde  


 Flera orsaker kan anges per person  Kvinnor Män 







 
• Vi har hjälpt klienter att ansöka om kommunala insatser enligt socialtjänstlagen (SoL): såsom 


ekonomiskt bistånd, boendestöd, särskild bostad, öppenvård med missbruksproblematik 


• Vi har informerat klient om hur man kan gå till väga vid missnöje i hälso- och sjukvården genom att 


exempelvis ta kontakt med IVO, patientnämnden samt patientombud. 


• Personal har också kontaktat oss och rådfrågat om tillvägagångssätt, stödutbud och så vidare.        


 


Måluppfyllelse 


Målsättningen att 85 % av våra klienter är nöjda med det stöd de fått efter avslutad insats har mätts via 


enkät. Totalt har 8 klienter avslutats vilka kommer bli erbjudna att svara anonymt på en enkät under 


våren -20. Detta kommer att redovisas tillsammans med övriga avslutade klienter under 2020. 


Målet med att begränsa antalet klienter till max 15 ärenden under perioden 190819–191231 har 


uppfyllts. 


 


 


SYSTEMFEL OCH UPPMÄRKSAMMADE BRISTER 


Personligt ombud ska enligt förarbetena (Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2011, SFS 2013:522) 


verka för att personer med psykiska funktionsnedsättningar som grupp ska få bättre livsvillkor. Det 


sker genom att vi uppmärksammar och identifierar systemfel, hinder och brister. Uppmärksammade 


brister redovisas årligen till länsstyrelsen samt regelbundet till ledningsgruppen vars kontaktpersoner 


rapporterar vidare till berörd myndighet. Personliga ombud tar vid behov direkt kontakt med berörd 


verksamhet ex enhetschef eller samordnare för att snabbt kunna undanröja eller åtgärda en akut brist. 


Arbetet med rapporteringen av systemfel ska utöver att stärka målgruppen även bidra till 


verksamheternas löpande kvalitetsarbete och lärande, därför är vi tydliga med att vi som ombud vill 


etablera goda relationer och samverkan med såväl individer som verksamheter. För oss handlar det 


inte om att peka finger och svartmåla vare sig enskilda eller verksamheter, utan snarare bidra till ökad 


medvetenhet om vår målgrupps utsatthet och särskilda behov. Vår förhoppning är sedan att berörda 


verksamheter, myndigheter och samhället använder personliga ombudens kunskaper och erfarenheter 


för att förbättra villkoren för hela målgruppen.  


 


Följande brister har uppmärksammats 


Sedan projektet startade 19 augusti 2019 fram tills sista december 2019 har vi uppmärksammat 


följande systemfel och brister såsom; 


- Brist i bemötande från boendepersonal/boendestöd. Klienter har uttryckt att de får fel eller 
dåligt bemötande av sin boendepersonal eller boendestöd. Personligt ombud har varit 
behjälpliga både med rådgivning inför samtal med boendestöd plus medverkat vid möten på 
ett gruppboende där flera klienter samlat ihop sig angående sitt missnöje med 
boendepersonalen. 
 


- Brist i tillgänglighet till läkare plus otillräcklig vårdinsats på allmänpsykiatrisk mottagning. 
 


- Brist på vård och stöd samt dröjsmål innan tillräckliga insatser sätter igång resulterar i att en 
klient med svår psykisk sjukdom inte fångas upp förrän personligt ombud kopplas in. 
Kommunen samt vården signalerar klientens situation och kontaktar PO. Klienten har hamnat 







 
i social utsatthet med allvarligt försämrat hälsotillstånd, ekonomin har rasat vilket resulterar i 
vräkning. 
 


- Brist i samordning mellan vårdcentral och allmänpsykiatrisk mottagning avseende vilken 
verksamhet som ska utfärda läkarintyg för körkortstillstånd. Individen bollas mellan 
verksamheterna som hänvisar till varandra. 
 


- Brist i samordning och samsyn mellan kommun, hälso- och sjukvård samt myndigheter medför 
att klient med stort behov av stöd hamnar mellan stolarna. Verksamheterna ser till sitt 
regelverk och hänvisar personen till annan verksamhet vilket medför dröjsmål till att få rätt 
hjälp och stöd. Personen cementeras i sin utsatthet istället för att få sammanhållet stöd att 
komma ur sin sociala situation med bidragsberoende, ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa och 
isolering. 


 


- Kommun beslutar att införa avgift för boendestöd enligt SOL, detta resulterar i att flertalet 
klienter tvingas att säga upp insatsen på grund av svag ekonomi och att de själva inte anser att 
de har råd att bekosta insatsen. Dessa klienter vänder sig då till PO för att få stöd men deras 
behov kvarstår eftersom PO inte har samma uppdrag som boendestöd.  


 


- Klient kan ej ta sig till daglig sysselsättning i syfte att bryta social isolering på grund av 
ekonomin. Berörd kommun beviljar ej resor till daglig verksamhet enligt SoL. 
 


- Avslag på ansökan om aktivitetsersättning på grund av striktare regler och förhållningssätt hos 
Försäkringskassan gällande beviljande av aktivitetsersättning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Långa handläggningstider hos Försäkringskassan medför ökad 
belastning för kommunerna och vården. Försäkringskassan ger avslag på läkarintyg därför att 
de saknar specifika formuleringar eller ord vilket medför att läkare måste lägga tid på att skicka 
in nya underlag vilket fördröjer processen. 


 


- Klienter som fått indragen sjukpenning eller avslag på ansökan aktivitetsersättning och blir 
hänvisade att söka försörjningsstöd, får i de flesta fall avslag eftersom man tittar på klientens 
inkomst tre månader tillbaka, vilket enligt deras beräkningsgrund ofta påvisar ett överskott. I 
de flesta fall har inte klienten några pengar överhuvudtaget. 
 


- Målgruppen har svårt att själv överblicka vilket stöd de har rätt till eller veta vilka anpassningar 
som kan finnas för den enskilde och det saknas samordning mellan olika myndigheters 
regelverk. 
 


- Det är svårt att av egen kraft bryta beroendet av försörjningsstöd.  Mycket ansvar läggs på 
individen själv, och det är den förmågan våra klienter ofta saknar. 
 


- Flertalet klienter med NP-diagnoser får inte förståelse för sin funktionsnivå och det ställs för 
höga krav av myndighetspersoner då det råder brist på kunskap om deras kognitiva 
svårigheter. Vi har flertalet klienter i denna målgrupp som har behövt vår närvaro på besök i 
vården eller andra möten med myndigheter därför att man behöver hjälp att göra sig förstådd, 
få tolkat och förklarat i efterhand vad som sades på möten samt minnesstöd i form av 
minnesanteckningar. Det senare är en enkel åtgärd som yrkesutövare lätt kan sammanfattas 
vid slutet av mötet men förvånansvärt nog är det väldigt få som erbjuds eller vågar fråga om 
det stödet och då blir det istället att personligt ombud tar den rollen. 
 







 
- Bristen på bostäder drabbar våra klienter extra hårt. Personer med psykisk ohälsa, som har 


osäker och låg inkomst, är skuldsatta och/eller har betalningsanmärkning, har idag mycket 
svårt att få en egen bostad då det inte får förekomma skuldsättning. Privata hyresvärdar kräver 
dessutom ofta en deposition på en hyresavgift i förskott vilket är svårt för många av våra 
klienter att ha råd med när marginalerna är så knappa.  
 


- Ett annat problem gällande bostad och ekonomi är regleringen av bostadstillägg. Hyra ska 
betalas i förskott, men Försäkringskassan betalar ut bostadstillägg i efterhand, då nästa 
månads hyra ska betalas. Första månaden i eget boende blir därför extra ekonomiskt 
ansträngande. Handläggningstiden för bostadstillägg är ca 2–3 månader, även om man tidigare 
varit beviljad, vilket också innebär en mycket ansträngd ekonomi. 


 


 


ÖVRIGA VERKSAMHETSHÄNDELSER  


 


Ledningsgruppen har under hösten 2019 inte haft något ledningsmöte då det främst har förts 


diskussioner om hur det arbetet bäst kan planeras och genomföras, enskilt i norra länsdelen eller ihop 


med övriga kommuner i länet. Det första mötet kommer därmed att ske 200210. 


Under året har personliga ombud deltagit på arbetsplatsträffar (APT) tillsammans med vår 


arbetsledare samt övriga medarbetare i enheten för öppenvårdsinsatser, Socialförvaltningen 


Lindesbergs kommun. Under 2020 kommer personliga ombud att ha egna arbetsplatsträffar med 


arbetsledare. 


Vi har deltagit på ett flertal SIP-möten, en samverkansform som vi upplever fungerar hittills. Generellt 


finns ett behov av att myndigheter och aktörer i samhället samverkar oftare och har en helhetssyn där 


man utgår utifrån individens behov eftersom våra klienter ofta har en komplex problematik och är 


beroende av flera olika kontakter. 


 


INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 


 


Vi har varit med som utställare och informerat om vår verksamhet på följande evenemang 


- Psykiatriveckan som anordnades på Lindeskolan, Lindesbergs kommun i samarbete med 


KNÖL-kommunerna, Region Örebro län samt brukarorganisationer. 


- Samordningsförbunden i Örebro län, mässa i Örebro 


Vi har besökt och informerat om vår verksamhet hos bl.a. budget- och skuldrådgivaren i Lindesberg 


och Ljusnarsberg kommun, samtliga vårdcentraler i norra länsdelen, socialtjänstens tjänstemän i 


samtliga kommuner, samverkan- och mottagningsteamet, arbetsmarknadsenheten i Nora och 


Lindesbergs kommun, anhörigkonsulten FPS i Örebro län, allmänmottagningen samt 


slutenvårdsavdelningen på psykiatrin i Lindesberg, boendestödjare i samtliga kommuner m.fl. 


Vidare har vi fortlöpande informerat de handläggare, tjänstemän och andra personer som vi i våra 


uppdrag kommit i kontakt med. Därutöver har vi lämnat broschyrer till servicecenter och bibliotek i 


samtliga kommuner. 







 
Information om vår verksamhet finns också på kommunernas hemsidor. Personligt ombud har även 


en nationell hemsida, www.personligtombud.se. Där finns ytterligare information, publikationer och 


uppsatser från olika högskolor som handlar om verksamheten. 


 


 


UTBILDNINGAR, FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER 


 


Vi har under hösten deltagit på följande utbildningar och konferenser; 


• 3 dagars introduktionsutbildning i Stockholm för nyanställda personliga ombud 


genom Socialstyrelsen. 


• PO-konferens i Stockholm, arrangör Länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, 


Uppsala, Värmland och Örebro län  


Teman för föreläsningarna; 


- Vräkningsförebyggande arbete, Upplands Väsby kommun och Väsby hem 


- Barn som anhöriga till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar, Ingela 


Furenbäck och Mona Pihl, forskare NKA. 


- Kris, trauma och migration, Annicka Lang, leg psykolog 


 


• Mässa, mingel och föreläsningar arrangör Samordningsförbunden i Örebro Län samt 


Stiftelsen 1000 Möjligheter 


  Tema: Jämställdhet och våld i nära relationer  


 


• Psykiatriveckan, arrangör kommunerna i norra länsdelen, FINSAM, Hjärnkoll, NSPH samt 


Region Örebro län. Vi deltog både med ett eget bord med vårt material och informerade om vår 


verksamhet samt lyssnade på 3 föreläsningar. 


Tema: Anhörig till person med psykisk ohälsa 


 


• Vi har också gett en föreläsning för undersköterskestuderande på vuxenutbildningen på 


Stora Hjernet i Nora kommun. Där informerade vi om vårt arbete och målgruppen samt pratade om 


psykisk ohälsa och hur vardagen kan se ut för personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Vi 


fick mycket bra respons från både studenterna och kursansvarig och har blivit ombedda att ge en ny 


föreläsning under våren 2020, något vi ser fram emot! 


 


 


MÅL OCH AKTIVITETER FÖR ÅR 2020 


 


Vår plan för verksamheten år 2020 är att fortsätta arbeta med de huvuduppgifter som personligt 


ombudsverksamheten omfattas av inom ramen för projektet, det vill säga; direkt klientarbete, sprida 







 
information om verk-samheten, uppsökande arbete, systempåverkande frågor, samt verk-


samhetsutveckling. 


 


• Måluppfyllelse enligt angiven målsättning i verksamhetsbeskrivningen.  


• Vår ambition är att verksamheten fortsätter att utvecklas och att våra klienter får ett professionellt 


och kvalitativt stöd. 


• Vi kommer fortsätta att sprida information för att göra vår verksamhet känd hos allmänheten, 


myndigheter samt med att etablera goda kontakter i det geografiska upptagningsområdet. 


• Vi hoppas kunna bidra till att öka kunskapen i samhället om psykiska funktionsnedsättningar, så att 


till exempel bemötandet av den enskilde individen blir bättre i de verksamheter där de finns. 


• Vår förhoppning är att nuvarande och blivande klienter kommer att få möjlighet till ökad delaktighet 


i samhället utifrån de rättigheter och möjligheter som finns. 


• Vi kommer genom fortsatt regelbunden kontakt på de lokala arenorna att verka för att göra 


personligt ombudsverksamheten mer känd hos allmänheten och klientgruppen.  


• Vi kommer att fortsätta att påvisa brister i samhället och hinder för vår målgrupp. 


• Vi eftersträvar att ha kvar ett klientantal på cirka 15-20 ärenden var samt upprätthålla god 


genomströmning i verksamheten. 


• Verksamheten kommer fortsätta att använda det statistikunderlag som använts i år för att få en tydlig 


bild av ärendenas karaktär och innehåll. Utifrån statistiken som redovisas på grupp-nivå kan det 


utläsas bland annat antal klienter, kön, kommun, samt rapporterade systemfel.  


• Vi kommer att fortsätta arbeta för att hitta/skapa nya samverkansformer och gemensamma träffar 


med respektive kommuns socialtjänst då vi upplever att ett nära samarbete förbättrar resultatet för 


våra klienter. 


• Vi kommer under januari 2020 påbörja handledning i Örebro hos Kristina Elgenstierna på 


Gestaltstudion Familjemottagning. 


• Vi har planerat in nätverksträffar tillsammans med ombuden i Karlskoga för kollegialt utbyte och 


stöd. 


• Vi önskar att Personligt ombud under året ges möjlighet att delta vid föreläsningar och kurser för att 


erhålla relevant kompetensutveckling. 


• Vi önskar att Personligt ombud får delta i den nationella regionskonferensen som 2020 hålls i 


Värmland i september. 


• I april ge en ny föreläsning för undersköterskestuderande på vuxenutbildningen i Nora kommun. 


• Vi hoppas på att projektet med personligt ombud kommer att övergå till en permanent verk-samhet 


då vi tror på uppdraget och har fått mycket respons från både verksamheter och framförallt klienterna 


att vi behövs och gör skillnad! 


 


Lindesberg 2020-02-07 


 


Jenny Geffen, Personligt ombud Maria Hanseborg, Personligt ombud 


 








 
    Lindesberg den 17 april 2020 


 


Till 


Kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner. 


Regionfullmäktige i Region Örebro län 


Försäkringskassan  


Arbetsförmedlingen 


 


Översänder härmed Årsredovisning, revisionsberättelser och revisionsrapport för år 2019 avseende 


Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) 


Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 


skadeståndstalan ska väckas. 


Lag (2019:914). 


 


Vi tar tacksamt emot protokollutdrag från beslut kring frågan om ansvarsfrihet. 


 


Vänligen 


 


Styrelsen i SOFINT 









































































































































 

Bilaga 1 Måluppfyllelse för mottagningsteamet. 
Mottagningteam 

Samverkansparter  Alla samverkande myndigheter 

Typ av insats  Mottagningsteamet är en insats som verkar i norra Örebro läns 
alla fyra kommuner. Personer med komplex problematik som 
”hamnat mellan stolarna” har sökt sig till teamet. Genom 
kartläggningssamtal och samverkan mellan myndigheter har 
personer fått stöd att ta sig vidare mot målet som är egen 
försörjning. 

Syfte Att ge hjälp till arbetslösa och sjukskrivna personer med behov 
av samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning genom 
att effektivisera resursanvändningen av de befintliga 
rehabiliteringsinsatser som finns i norra Örebro län (Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora). 

Målgrupp Personer i åldrarna 16-65 år med nedsatt arbetsförmåga på 
grund av psykisk, fysisk, neuropsykiatrisk, intellektuell eller 
socialmedicinsk funktionsnedsättning som har stora 
svårigheter att få arbete och riskerar utslagning från 
arbetsmarknaden, vilket ökar risken för långtidsberoende av 
bidrag som t ex försörjningsstöd. 

Mål Att möjliggöra för individer att stegförflytta sig närmare 
arbetsmarknaden/studier/egen försörjning eller vidare i sin 
rehabilitering.   

Budget 62 250  kr. 

Utfall 135 146 kr. 

Resultat Utfallet för 2019 blev 96 deltagare som genomgick 
kartläggning. Av de avslutade 96 individer blev 27 
rekommenderade insats via 
Samverkansteamet/Coachingteamet. 10 individer blev 
rekommenderade fortsatt kontakt med vård och 
Försäkringskassan för ställningstagande till ersättning via 
socialförsäkringssystemet. 10 individer bedömdes ha fortsatt 
behov av medicinsk rehabilitering via vården. 15 individer 
rekommenderas stegförflyttning mot arbete genom AF, AME el 
via gemensam kartläggning mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 4 individer rekommenderades fortsatt 
kontakt med försörjningsstöd. 6 individer rekommenderas 
övriga kommuninsatser.  

 
I många ärenden är det den ekonomiska situationen som gör att 
en individ mår dåligt, då de kan stå helt utan ersättning eller är i 
behov av försörjningsstöd. Flera deltagare har genom 
Mottagningsteamet kunnat få stöd att komma vidare från någon 
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av dessa ekonomiska situationer till ersättningsformer som 
aktivitetsstöd, A-kassa, sjukpenning, sjuk- eller aktivitets-
ersättning. Flera deltagare har även varit i behov av stöd till 
försörjningsstöd. 
Alla deltagare får eller har erbjudits stöd till en eller flera 
insatser som stegvis ska ta dem mot målet egenförsörjning.. 
Verksamheten har hjälpt flera deltagare, som av aktuella 
myndigheter eller vårdenheter bedömts helt eller delvis sakna 
arbetsförmåga, att söka aktivitets- eller sjukersättning.  
Stödet från Mottagningsteamet har för de allra flesta deltagarna 
lett till en sammantagen förbättrad livskvalité genom bättre 
fysiskt/psykiskt mående, ökad vilja och tro på sin egen förmåga 
samt någon form av stegförflyttning mot målet egen 
försörjning.  

Kostnad/deltagare 1 408 kr/deltagare – Lönekostnaden för personalen i 
mottagningsteamet finansierades tom september 2019 av 
ordinarie myndigheter. Således har kostnaderna för 
kartläggningarna hållits mycket låga. From okt finansieras 
insatsen fullt ut av SOFINT. 

Måluppfyllelse Mycket god. 

Avvikelser  Teamet bemannas med 0,95 heltidstjänster. Då 
personalomsättningen under året varit stor (pga 
pensionsavgång och Arbetsförmedlingens förändrade villkor) 
så har det varit svårigheter att hitta en kontinuitet i arbetet. 
Tid har krävts för att utveckla arbetsformerna i teamet.   
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Bilaga 2 Måluppfyllelse för samverkansteamet/coachingteamet. 

Samverkansteam/Coachingteam 

Samverkansparter  Alla samverkande myndigheter 

Typ av insats  Samverkansteamet/Coachingteamet kan beskrivas som en 
lågtröskelverksamhet i samverkan mellan förbundets aktörer. 
Arbetssättet har sin teoretiska grund i ”Supported employment” 
vilket har god evidens för arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Syfte Att öka möjligheterna för rehabilitering av invånarna i norra 
Örebro län i behov av samlade insatser från flera olika aktörer 
med syfte att förbättra sin hälsa, öka sin sysselsättningsförmåga 
och arbets/funktionsförmåga. 

Målgrupp Individer i arbetsför ålder som har behov av, och har 
förutsättningar att tillgodogöra sig, samordnad rehabilitering. 

Mål För verksamhetsåret 2019 förväntades processen ha en 
genomströmning av cirka 70 ärenden. Processen skall bidra till: 

 Att individer ur målgruppen får möjlighet till att göra 
stegförflyttning på väg mot sin egen rehabilitering. Slutmålet 
är att så många så möjligt blir egenförsörjande genom 
förvärvsarbete eller studier, uppnår en förbättrad psykisk 
hälsa, eller ökar sin förmåga att nå målen  

 Att förkorta rehabiliteringsprocessen 
 Att skapa en bestående modell för samverkan och samarbete 

mellan parterna och dess verksamheter 
Programperiod  1 jan 2019 till 31 december 2019 

Budget 1 948 000 kr. 

Utfall 1 584 100 kr. 

Resultat Under 2019 deltog 73 deltagare i samverkansteamets insats. 

Under 2019 avslutades 34 deltagare och av dem fick 8 deltagare 
anställning, 5 deltagare utan subventionerad lön och 3 med 
subventionerad lön. I dessa 8 ärenden ledde deltagandet i 
samverkansteamet/coachingteamet alltså till högre resultat än 
verksamhetens uppdrag. 3 deltagare avslutades under året till 
studier.12 deltagare var vid avslut inskrivna som aktivt 
arbetssökande på Arbetsförmedlingen. I viss utsträckning kan 
dock dessa individer vara samma som avslutades till arbete el 
studier. 6 deltagare avslutades enligt programmets målsättning 
och uppdrag, d.v.s. de aktualiserades till myndigheternas 
ordinarie insatser som förstärkt samverkan, anvisning till 
arbetspraktik via socialtjänsten osv. 12 deltagare avslutades då 
det förelåg behov av medicinsk rehabilitering. 
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SAMVERKANSTEAMET I SIFFROR 2019 

 

Pågående deltagare sista dec 2019 utifrån kommunindelning 

Ålder Lindesberg Hällefors Nora Ljusnarsberg 

     

18-29 år 15 1 3 2 

30-44 år 6 1 1 1 

45-59 år 7 1 1  

Totalt 28 3 5 3 

 

Utbildningsnivå, pågående deltagare sista dec 2019  

Utb.nivå Deltagare     % 

   

Saknas/okänd 
  

Grundskola 22 56% 

Gymnasium 14 36% 

Annan ef gymnasial utb 1 2,5% 

Högskola/uni upp till 1 år 1 2,5% 

Högskola/uni upp till 3 år 1 2,5% 

Högskola/uni mer än 3 år 
  

Totalt 39 100% 

 

 

 

 

 

Under året flyttade 2 deltagare varför de avslutades och 1 
avbröt insatsen på eget initiativ.  

Kostnad/deltagare 21 700 kr/deltagare 

Måluppfyllelse Mycket god 

Avvikelser  Under 2019 har det varit personalomsättning i 
samverkansteamet/coachingteamet vilket också 
inneburit tillfälliga vakanser. En del överlämningar av 
deltagare mellan arbetscoacher har därför ägt rum, 
vilket påverkat arbetsprocessen i teamet negativt.  
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Försörjning vid insatsens start för pågående deltagare 

Försörjning Deltagare Andel 

A-kassa 

Aktivitetsstöd 

     3 

     3                              

7,5% 

7,5% 

Sjukpenning/rehabpenning      9                    22,5% 

Aktivitetsersättning 11 27,5% 

Sjukersättning 1 2,5% 

Försörjningsstöd 11 27,5% 

Ingen offentlig försörjning 2 5% 

Totalt 40 100% 

 

 

Pågående deltagare i samverkansteamet sista dec 2019 

Ålder Kvinna Man Totalt 

    

18-29 år 8 13 21 

30-44 år 6 3 9 

45-59 år 6 3 9 

Totalt 20 19 39 

 

Nya deltagare i samverkansteamet jan 2019- dec 2019 

Ålder Kvinna Man Totalt 

    

18-29 år 5 6 11 

30-44 år 7 5 12 

45-59 år 6 3 9 

Totalt 18 14 32 
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Avslutade deltagare i samverkansteamet 2019 

Ålder Kvinna Man Totalt 

    

18-29 år 11 1 12 

30-44 år 6 8 14 

45-49 år 4 4 8 

Totalt 21 13 34 
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Bilaga 3 Verksamhetsberättelse Personliga ombud 

 
Personligt ombud 

 
          Lindesberg, Nora, Hällefors  
         och Ljusnarsbergs kommun 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2019 
 

 

 

 
 

BAKGRUND 
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I maj år 2000 beslutade regeringen om statsbidrag till kommunerna för att inrätta permanenta 

verksamheter med personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Social-styrelsen 

hade regeringens uppdrag att samordna detta arbete. Länsstyrelserna fördelar sedan år 2001 

statsbidragen till kommuner för verksamheter med personligt ombud. Kommunerna ansvarar för 

verksamheten och användandet av statsbidraget. Det personliga ombudet skall bistå personer med 

psykisk funktionsnedsättning att få tillgång till samhällets stöd och hjälp inom olika områden och se 

till att insatserna samordnas och genomförs. Det personliga ombudet företräder ingen myndighet utan 

skall vara fristående och arbeta på klientens uppdrag. De inrättade verksamheterna med personligt 

ombud följs upp och utvärderas av Socialstyrelsen och länsstyrelserna tillsammans.  

 

ORGANISATION, LEDNING OCH SAMVERKAN 

 

Verksamheten med personligt ombud bedrivs i projektform i samarbete mellan kommunerna i Norra 

länsdelen, Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. Verksamheten består av två heltidsanställda 

ombud (2,0 åa), Jenny Geffen och Maria Hanseborg. Personliga ombuden startade upp arbetet 190819 

och projektet pågår t.o.m 201231. Lindesbergs kommun är värdkommun och ansvarig chef för 

ombuden är enhetschef Maria Arnesson. Värdkommunen ansvarar för att ta fram förslag till 

uppdragsbeskrivningar och organisation i samråd med styrgrupp. 

  

Ledningsgruppen fattar beslut om verksamhetsberättelse, mål och vision, samt beslutar om de 

styrdokument som finns för verksamheten. I ledningsgruppen finns representanter från varje 

kommun, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och psykiatrin, primärvården och NSPH (nationell 

samverkan för psykisk hälsa) ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det 

psykiatriska området. Vid sammanträden redovisas arbetssituation, löpande statistik samt 

identifierade systemfel. 

 

Personliga ombuden arbetar utifrån de riktlinjer som anges i Socialstyrelsens meddelandeblad nr 

5/2011 och i förordning SFS 2013:522 samt föreskrift om statsbidrag HSLF-FS 2016:98.  

 

Målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning. Målsättningen är att ombuden hanterar 

15-20 ärenden samtidigt. Vi kö ska följande grupper prioriteras: 

- Enskilda med minderåriga barn 

- Enskilda med akut problematik (ex hotas av vräkning, kronofogde m.m) 

- Enskilda under 35 år 

Målsättningen med projektet enligt verksamhetsbeskrivningen är; 

- att 85 % av de enskilda som får stöd från PO upplever att de är nöjda med det stöd de får 

(detta mäts via enkät) 

- att antal enskilda per heltidsarbetande PO bör begränsas till max 15 personer 

- att den tid PO arbetar med den enskilde inte överstiger 18 månader 
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KLIENTARBETET 

Vanligaste orsakerna till varför kontakt söks med Personligt ombud (PO) 

De personer som söker stöd av personligt ombud har i de allra flesta fall en komplex problematik som 

medför svårigheter inom flera livsområden som försvårar deras vardag. Ofta har klienten flera 

pågående myndighetskontakter, där de olika myndigheterna ställer krav på den enskilde som kan vara 

svåra att genomföra; exempelvis inkomma med intyg, skicka in blanketter inom ett visst datum, etc. 

Kraven på det egenansvar som ställs kan vara svåra att hantera och bidrar till det kaos och otydlighet 

som många av våra klienter upplever. Behovet av råd och stöd är stort både för att öka klientens 

förståelse och delaktighet i de olika myndigheternas planering. Många av klienterna upplever en stor 

osäkerhet inför framtiden och över hur deras situation skall utveckla sig.  

Personer med psykiska funktionsnedsättningar är ekonomiskt mycket utsatta och ekonomi är en 

vanlig orsak till att man söker stöd hos PO. De flesta saknar inkomst från arbete och har antingen 

mycket låg/saknar helt sjukpenninggrundande inkomst vilket för många resulterar i ett beroende av 

försörjningsstöd. Skuldsättning och svårigheten att få sin ekonomi att gå ihop kan lätt försätta 

personen i en ond cirkel, där psykisk ohälsa leder till svag ekonomi och där ängslan, oron och ångesten 

över sin ekonomiska situation i sin tur leder till ytterligare försämrad psykisk hälsa.  

 

Sammanfattning av klientärenden under perioden 

Vi har under perioden 190819–191231 tagit emot 39 nya klienter, ungefär lika många kvinnor som 

män. 7 klienter har hemmavarande barn, varav 4 stycken är kvinnor och 3 stycken är män. Majoriteten 

av våra klienter är bosatta i Lindesbergs kommun, något vi kopplar till att vi får många ärenden från 

psykiatrin i Lindesberg. Yngsta klienten är född år 2001 (19 år) och den äldsta är född år 1955 (64 år). 

 

     

    

   

 

  

Nya klienter Kvinnor Män 

Totalt antal nya ärenden 20 19 

Totalt antal avslutade klienter 5 3 

Antal klienter som, helt 

eller delvis, har 

hemmavarande barn 

under 18 år vilka är kända 

för verksamheten 

Kvinnor Män 

(Inkluderar även barn till 

maka/make/reg. 

partner/sambo som är 

hemmavarande hos klienten.) 

4 3 
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UPPDRAG, ÅTGÄRD och RESULTAT 

Beskrivning av de dominerande inslagen i verksamheten: 

Frågor kring ekonomi, sjukvård och myndighetskontakter har varit de största uppdragen, med en 

övervikt av ekonomiska frågor.  Åtgärderna är kontakter med berörda myndigheter och hjälp med 

ansökningar, följa med på möten, stödja i planering men även att ge råd och stöd där vi har möjlighet 

att tillsammans med klienten skapa förståelse för hur samhällsapparaten fungerar, allt för att stötta 

individens egen förmåga och kompetens i vardagen. Många av våra klienter saknar tyvärr ett socialt 

nätverk och har därför ingen i sin närhet att be om hjälp eller rådfråga.  

Antal ärenden enligt 

åldersgrupp 

Kvinnor Män 

18 - 29 år 6 7 

30 - 49 år 5 4 

50 - 65 år 9 8 

Avslutade ärenden 

enligt åldersgrupp 

Kvinnor Män 

18 - 29 år  1 

30 - 49 år 4  

50 - 65 år 1 2 

Antal ärenden 

fördelat på kommun 

Kvinnor Män 

Lindesberg 13 13 

Nora 1 3 

Hällefors 3 1 

Ljusnarsberg 4 1 

Antal avslutade 

ärenden fördelat på 

kommun 

Kvinnor Män 

Lindesberg 4 2 

Nora 0 1 

Hällefors 0 0 

Ljusnarsberg 1 0 
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Beskrivning av orsaken/orsakerna till att klienter tagit kontakt med PO 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

• 22 klienter har fått stöd med sin ekonomi. Vi har bland annat varit i kontakt med Kronofogden, 

Skatteverket, Försäkringskassan, kommunernas budget- och skuldrådgivare, socialförvaltningarna, 

banker, försäkringsbolag, arbetsgivare, hyresvärdar, bostadsrättsföreningar, inkassobolag/borgenärer, 

överförmyndarnämnden, tingsrätten, Svenska kyrkan och CSN, advokatbyråer, Förvaltningsrätten, 

mm. 

• 7 uppdrag har handlat om boende och klienterna har fått stöd i kontakter med social-

förvaltningarna, Kronofogdemyndigheten, bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag samt 

privata hyresvärdar. 

• 8 klienter har vi hjälpt med stöttning i arbete/sysselsättning, där kontakter tagits med bland 

annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, försörjningsstöd, arbetsgivare, Sofint 

mottagningsteam/samverkansteam och AME. 

• 16 klienter har fått vårt stöd i kontakter med hälso- och sjukvården; vi har varit i kontakt med 

samt deltagit i möten med primärvården, allmänpsykiatrin i Lindesberg, sluten psykiatrisk 

vårdavdelning Lindesberg, vuxenhabiliteringen, beroendecentrum i Örebro, patientombud, 

tandvården mm. 

• 14 klienter har vi varit behjälpliga i kontakten med myndigheter såsom; Kronofogden, 

Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan (sistnämnda har det handlat om ansökan av 

sjukpenning, aktivitetsersättning, bostadsbidrag, bostadstillägg, samt omprövningar och överklagan av 

beslut som har tagits) samt att ansöka om god man. 

Ekonomi 11 11 

Bostad 6 1 

Sysselsättning 3 5 

Struktur i vardagen 0 1 

Bryta isolering 2 1 

Relationsfrågor 1 0 

Existentiella frågor 0 0 

Stöd i kontakten med myndighet 8 6 

Stöd i kontakten med sjukvården 10 6 

Annan orsak, ange vilken;   

Stöd i kontakt med sin boendestödspersonal i 
bemötande 

1 2 

Stöd i kontakt med barnens skola 2  

Kontaktorsak/behovsområde  

 Flera orsaker kan anges per person  Kvinnor Män 

157 (332)



 
• Vi har hjälpt klienter att ansöka om kommunala insatser enligt socialtjänstlagen (SoL): såsom 

ekonomiskt bistånd, boendestöd, särskild bostad, öppenvård med missbruksproblematik 

• Vi har informerat klient om hur man kan gå till väga vid missnöje i hälso- och sjukvården genom att 

exempelvis ta kontakt med IVO, patientnämnden samt patientombud. 

• Personal har också kontaktat oss och rådfrågat om tillvägagångssätt, stödutbud och så vidare.        

 

Måluppfyllelse 

Målsättningen att 85 % av våra klienter är nöjda med det stöd de fått efter avslutad insats har mätts via 

enkät. Totalt har 8 klienter avslutats vilka kommer bli erbjudna att svara anonymt på en enkät under 

våren -20. Detta kommer att redovisas tillsammans med övriga avslutade klienter under 2020. 

Målet med att begränsa antalet klienter till max 15 ärenden under perioden 190819–191231 har 

uppfyllts. 

 

 

SYSTEMFEL OCH UPPMÄRKSAMMADE BRISTER 

Personligt ombud ska enligt förarbetena (Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2011, SFS 2013:522) 

verka för att personer med psykiska funktionsnedsättningar som grupp ska få bättre livsvillkor. Det 

sker genom att vi uppmärksammar och identifierar systemfel, hinder och brister. Uppmärksammade 

brister redovisas årligen till länsstyrelsen samt regelbundet till ledningsgruppen vars kontaktpersoner 

rapporterar vidare till berörd myndighet. Personliga ombud tar vid behov direkt kontakt med berörd 

verksamhet ex enhetschef eller samordnare för att snabbt kunna undanröja eller åtgärda en akut brist. 

Arbetet med rapporteringen av systemfel ska utöver att stärka målgruppen även bidra till 

verksamheternas löpande kvalitetsarbete och lärande, därför är vi tydliga med att vi som ombud vill 

etablera goda relationer och samverkan med såväl individer som verksamheter. För oss handlar det 

inte om att peka finger och svartmåla vare sig enskilda eller verksamheter, utan snarare bidra till ökad 

medvetenhet om vår målgrupps utsatthet och särskilda behov. Vår förhoppning är sedan att berörda 

verksamheter, myndigheter och samhället använder personliga ombudens kunskaper och erfarenheter 

för att förbättra villkoren för hela målgruppen.  

 

Följande brister har uppmärksammats 

Sedan projektet startade 19 augusti 2019 fram tills sista december 2019 har vi uppmärksammat 

följande systemfel och brister såsom; 

- Brist i bemötande från boendepersonal/boendestöd. Klienter har uttryckt att de får fel eller 
dåligt bemötande av sin boendepersonal eller boendestöd. Personligt ombud har varit 
behjälpliga både med rådgivning inför samtal med boendestöd plus medverkat vid möten på 
ett gruppboende där flera klienter samlat ihop sig angående sitt missnöje med 
boendepersonalen. 
 

- Brist i tillgänglighet till läkare plus otillräcklig vårdinsats på allmänpsykiatrisk mottagning. 
 

- Brist på vård och stöd samt dröjsmål innan tillräckliga insatser sätter igång resulterar i att en 
klient med svår psykisk sjukdom inte fångas upp förrän personligt ombud kopplas in. 
Kommunen samt vården signalerar klientens situation och kontaktar PO. Klienten har hamnat 
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i social utsatthet med allvarligt försämrat hälsotillstånd, ekonomin har rasat vilket resulterar i 
vräkning. 
 

- Brist i samordning mellan vårdcentral och allmänpsykiatrisk mottagning avseende vilken 
verksamhet som ska utfärda läkarintyg för körkortstillstånd. Individen bollas mellan 
verksamheterna som hänvisar till varandra. 
 

- Brist i samordning och samsyn mellan kommun, hälso- och sjukvård samt myndigheter medför 
att klient med stort behov av stöd hamnar mellan stolarna. Verksamheterna ser till sitt 
regelverk och hänvisar personen till annan verksamhet vilket medför dröjsmål till att få rätt 
hjälp och stöd. Personen cementeras i sin utsatthet istället för att få sammanhållet stöd att 
komma ur sin sociala situation med bidragsberoende, ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa och 
isolering. 

 

- Kommun beslutar att införa avgift för boendestöd enligt SOL, detta resulterar i att flertalet 
klienter tvingas att säga upp insatsen på grund av svag ekonomi och att de själva inte anser att 
de har råd att bekosta insatsen. Dessa klienter vänder sig då till PO för att få stöd men deras 
behov kvarstår eftersom PO inte har samma uppdrag som boendestöd.  

 

- Klient kan ej ta sig till daglig sysselsättning i syfte att bryta social isolering på grund av 
ekonomin. Berörd kommun beviljar ej resor till daglig verksamhet enligt SoL. 
 

- Avslag på ansökan om aktivitetsersättning på grund av striktare regler och förhållningssätt hos 
Försäkringskassan gällande beviljande av aktivitetsersättning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Långa handläggningstider hos Försäkringskassan medför ökad 
belastning för kommunerna och vården. Försäkringskassan ger avslag på läkarintyg därför att 
de saknar specifika formuleringar eller ord vilket medför att läkare måste lägga tid på att skicka 
in nya underlag vilket fördröjer processen. 

 

- Klienter som fått indragen sjukpenning eller avslag på ansökan aktivitetsersättning och blir 
hänvisade att söka försörjningsstöd, får i de flesta fall avslag eftersom man tittar på klientens 
inkomst tre månader tillbaka, vilket enligt deras beräkningsgrund ofta påvisar ett överskott. I 
de flesta fall har inte klienten några pengar överhuvudtaget. 
 

- Målgruppen har svårt att själv överblicka vilket stöd de har rätt till eller veta vilka anpassningar 
som kan finnas för den enskilde och det saknas samordning mellan olika myndigheters 
regelverk. 
 

- Det är svårt att av egen kraft bryta beroendet av försörjningsstöd.  Mycket ansvar läggs på 
individen själv, och det är den förmågan våra klienter ofta saknar. 
 

- Flertalet klienter med NP-diagnoser får inte förståelse för sin funktionsnivå och det ställs för 
höga krav av myndighetspersoner då det råder brist på kunskap om deras kognitiva 
svårigheter. Vi har flertalet klienter i denna målgrupp som har behövt vår närvaro på besök i 
vården eller andra möten med myndigheter därför att man behöver hjälp att göra sig förstådd, 
få tolkat och förklarat i efterhand vad som sades på möten samt minnesstöd i form av 
minnesanteckningar. Det senare är en enkel åtgärd som yrkesutövare lätt kan sammanfattas 
vid slutet av mötet men förvånansvärt nog är det väldigt få som erbjuds eller vågar fråga om 
det stödet och då blir det istället att personligt ombud tar den rollen. 
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- Bristen på bostäder drabbar våra klienter extra hårt. Personer med psykisk ohälsa, som har 

osäker och låg inkomst, är skuldsatta och/eller har betalningsanmärkning, har idag mycket 
svårt att få en egen bostad då det inte får förekomma skuldsättning. Privata hyresvärdar kräver 
dessutom ofta en deposition på en hyresavgift i förskott vilket är svårt för många av våra 
klienter att ha råd med när marginalerna är så knappa.  
 

- Ett annat problem gällande bostad och ekonomi är regleringen av bostadstillägg. Hyra ska 
betalas i förskott, men Försäkringskassan betalar ut bostadstillägg i efterhand, då nästa 
månads hyra ska betalas. Första månaden i eget boende blir därför extra ekonomiskt 
ansträngande. Handläggningstiden för bostadstillägg är ca 2–3 månader, även om man tidigare 
varit beviljad, vilket också innebär en mycket ansträngd ekonomi. 

 

 

ÖVRIGA VERKSAMHETSHÄNDELSER  

 

Ledningsgruppen har under hösten 2019 inte haft något ledningsmöte då det främst har förts 

diskussioner om hur det arbetet bäst kan planeras och genomföras, enskilt i norra länsdelen eller ihop 

med övriga kommuner i länet. Det första mötet kommer därmed att ske 200210. 

Under året har personliga ombud deltagit på arbetsplatsträffar (APT) tillsammans med vår 

arbetsledare samt övriga medarbetare i enheten för öppenvårdsinsatser, Socialförvaltningen 

Lindesbergs kommun. Under 2020 kommer personliga ombud att ha egna arbetsplatsträffar med 

arbetsledare. 

Vi har deltagit på ett flertal SIP-möten, en samverkansform som vi upplever fungerar hittills. Generellt 

finns ett behov av att myndigheter och aktörer i samhället samverkar oftare och har en helhetssyn där 

man utgår utifrån individens behov eftersom våra klienter ofta har en komplex problematik och är 

beroende av flera olika kontakter. 

 

INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 

 

Vi har varit med som utställare och informerat om vår verksamhet på följande evenemang 

- Psykiatriveckan som anordnades på Lindeskolan, Lindesbergs kommun i samarbete med 

KNÖL-kommunerna, Region Örebro län samt brukarorganisationer. 

- Samordningsförbunden i Örebro län, mässa i Örebro 

Vi har besökt och informerat om vår verksamhet hos bl.a. budget- och skuldrådgivaren i Lindesberg 

och Ljusnarsberg kommun, samtliga vårdcentraler i norra länsdelen, socialtjänstens tjänstemän i 

samtliga kommuner, samverkan- och mottagningsteamet, arbetsmarknadsenheten i Nora och 

Lindesbergs kommun, anhörigkonsulten FPS i Örebro län, allmänmottagningen samt 

slutenvårdsavdelningen på psykiatrin i Lindesberg, boendestödjare i samtliga kommuner m.fl. 

Vidare har vi fortlöpande informerat de handläggare, tjänstemän och andra personer som vi i våra 

uppdrag kommit i kontakt med. Därutöver har vi lämnat broschyrer till servicecenter och bibliotek i 

samtliga kommuner. 
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Information om vår verksamhet finns också på kommunernas hemsidor. Personligt ombud har även 

en nationell hemsida, www.personligtombud.se. Där finns ytterligare information, publikationer och 

uppsatser från olika högskolor som handlar om verksamheten. 

 

 

UTBILDNINGAR, FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER 

 

Vi har under hösten deltagit på följande utbildningar och konferenser; 

• 3 dagars introduktionsutbildning i Stockholm för nyanställda personliga ombud 

genom Socialstyrelsen. 

• PO-konferens i Stockholm, arrangör Länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, 

Uppsala, Värmland och Örebro län  

Teman för föreläsningarna; 

- Vräkningsförebyggande arbete, Upplands Väsby kommun och Väsby hem 

- Barn som anhöriga till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar, Ingela 

Furenbäck och Mona Pihl, forskare NKA. 

- Kris, trauma och migration, Annicka Lang, leg psykolog 

 

• Mässa, mingel och föreläsningar arrangör Samordningsförbunden i Örebro Län samt 

Stiftelsen 1000 Möjligheter 

  Tema: Jämställdhet och våld i nära relationer  

 

• Psykiatriveckan, arrangör kommunerna i norra länsdelen, FINSAM, Hjärnkoll, NSPH samt 

Region Örebro län. Vi deltog både med ett eget bord med vårt material och informerade om vår 

verksamhet samt lyssnade på 3 föreläsningar. 

Tema: Anhörig till person med psykisk ohälsa 

 

• Vi har också gett en föreläsning för undersköterskestuderande på vuxenutbildningen på 

Stora Hjernet i Nora kommun. Där informerade vi om vårt arbete och målgruppen samt pratade om 

psykisk ohälsa och hur vardagen kan se ut för personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Vi 

fick mycket bra respons från både studenterna och kursansvarig och har blivit ombedda att ge en ny 

föreläsning under våren 2020, något vi ser fram emot! 

 

 

MÅL OCH AKTIVITETER FÖR ÅR 2020 

 

Vår plan för verksamheten år 2020 är att fortsätta arbeta med de huvuduppgifter som personligt 

ombudsverksamheten omfattas av inom ramen för projektet, det vill säga; direkt klientarbete, sprida 
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information om verk-samheten, uppsökande arbete, systempåverkande frågor, samt verk-

samhetsutveckling. 

 

• Måluppfyllelse enligt angiven målsättning i verksamhetsbeskrivningen.  

• Vår ambition är att verksamheten fortsätter att utvecklas och att våra klienter får ett professionellt 

och kvalitativt stöd. 

• Vi kommer fortsätta att sprida information för att göra vår verksamhet känd hos allmänheten, 

myndigheter samt med att etablera goda kontakter i det geografiska upptagningsområdet. 

• Vi hoppas kunna bidra till att öka kunskapen i samhället om psykiska funktionsnedsättningar, så att 

till exempel bemötandet av den enskilde individen blir bättre i de verksamheter där de finns. 

• Vår förhoppning är att nuvarande och blivande klienter kommer att få möjlighet till ökad delaktighet 

i samhället utifrån de rättigheter och möjligheter som finns. 

• Vi kommer genom fortsatt regelbunden kontakt på de lokala arenorna att verka för att göra 

personligt ombudsverksamheten mer känd hos allmänheten och klientgruppen.  

• Vi kommer att fortsätta att påvisa brister i samhället och hinder för vår målgrupp. 

• Vi eftersträvar att ha kvar ett klientantal på cirka 15-20 ärenden var samt upprätthålla god 

genomströmning i verksamheten. 

• Verksamheten kommer fortsätta att använda det statistikunderlag som använts i år för att få en tydlig 

bild av ärendenas karaktär och innehåll. Utifrån statistiken som redovisas på grupp-nivå kan det 

utläsas bland annat antal klienter, kön, kommun, samt rapporterade systemfel.  

• Vi kommer att fortsätta arbeta för att hitta/skapa nya samverkansformer och gemensamma träffar 

med respektive kommuns socialtjänst då vi upplever att ett nära samarbete förbättrar resultatet för 

våra klienter. 

• Vi kommer under januari 2020 påbörja handledning i Örebro hos Kristina Elgenstierna på 

Gestaltstudion Familjemottagning. 

• Vi har planerat in nätverksträffar tillsammans med ombuden i Karlskoga för kollegialt utbyte och 

stöd. 

• Vi önskar att Personligt ombud under året ges möjlighet att delta vid föreläsningar och kurser för att 

erhålla relevant kompetensutveckling. 

• Vi önskar att Personligt ombud får delta i den nationella regionskonferensen som 2020 hålls i 

Värmland i september. 

• I april ge en ny föreläsning för undersköterskestuderande på vuxenutbildningen i Nora kommun. 

• Vi hoppas på att projektet med personligt ombud kommer att övergå till en permanent verk-samhet 

då vi tror på uppdraget och har fått mycket respons från både verksamheter och framförallt klienterna 

att vi behövs och gör skillnad! 

 

Lindesberg 2020-02-07 

 

Jenny Geffen, Personligt ombud Maria Hanseborg, Personligt ombud 
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    Lindesberg den 17 april 2020 

 

Till 

Kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner. 

Regionfullmäktige i Region Örebro län 

Försäkringskassan  

Arbetsförmedlingen 

 

Översänder härmed Årsredovisning, revisionsberättelser och revisionsrapport för år 2019 avseende 

Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) 

Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 

skadeståndstalan ska väckas. 

Lag (2019:914). 

 

Vi tar tacksamt emot protokollutdrag från beslut kring frågan om ansvarsfrihet. 

 

Vänligen 

 

Styrelsen i SOFINT 

163 (332)



164 (332)



165 (332)



166 (332)



167 (332)


	dd5cc3c6-8d54-403c-a5a8-646347e1dfb7.docx
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	110807d5-f3f3-4dea-bd23-61d803ca0585.docx
	b9cd12ae-3a21-499f-9722-e26ad9e3ccc1.docx
	Löneutbetalningsdagar för år 2021
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Skickas till:


	62ded84d-8b7b-464c-8016-3d4b74431bc4.docx
	c0d3b7f8-739e-4468-821b-a8c950d4257d.docx
	Årsredovisningar för samordningsförbunden för år 2019
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
	Beslutsunderlag
	Skickas till:


	3db05d9e-7517-4c1b-8509-0d88b7c4dd5a.pdf
	Hej
	Årsredovisning_2019_för_Samordningsförbundet_Sydnärke
	Revisionsberättelse_Sof_Sydnärke_2019
	Revisionsrapporten

	c2a150d0-fb04-4489-87dc-439e10da1966.pdf
	2137394e-b3a1-4db4-a162-d48accbbf770.pdf
	08c45ced-db20-41a5-920b-2304417c41db.pdf
	aa0b5761-b1e7-4871-b34a-001d17e920fb.pdf
	b3d03089-a8a2-4913-a566-3a7fec1e0e9a.pdf
	Hej
	Årsredovisning med revisionsrapport 2019
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52


	3d578ceb-5118-49cf-9013-dfb858d536a3.pdf
	Revisionsberättelse, revisionsrapport och årsredovisning SOFINT 2019
	Bilaga 1 Årsredovisning SOFINT 2019
	Bilaga 2 Årsredovisning SOFINT 2019
	Bilaga 3. Årsredovisning SOFINT 2019
	Brev till medlemmarna ang revisionsberättelse
	Revberättelse och Årsredovisning SOFINT 2019
	Revisionsrapport SOFINT 2019

	7ec7546e-b601-475e-8f91-418205e119f4.pdf
	89799b7c-1f60-4697-9168-4e1007dbe274.pdf
	5a88e928-ea28-4cde-b179-966cbf86ab49.pdf
	d18ee007-e995-4228-98a7-b11c38b57ba0.docx
	d43e7331-fc8d-4d1c-b122-1a523435cfbc.docx
	Region Örebro läns delårsrapport 2020
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendebeskrivning
	Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
	Ekonomiska konsekvenser
	Beslutsunderlag
	Skickas till:


	21f9735c-d09e-4268-be7d-373ac8dffbce.docx
	1	Sammanfattning
	2	Förvaltningsberättelse
	2.1	Händelser av väsentlig betydelse
	2.2	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
	God ekonomisk hushållning
	Redovisning av effektmål och strategier
	Effektmål: Nr 1. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd hälsa.
	Effektmål: Nr 2. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård.
	Effektmål: Nr 3. Klinisk forskning och utbildning som bedrivs är av hög kvalitet och kommer länets invånare till godo via nya metoder inom vård och behandling.
	Effektmål: Nr 4. Forskning och innovation tar tillvara invånare, närstående och patienters kunskap, erfarenheter och vilja att delta i klinisk forskning och ser dem som medskapare.
	Effektmål: Nr 5. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa.
	Effektmål: Nr 6. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.
	Effektmål: Nr 7. Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.
	Effektmål: Nr 8. Länets invånare har tillgång till bra digitala tjänster utifrån deras behov.
	Effektmål: Nr 9. Länets invånare och företag har tillgång till bra digitala tjänster utifrån deras behov.
	Effektmål: Nr 10. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.
	Effektmål: Nr 11. Region Örebro läns har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.

	Resultat och ekonomisk ställning
	Omvärldsanalys
	Resultatutveckling
	Ekonomiska konsekvenser av pandemin
	Helårsprognos
	Investeringar
	Likviditet och övriga finansiella tillgångar
	Soliditet
	Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

	Budgetjusteringar
	Justering av investeringsbudgeten


	2.3	Balanskravsresultat
	2.4	Väsentliga personalförhållanden
	HR-statistik


	3	Ekonomisk redovisning
	3.1	Resultaträkning
	3.2	Driftredovisning
	3.3	Balansräkning
	3.4	Kassaflödesanalys
	3.5	Investeringar
	Uppföljning större bygginvesteringar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
	Uppföljning medicintekniska investeringar > 2,5 mnkr

	3.6	Not 1 Redovisningsprinciper för Region Örebro län

	4	Nämndernas delårsrapporter
	4.1	Regionstyrelsen inklusive regionkansliet
	Väsentliga händelser
	Nämndens effektmål
	Ekonomi Resultatrapport
	Produktions- och nyckeltal
	HR-statistik

	4.2	Hälso- och sjukvårdsnämnd
	Väsentliga händelser
	Nämndens effektmål
	Större negativ avvikelse från målnivån avser effektmål nr 2, att länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård och nr 11, att Region Örebro läns har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning med indikatorn att nämnderna redovisar ett resultat i balans, där prognosen är att måluppfyllelse inte kommer att uppnås.
	Ekonomi
	Produktions- och nyckeltal
	HR-statistik

	4.3	Forsknings- och utbildningsnämnd
	Väsentliga händelser
	Nämndens effektmål
	Ekonomi
	Produktions- och nyckeltal
	HR-statistik

	4.4	Folktandvårdsnämnd
	Väsentliga händelser
	Nämndens effektmål
	Större negativ avvikelse från målnivån avser effektmål nr 11, att Region Örebro läns har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning med indikatorn att nämnderna redovisar ett resultat i balans, där prognosen är att måluppfyllelse inte kommer att uppnås.
	Ekonomi
	Produktions- och nyckeltal
	HR-statistik

	4.5	Servicenämnd
	Väsentliga händelser
	Nämndens effektmål
	Ekonomi
	Produktions- och nyckeltal
	HR-statistik

	4.6	Samhällsbyggnadsnämnd
	Väsentliga händelser
	Nämndens effektmål
	Större negativ avvikelse från målnivån avser effektmål nr 9, att länets invånare och företag har tillgång till bra digitala tjänster utifrån deras behov, vilket främst härrör till indikatorn att 95 procent av alla hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och nr 11, att Region Örebro läns har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning med indikatorn att nämnderna redovisar ett resultat i balans, där prognosen är att måluppfyllelse inte kommer att uppnås.
	Ekonomi
	Produktions- och nyckeltal
	HR-statistik

	4.7	Regional tillväxtnämnd
	Väsentliga händelser
	Nämndens effektmål
	Ekonomi
	Produktions- och nyckeltal
	HR-statistik

	4.8	Kulturnämnd
	Väsentliga händelser
	Nämndens effektmål
	Ekonomi
	Produktions- och nyckeltal
	HR-statistik

	4.9	Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
	Väsentliga händelser
	Nämndens effektmål
	Ekonomi
	Produktions- och nyckeltal
	HR-statistik


	5	Redovisning av effektmål och strategier
	5.1	Perspektiv: Invånare och samhälle
	Effektmål: Nr 1. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd hälsa.
	Effektmål: Nr 2. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig hälso- och sjukvård.
	Effektmål: Nr 3. Klinisk forskning och utbildning som bedrivs är av hög kvalitet och kommer länets invånare till godo via nya metoder inom vård och behandling.
	Effektmål: Nr 4. Forskning och innovation tar tillvara invånare, närstående och patienters kunskap, erfarenheter och vilja att delta i klinisk forskning och ser dem som medskapare.
	Effektmål: Nr 5. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd munhälsa.
	Effektmål: Nr 6. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig tandvård.
	Effektmål: Nr 7. Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.
	Effektmål: Nr 8. Länets invånare har tillgång till bra digitala tjänster utifrån deras behov.
	Effektmål: Nr 9. Länets invånare och företag har tillgång till bra digitala tjänster utifrån deras behov.

	5.2	Perspektiv: Process
	Kvalitet och utveckling
	Digitalisering
	Hållbar utveckling
	Regional utvecklingsstrategi

	5.3	Perspektiv: Resurs
	Effektmål: Nr 10. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.
	Effektmål: Nr 11. Region Örebro läns har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.


	6	Ordlista




