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Samordningsförbundets årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2017 

Beskrivning av ärendet 

Samordningsförbundet i Kalmar län har överlämnat sin årsredovisning för 

2017 till Mörbylånga kommun för godkännande och för beviljande av 

ansvarsfrihet för styrelsen    

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017.    

Revisionsberättelse 2017 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2018.      

Överväganden 

Av årsredovisningen 2017 för Samordningsförbundet i Kalmar framgår att 

årets resultat uppgick till 682 232 kronor mot budgeterade 800 000 kronor. 

Det utgående egna kapitalet uppgick vid årets slut till 2 212 530 kronor. 

Medlemmarna har totalt bidragit med 14 000 000 kronor under året. Totalt 

har 13 projekt bedrivits i Kalmar län under året där drygt 40% av insatserna 

har lett till avslut med arbete eller studier. 

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och för de 

enskilda ledamöterna. Revisorerna bedömer enligt upplysning av särskild 

betydelse att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de 

finansiella mål som är uppställda. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente 2 § på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet i Kalmar län godkänns och 

styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.   

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 
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Årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 för Samordningsförbundet i 
Kalmar län 

 
I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(FinsamL) översändes till förbundsmedlemmarna: 
 

 Årsredovisning för 2017 

 Granskning av årsredovisning 2017 

 Revisionsberättelsen för 2017 
 

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan 
godkännas och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. 
 
När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna önskar 
samordningsförbundet få besked om detta. 
 
 
För Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
 
 
Joakim Ivarsson 
Förbundschef 
 



Från: Joakim Ivarsson <joakim.ivarsson@samkalmarlan.se> 
Skickat: den 16 april 2018 14:49 
Till: Lars Häggbring; Carina Lindgren; Peter Karlsson; 'Borgholms kommun'; 

'Emmaboda kommun'; 'Hultsfreds kommun'; 'Högsby kommun'; 'Kalmar 
kommun'; 'Landstinget'; 'Lindström, Camilla'; 'Mönsterås kommun'; 
Mörbylånga kommun; 'Nybro kommun'; 'Oskarshamns kommun'; 'Torsås 
kommun'; 'Västerviks kommun' 

Kopia: Maria Ixcot Nilsson; Anders Andersson; Andreas Erlandsson 
Ämne: Brev till medlemmar om årsredovisning och revisionsberättelse från 

Samordningsförbundet i Kalmar län 
Bifogade filer: Brev till medlemmar om årsredovisning och revisionsberättelse för 

2017.docx; Årsredovisning 2017.pdf; Revisionsrapport 
Samordningsförbundet ÅR 2017.pdf; Revisionsberättelse 
Samordningsförbundet 2017.pdf 

 

Hej! 

Här kommer årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 för Samordningsförbundet i Kalmar 
län 

 
I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) översändes 
till förbundsmedlemmarna: 
 

 Årsredovisning för 2017 
 Granskning av årsredovisning 2017 
 Revisionsberättelsen för 2017 
 

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan godkännas och 
om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. 
 
När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna önskar samordningsförbundet få 
besked om detta. 
 
Med vänlig hälsning 

 
Joakim Ivarsson 
 

 
Joakim Ivarsson 
Förbundschef  
Samordningsförbundet i Kalmar Län 
Telefon: 072-5268877 
Trädgårdsgatan 12,  392 35 Kalmar 
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Ordförande har ordet 
 
 
”Samordningsförbundet i Kalmar Län bedriver finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar 
län och länets tolv kommuner. Målet är en ökad samverkan mellan medlemmarna kring 
personer som är i behov av ett samordnat stöd för att komma i arbete eller studier. 
 
Samordningsförbundet har under 2017 finansierat individinriktade arbetsrehabiliterande 
insatser i länets alla kommuner. Sammanlagt har 54 av 132 utskrivna deltagare från insatserna 
kommit till arbete eller studier. Det är 41 % av deltagarna. Det är ett väldigt positivt resultat 
som sticker ut i jämförelse med tidigare år. Det är särskilt värt att notera då nyinskrivna 
deltagare i insatserna nu generellt står längre ifrån arbetsmarknaden än tidigare.  
 
Glädjande under 2017 är också att mätningar av bl.a. deltagares progression och mående 
genomförts. Dessa visar bl.a. att 85% av deltagarna upplever sig vara mer redo för arbete eller 
studier efter insatsen. De visar också att deltagarna gjort en stegförflyttning mot bättre 
självkännedom och att de känner en högre livskvalitet efter insatsen. Detta är oerhört positiva 
resultat: trygga människor som tror på sin egen förmåga har säkerligen bättre förutsättningar att 
komma i arbete eller studier. 
 
Förutom de individinriktade insatserna runtom i länet arbetar förbundet med att generellt främja 
samverkan mellan medlemmarna genom t.ex. de lokala samverkansgrupperna. I dessa grupper 
ingår representanter för de fyra myndigheterna. I styrelsen får vi ofta höra att de olika 
samverkansgrupperna, insatsernas arbetsgrupper och styrgruppen bidrar till att skapa goda 
relationer mellan myndigheterna, korta och enkla kommunikationsvägar och förståelse och 
förtroende för varandras arbete. Detta gynnar naturligtvis i slutänden individen som är i behov 
av myndigheternas stöd och det känns mycket positivt.  
 
Slutligen vill jag passa på att tacka all personal i insatserna och förbundets personal för ett 
mycket bra arbete med riktigt goda resultat. Tack för ett riktigt positivt 2017! Tack för att ni 
alltid har samverkan och de enskilda deltagarna i fokus och en strävan efter att nå ännu bättre 
resultat framöver!” 
 
 
 
 
 
 
Maria Ixcot Nilsson, ordförande 
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1. Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 
2017.  

Till redovisningen hör bilagor som närmare beskriver de olika projekt som finansierats.  
 
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret  
Samordningsförbundet i Kalmar län bedriver sedan 1 oktober 2005 finansiell samordning 
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och länets tolv 
kommuner. Målet med verksamheten är att förbättra samverkan mellan dessa myndigheter och 
att den enskilde som är i behov av samordnade insatser därigenom ska förbättra sin förmåga till 
förvärvsarbete och få en förbättrad livskvalitet. Därigenom ska samhällets resurser användas 
optimalt för målgruppen. 
 
Förbundet har en styrelse med 17 ledamöter. Ordförande är Maria Ixcot Nilsson, 1:a v ordf. 
Anders Andersson och 2:e v ordf. Andreas Erlandsson. Närvaron vid styrelsesammanträden 
och engagemanget från ledamöterna i styrelsen har varit mycket gott under det gångna året. 
Styrelsen anser de flesta av målen som uppställdes i verksamhetsplanen för 2017 har uppnåtts. 
Finansiering har skett av åtta individinriktade insatser, en kartläggningsinsats samt några 
utbildningar. Utöver detta har förbundet medfinansierat insatser i form av ”fler jobb i ASF i 
Kalmar län” samt ett ESF-projekt vid namn IKO (Integration, kompetens och organisation).   
 
Under året har 256 personer deltagit i de olika arbetsrehabiliterande projekt som bedrivits. 54 
av 132 utskrivna deltagare var i arbete och/eller studier vid utskrivning vilket är lika med 41 
procent. Det är betydligt större andel än de senaste åren som har nått egenförsörjning. 
Dessutom bekriver många deltagare i enkätsvar att de vuxit mentalt genom att de lärt sig 
mycket, fått en ökad självkännedom och en högre livskvalitet. En framgångsfaktor som 
beskrivs av i stort sett alla projekt är den samverkan som sker kring individerna mellan de olika 
myndigheterna och det engagemang som många handläggare visar.  
 
Förbundet är även aktivt med och stimulerar samverkan genom att delta i samtliga sex lokala 
samverkansgrupper i länet och genom att planera samverkansmöten som en följd av det så 
kallade KUR 2-projektet. Därutöver har två konferensdagar för samverkanspartners, tre 
utbildningar, Supported Employment, 7-tjugo och NP-diagnoser och en länskonferens 
finansierats. 
 
En process har under året pågått för att förnya förbundets grafiska profil med ny hemsida, nytt 
profilmaterial, nyhetsbrev, facebook som verktyg att synliggöras. En annan process har har 
varit att arbeta fram en mer långsiktig integrerad samverkan för insatserna som förbundet 
finansierar i länet. Ny förbundschef har anställts under året och ny kanslilokal har inretts på 
Trädgårdsgatan 12 i Kalmar. 
 
Förbundets personalstyrka har under året bestått av en förbundschef, (där en överlämning ägt 
rum under två månaders tid  i och med förbundschefsbyte), en processtödjare och en 
adminstratör som arbetat ca 80 % under året. 
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Under 2017 hade Samordningsförbundet i Kalmar län intäkter i form av medlemsavgifter på 
14 000 000 kr. Årets resultat är 682 232 vilket gör att det egna kapitalet ökat från 1 530 298 
kronor till 2 212 513 kronor. 
 
1.2 Om förbundet  
1.2.1 Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Kalmar läns landsting och länets tolv kommuner som medlemmar. 
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp 
har den ett kansli bestående av en förbundschef och en processtödjare samt en 
deltidsanställd administratör.  

1.2.2 Historik 
Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005. 

1.2.3 Lagrum 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser (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 och därigenom åstadkomma en effektiv 
resursanvändning.   
 
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och 
kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. 

1.2.4 Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Samordningsförbundets 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 att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 
2017 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 14 000 000 kronor där 
staten bidrog med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och kommunerna 
tillsammans med resterande fjärdedel, fördelat efter befolkningens storlek. Därutöver 
fanns vid årets början 1 530 298 kronor i eget kapital. 

1.2.6 Verksamhetsidé och vision  
Samordningsförbunden har enligt lagstiftningen till uppgift att: 

• besluta om mål och riktlinjer 
• stödja samverkan mellan parterna 
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• finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
• besluta hur tillgängliga medel för finansiell samordning skall användas 
• ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna  
• ansvara för upprättande av budget och årsredovisning 

 
Det övergripande syftet med finansiell samordning är att den enskilde skall uppnå eller 
förbättra sin förmåga till förvärvsarbete samt att underlätta en effektiv resursanvändning. 
 
Samordningsförbundet i Kalmar har formulerat följande syfte för verksamheten: 

• Att möjliggöra flexibel, långsiktig samverkan för individer med behov av stöd från 
flera myndigheter.  

1.3 Beskrivning av verksamheten 
Först presenteras de målgrupper som deltagit i de individinriktade insatser som förbundet 
finansierat under 2017 och därefter utfallet av dessa insatser samt en beskrivning av de insatser 
som finansierats för att stödja samverkan på ett strukturellt plan. 

1.3.1 Målgrupper i individinriktade insatser 
Målgruppen är personer som är i behov av samordnade insatser. I och med 2017 års 
verksamhetsplan är tidigare prioriterade målgrupper borttagna. Nu är målgruppen endast 
personer som är i behov av samordnade insatser.  
 
Åldersfördelning, utbildningsnivå, tid i offentlig försörjning, typ av försörjning vid inskrivning 
samt huvudinremittent för de personer som skrivits in under året beskrivs med hjälp av 
uppgifter ur SUS1. 
 
Ålder 
 

 
Diagram 1, nyinskrivna deltagares ålder under 2017. 
 
Nyinskrivna deltagares medelålder under 2017 var 37,2 år vilket är något högre genomsnittlig 
ålder än 2016. Det har skrivits in 93 kvinnor och 71 män, vilket möjligen återspeglar att 

                                                 
1 SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av samverkan och 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet dit alla insatser rapporterar sina deltagare vid in- och 
utskrivning. 
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kvinnorna har en högre sjukskrivningsgrad än männen. De kvinnliga deltagarna är även något 
äldre i genomsnitt, 38,3 år jämfört med 35,9 år bland männen.  
 
Utbildningsnivå 
 

 
Diagram 2, nyinskrivna deltagares utbildningsnivå fördelat på kön under 2017. 
 
Utbildningsnivån bland deltagarna är relativt låg. Av de deltagare som man känner till 
utbildningsnivån på så har 29 procent enbart grundskola och 42 procent har även fullföljt 
gymnasieutbildning. Männen har en lägre utbildningsnivå än kvinnorna. 34 procent av männen 
har enbart grundskoleutbildning jämfört med 26 procent bland kvinnorna.  
 
Tid i offentlig försörjning 
 

 
Diagram 3, nyinskrivna deltagares tid offentlig 2016 uppdelat på män och kvinnor. 
Under 2017 hade 24 procent av nyinskrivna deltagare fått offentlig försörjning i mer än fem år, 
vilket är en fortsatt ökning jämfört med tidigare år. 2013 var motsvarande andel 18 procent, 
2014 15 procent, 2015 13 procent och 2016 22 procent. 
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Försörjning vid inskrivning 
 

 
Diagram 4 Under 2017 avslutade deltagares försörjning vid inskrivning fördelat på kön. 
 
När man studerar orsaker till inskrivning för de 164 deltagare som skrevs ut under 2017, 93 
kvinnor och 71 män, så framgår att kvinnorna har tre ungefär lika stora försörjningskällor vid 
inskrivning: sjuk-/rehabiliteringspenning, försörjningsstöd och aktivitetsstöd. Bland männen 
däremot hade nästan hälften försörjningsstöd. Aktivitetsstöd var också en stor försörjningskälla 
medan färre män än kvinnor varit sjukskrivna.  
 
Huvudinremittent 
 

 
Diagram 5, nyinskrivna deltagares huvudinremittent 2014-20172, andelar av inrapporterade remittenter. 
 
Försäkringskassan har under 2017 varit den huvudsakliga inremittenten med 39 % av inskrivna 
deltagare. Därnäst kommer Arbetsförmedlingen med 29 %. Kommunernas andel har varit i 
                                                 
2 Avser 117 av 164 nyinskrivna deltagare 2017, 76 av 99 2016, 86 av 122 under 2015 och 59 av 90 2014 
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stort sett oförändrad under perioden medan det har varit stor variation i remisser från övriga 
myndigheter. Troligtvis finns det flera olika orsaker till detta, men glädjande nog kan vi 
konstatera att samtliga myndigheter remitterat in relativt jämt antal deltagare. 

1.3.2 Insatser 
 
1.3.2.1 Individinriktade insatser 
Här görs en sammanfattande beskrivning av individinriktade insatser som bedrivits under året. 
För en närmare beskrivning av varje projekt hänvisas till bilaga. 
 
Arbetslivsinriktade insatser 
Av nedanstående tabell framgår hur många deltagare de olika arbetslivsinriktade insatserna har 
haft under det gångna året.  

  

Budget 
antal  

delt  

 
Antal 

delt  

Antal 
nya  
delt  

Antal  
avslut 

delt  

 
Pågåen

de 
delt  

Antal  
nya  

anonyma 
Innergården, Mörbylånga 15 14 6 8 6  
KRUS, Kalmar 35 25 16 11 14   
Plattformen, Hultsfred/Vimmerby 30 45 22 20 25 1  
Pontibus, Borgholm 30 20 20 5 15  
SAMBA, Nybro/Emmaboda 50 64 44 38 25   
Spåret, Västervik 25 29 14 15 14 1  
Vägen till självförsörjning, Torsås 14 8 5 8 0   
Vägknuten 2, Oskarshamn/ 
Mönsterås/Högsby 30 14 0 14 0  
Vägknuten 2.0, Oskarshamn/ 
Mönsterås/Högsby 30 37 37 12 25  
SUMMA 259 256 164 132 124 2 

Tabell 1 Antal deltagare i arbetslivsinriktade insatser i Kalmar län under 2017 
 
Som framgår så har det funnits arbetslivsinriktade insatser i samtliga kommuner under 2017. 
Dock har insatsen ”Vägen till självförsörjning” i Torsås avslutats under året. 
 
 
Uppbyggnaden av insatserna är till stor del densamma då vi i verksamhetsplanen enats om att 
målgruppen för våra insatser är ”Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde 
eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Behoven ska identifieras 
och prioriteras lokalt. Målgrupperna kan variera lite. Några insatser prioriterar yngre personer 
(KRUS) och det finns insatser som fokuserar på personer som är utrikesfödda (en del av 
SAMBA).  
 
Insatsernas mål kan vara att stödja personer mot en egen försörjning, att undvika rundgång 
mellan myndigheterna, att deltagarna mår bättre och behöver mindre vård samt att säkerställa 
att de kommer rätt i systemen och får rätt ersättning. 
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I samtliga insatser finns en arbetsgrupp med personal från de samverkande myndigheterna som 
träffas regelbundet för att gemensamt diskutera personer i behov av samordnat stöd. Ibland 
löser gruppen vid sittande bord hur inblandade parter gemensamt ska gå vidare för att ge 
individen bästa möjliga stöd. Om arbetsgruppen kommer fram till att personen ifråga behöver 
extra stöd så tillsätts en person ur insatsen som extra stöd. Dessa personer har lite olika titlar 
som koordinator, vägledare eller handledare. Det är lönerna till den personalen och övriga 
kringkostnader som samordningsförbundet står för. Insatserna är då projekttiden löpt ut 
LIS:ade, vilket innebär att insatserna inte har ett slutdatum utan löper på över tid, så länge det 
fyller sitt syfte. I samtliga nu pågående insatser är det kommunerna som anställningsmyndighet 
för personalen. 
 
Varje insats har en styrgrupp kopplad till sig som huvudsakligen består av chefer i de olika 
myndigheterna. De träffas några gånger per år och dit kan arbetsgrupperna lyfta problem som 
uppmärksammats vid samverkan för åtgärd.  
 
Nedan finns en jämförelse med tidigare år av antal deltagare i arbetsrehabiliterande insatser. 
 

 
Budget antal 

deltagare  

 
Antal 

deltagare  

Antal nya 
deltagare  

Antal avslut 
deltagare  

 
Pågående 
deltagare  

2011 128 178 122 82 50 
2012 208 264 176 104 57 
2013 195 275 120 195 71 
2014 167 167 90 87 82 
2015 167 199 122 78 121 
2016 214 220 99 133 85 
2017 259 256 164 132 124 

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2017. 
 
Den variation som finns över tid i antal inskrivna och utskrivna deltagare beror främst på när 
olika insatser har startat respektive avslutats. 
 
1.3.2.2 Stödjande av samverkan 
Lokala samverkansgrupper (LSG) 
I länet finns det sex lokala samverkansgrupper som fungerar som ett forum för utveckling av 
samverkan mellan parterna. De omfattar Kalmar/Torsås, Nybro/Emmaboda, Borgholm/ 
Mörbylånga, Oskarshamn/Mönsterås/Högsby, Hultsfred/Vimmerby respektive Västerviks 
kommuner. Försäkringskassan är sammankallande i en av dessa grupper och samordnings-
förbundet i de resterande fem. Vidare deltar representanter, vanligtvis chefer, från de fyra 
samverkande parterna.  
 
Samverkansmöten 
Med avstamp i den kartläggning, benämnd KUR 2, som gjordes 2015 av hur samverkan 
fungerar i länet kring gruppen unga med psykisk ohälsa så har två samverkansmöten hållits 
under året. Varje LSG ansvarar för dessa samverkansmöten i sitt område och under våren kom 

http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=BUDGETANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=BUDGETANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=ANT_DELT&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=M1&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
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http://gate1.forsakringskassan.se/sus_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/sus_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_msgviewer=OFF&IBIAPP_app=sus&IBIF_ex=insats_rapp&CLICKED_ON=&SORTERING=PAGAENDE&SORTERING_LAST=SAMORGNAMN&SORTORDER=HIGHEST&BUDGETAR=2013&BUDGETAR_FR=2013&MANAD_FR=201301&MANAD_TO=201312&FINANSFORM=FINSAM%20&LAN=Kalmar%20l%E4n&VISA_FALT=SAMORGNAMN%20OR%20BUDGETANTAL%20OR%20ANTALDELT%20OR%20ANONYMAIN%20OR%20ANTALIN%20OR%20ANTALUT%20OR%20PAGAENDE%20OR%20BUDANTVOL%20OR%20ANTALVOL%20OR%20BELOPP%20OR%20UTFALL%20OR%20VOLYMINS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&ESF=9Samtliga&WFFMT=EXL2K
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två stycken LSG igång med sådana möten där mindre grupper av chefer och medarbetare från 
de ingående organisationerna samtalade om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras 
för att få till stånd en effektiv samverkan. En samverkansdag ordnades på Vimmerby 
folkhögskola med en gästföreläsare vid namn Per Germundsson och en samverkansdag i 
Oskarshamn under ledning av Jonas Wells. 
 
Kartläggningar och medfinansiering av projekt 
Förbundet har under året finansierat en kartläggning gällande behov av insatser för nyanlända 
kvinnor i Högsby. Kartläggningen räknas vara färdig under 2018, för att därefter se vilka 
åtgärder som är lämpliga för målgruppen.  
 
Samordningsförbundet har under 2017 medfinansierat två projekt.  
Det ena är ett ESF-projekt som drivs av Regionförbundet i Kalmar. Projektet heter IKO 
(Integration, kompetens och organisation) – vi blir fler i Kalmar län. Projektet handlar till stor 
del om att utbilda personal inom olika myndigheter och idéburna verksamheter i interkulturellt 
bemötande av nyanlända. Samordningsförbundet medfinansierar både med tid och ekonomiska 
medel. 
 
Det andra projektet heter ”Fler jobb i ASF i Kalmar län”. (ASF = arbetsintegrerade sociala 
företag). Projektet inriktas på att skapa hållbara strukturer för långsiktig regional samverkan, 
kunskaps o kompetensutveckling samt affärsutveckling för fler jobb i ASF. Projektet tar sin 
utgångspunkt i den handlingsplan för ASF som tagits fram i länet och som är politiskt 
förankrad. Samordningsförbundet medfinansierar både med tid och ekonomiska medel. 
 
Utbildningar och konferenser 
En uppskattad fyradagars utbildning i 7-tjugo genomförd av Swedish empowerment center.  
7-tjugo är en metod för att stötta personer med funktionsvariationer till en plats på 
arbetsmarknaden, har hållits i Kalmar med arton deltagare.  
 
Supported employmentutbildning har ägt rum under året i Oskarshamn av Malmerho 
kompetens i kombination med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Denna 
tvådagars utbildning var innehållsrik och uppskattad av de sexton personer som deltog. 
 
Under hösten hölls förbundets årliga länskonferens för styrelseledamöter, deltagare i de olika 
lokala samverkansgrupperna och insatspersonal. Den hölls lunch till lunch 12 – 13 oktober på 
hotell Skansen i Färjestaden. Den första halvdagen ägnades åt att titta i backspegeln, om 
FINSAM-lagstiftningens framväxt och samordningsförbundens tillkommelse och uppdrag. Till 
hjälp fanns Johan Jonsson och Ola Andersson, båda har varit/är delaktiga i Delta Hisingen, ett 
samordningsförbund som var försöksverksamhet innan det permanentades i början av 2004. 
Andra dagen ägnades åt Samordningsförbundets i Kalmar län framtid och inriktning. Sextiofem 
personer var delaktiga på konferensen  
 
Samtlig insatspersonal i länet träffades under hösten under en lunch till lunch för att dels få 
kompetensutveckling kring personlighet, bemötande och ledarskap samt dels för att samtala om 
andra gemensamma och angelägna frågor. 
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Ledamöter och personal från kansliet deltog i den stora Finsam-konferensen som hölls i Malmö 
under två dagar i april. Ordförande i Samordningsförbundet i Kalmar län är sedan tidigare 
invald som ledamot i Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och har deltagit, 
tillsammans med förbundschef på styrelsemöten. Vid ett tillfälle kombinerades NNS 
styrelsemöte med en ordförandedag. Ordförande och vice ordförande samt förbundschef deltog 
i NNS ordförandekonferens i januari. 
 
Förbundschefen har även deltagit i Nationella rådets förbundschefskonferens samt vid ett 
nätverksmöte med andra förbundschefer som arbetar i länsförbund. 

1.4 Måluppfyllelse och resultat 
Nedanstående mål är uppsatta i verksamhetsplanen för 2017. Redovisning av bedömd 
måluppfyllelse kommenteras efter respektive målområde. 
 
Resultatmål Mål Aktivitet Måluppnåelse 
Mål på 
individnivå 

• 90 % av deltagarna 
ska uppleva stöd och 
inflytande i sin 
process. 

 
• 75 % av deltagarna 

ska uppleva sig vara 
mer redo för att 
arbeta eller studera. 

 
 
 
 

• 30 % av deltagarna 
ska ha kommit ut i 
arbete eller studier 
efter avslutad insats  

• Vi mäter detta mål genom 
indikatorerna, 1, 2, 3. 93% i 
genomsnitt av mätning med 
indikatorerna 
 

• Vi mäter detta genom 
indikatorerna 5, 6, 7.  
Indikator 6 mäts endast vid 
avslut och är inte relevant i 
denna mätning. 85% i 
genomsnitt utifrån indikator 
5 och 7. 

 
• Andelen till arbete eller 

studier mäts via SUS. 54 av 
132 utskrivna deltagare var 
i arbete och/eller studier vid 
utskrivning vilket är lika 
med 41 procent. 

Målet har 
uppnåtts 
 
 
 
 
Målet har 
uppnåtts 
 
 
 
 
 
 
Målet har 
uppnått 

Mål på 
strukturnivå 

• 80 % av personer 
involverade i 
samverkan ska 
uppleva att 
samverkan genererar 
bättre förutsättningar 
för individer. 

 

• Vi mäter detta genom 
indikatorerna 7, 8, 9, 10, 
12,13.  
84% i genomsnitt utifrån 
indikatorerna. 

Målet har 
uppnåtts 

Mål på 
organisations-
nivå 

• Förbundet ska vara 
presenterat hos 
berörda intressenter 
vad gäller 

• Fullmäktige ska besökas en 
gång per mandatperiod och 
Kommun- och 

Målet bedöms 
ha uppnåtts 
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verksamhet och 
arbetssätt. 

 

landstingsledning ska 
besökas vartannat år. 
 

• Utöver det kan presentation 
av förbundets verksamhet 
ske på fler ställen utifrån 
behov och förfrågningar. 

 
• Förbundet ska kunna 

presentera välgrundad 
statistik kring insatser.  
 

• Förbundet ska också arbeta 
med att vara mer synlig på 
webben och att bygga upp 
en marknadsföring som ska 
bidra till att sprida kunskap 
om förbundet 

 
• Nyhetsbrev förväntas bidra 

till bättre och mer 
kontinuerlig information till 
våra medlemmar kring 
verksamheten och aktuella 
insatser  

 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts 
 
 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts 
 
 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts 
 
 
 
 
 
Målet bedöms 
ha uppnåtts 

Mål på 
ekonomisk nivå 

• Behållningen vid 
årets slut ska vara 
mellan 5 och 10 % 
av innevarande års 
budget.  

 
 
 
 

• Insatsernas budgetar 
ska vara så väl 
beräknade att utfallet 
inte avviker mer än 5 
procent 

 
 

• Utfallet för 2017 års 
verksamhet ligger högre än 
målet. Total budget 2017 på 
15 530 298 och den egna 
behållningen vid årets slut 
var 2 212 513 kr, vilket i 
procent innebär i 14,2 %.  
 
 

• Utfallet mäts genom att 
jämföra rekvirerade medel 
med den summa som 
budgeterats. Budgeterade 
insatskostnader var 
11 397 000 kr och utfallet 
blev 9 648 014 kr vilket i 
procent innebär 15,3 % 

Målet har inte 
uppnåtts  
 
 
 
 
 
 
 
Målet har inte 
uppnåtts 
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1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Resultat och måluppfyllelse redovisas på aggregerad nivå för samtliga finansierade insatser. 
Mer detaljerad redovisning för varje enskild verksamhet finns i bilaga. 
 
Arbetslivsinriktade insatser 
Av nedanstående diagram framgår något om resultaten i de olika arbetslivsinriktade insatserna 
under det gångna året.  
 
Sysselsättning efter insats 
 

 
Diagram 6, Sysselsättning vid inskrivning och avslut för 132 deltagare i arbetsrehabiliterande insatser som 
avslutats under 2017. 
 
Diagrammet illustrerar vad de deltagare som avslutades under 2017 hade för sysselsättning vid 
inskrivning och avslut. 54 av de 132 utskrivna deltagarna, eller 41 procent, hade arbete eller 
studier vid utskrivning och 53 (=40 procent) var inskrivna som arbetssökande. Totalt 
betraktades således 81 procent som rehabiliterade och redo för arbetsmarknaden när de 
avslutades.  
 
Det är fler män än kvinnor som fått ett arbete utan lönesubventioner och fler kvinnor än män 
som hade börjat studera. Det var ungefär lika stor andel män som kvinnor som fått 
subventionerat arbete eller var arbetssökande. 
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Antal avslut till 
arbete eller 

studier 

Andel avslut till 
arbete eller 

studier 
2011 31 37,8 % 
2012 44 42,3 % 
2013 47 24,1 % 
2014 23 26,4 % 
2015 21 26,9 % 
2016 50 37,6 % 
2017 54 40,9 %  

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2017. 
 
Efter att det under några år varit mindre än 30 procent av deltagarna som haft arbete eller börjat 
studera så har andelen ökat till 41 procent under 2017. Med tanke på att deltagarna oftast stått 
mycket långt ifrån arbetsmarknaden så får detta anses som ett mycket gott resultat. 
 
Försörjning efter insats 
 

 
Diagram 7, Försörjning vid inskrivning och utskrivning för 132 utskrivna deltagare i arbetsrehabiliterande 
insatser under 2017 
 
Av diagrammet framgår att det skett störst minskning av personer som har försörjningsstöd 
som försörjningskälla men även en stor minskning av personer som erhållit aktivitetsstöd från 
Arbetsförmedlingen.  
 
De försörjningskällor som har ökat är framförallt deltagare som inte har någon offentlig 
försörjning vid avslut. Ökning är det även av personer som har studiestöd och av personer som 
beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning. 
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1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
Att värdera effekterna av strukturövergripande insatser är mycket svårare eftersom det här inte 
finns någon statistik från SUS eller andra källor att hämta data ur.  
 
Det som kan konstateras är dock att det finns en väl utbyggd struktur för samverkan mellan 
myndigheterna genom de olika lokala samverkansgrupperna, de samverkansmöten som börjat 
komma igång för att utveckla samverkan och insatsens styr- och arbetsgrupper. Däremot så 
varierar såväl närvaron som engagemanget både mellan olika grupper och över tid. Det märks av 
när arbetsbelastningen är hög inom de olika myndigheterna att deltagare ofta prioriterar den 
egna verksamheten framför samverkansmöten även om det också finns exempel på motsatsen.  
 
Vi vet också att de utbildningar i Supported Employment, 7tjugo och NP-diagnoser som 
finansierats varit mycket uppskattade och används i olika verksamheter för att stödja individer 
mot arbetsmarknaden. De konferenser som finansierades har varit välbesökta och uppskattade 
liksom den länskonferens för förbundets eget nätverk som arrangerades i oktober. 
 
1.5 Styrelsearbetet mm 
1.5.1 Styrelsens arbete under året 
Styrelsen har bestått av dessa ledamöter: 

Medlemsorganisation Ordinarie ledamot Ersättare 
Borgholm Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) 
Emmaboda Stig-Ove Andersson (S) Stefan Nyström (M) 
Hultsfred Conny Daag (M) Lizette Wästerlund (S) 
Högsby Marcus Schön (M) Diana Bergskans (S) 
Kalmar Dzenita Abaza (S) Roger Holmberg (S) 
Mönsterås Agneta Landberg (C) Håkan Sjöborg (C) 
Mörbylånga Göran Backrot (C) Eva Folkesdotter-Paradis (M) 
Nybro Jimmy Loord (KD) Ann-Christine Quist-Karlsson (S) 
Oskarshamn Andreas Erlandsson (S) Lennart Hellström (M) 
Torsås Christina Lönnqvist (S) Linda Eriksson (C) 
Vimmerby Eva Berglund (S) Marie Nicholson (M) 
Västervik Gunnar Jansson (S) Conny Tyrberg (C) 
Landstinget i Kalmar län Maria Ixcot Nilsson (S) Jonny Bengtsson (S) 
Landstinget i Kalmar län Anders Andersson (KD) Bill Björklund (L) 
Landstinget i Kalmar län Ylva Bengtsson (V) Eva-Karin Holgersson (MP) 
Arbetsförmedlingen Lars Häggbring Carina Lindgren/Lars Borgemo 
Försäkringskassan Petter Grönwall Susanne Möller 

 
Styrelsen har under året haft fyra välbesökta sammanträden på olika orter i länet. 
Sammanträdena har kombinerats med besök i olika kommuner och presentation av olika 
aktuella insatser. Protokoll från sammanträden publiceras på förbundets hemsida och finns 
därmed tillgängliga för såväl ledamöter, samverkansaktörer som övriga intresserade. 
 
Arbetsutskottet har bestått av Maria Ixcot Nilsson, ordförande, Anders Andersson, 1:e v. ordf, 
Andreas Erlandsson, 2:e v ordf., samt ledamöterna Göran Backrot, Petter Grönwall och Carina 
Lindgren. Arbetsutskottet har under året haft fem sammanträden. 
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Under året har en process pågått för att hitta en långsiktighet i de insatser 
Samordningsförbundet finansierar. Detta har lett fram till att när projekttiden är slut i en insats, 
inkommer en ny ansökan som benämns LIS (Långsiktig integrerad samverkan), vilket innebär 
att insatsen inte har någon bortre tidsgräns, den pågår så länge den fyller sitt syfte.  
 
I och med att insatserna är tillsvidare, har även en idé om att arbeta med relationsskapande 
aktiviteter i form av frukostmöten och inspirationsdagar. Denna inriktning har arbetats fram i 
diskussionsforum på läskonferensen och diskuterats ytterligare i LSG-möten och 
beredningsgruppsmöten samt AU. 
Därefter fattade styrelsen beslut om inriktningar i den verksamhetsplan som antogs i november. 
 
Vid varje styrelsesammanträde redovisas de delegationsbeslut som fattats av arbetsutskottet och 
förbundschefen. Förbundschefen redogör även muntligt för utvecklingen i förbundet både 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt. I oktober presenterades en skriftlig delårsredovisning av 
det första halvåret där bland annat insatserna redovisar sin verksamhet. 
 
Kansliets personal medverkar i de sex lokala samverkansgrupperna i länet och följer de olika 
insatserna bland annat genom att delta i insatsernas styrgruppssammanträden. En insats som 
avslutades under året, Vägen till självförsörjning i Torsås kommun, kommer följas av en 
strukturinsats under 2018. 
 
Minnesanteckningar från beredningsgruppen och de lokala samverkansgrupperna delges 
styrelsen. Vidare informerar Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans representanter 
styrelsen om utvecklingen i sina respektive verksamheter vid styrelsens sammanträden. 
 
Styrelsen har medfinansierat, och kansliets personal har medverkat, i det så kallade 
Indikatorprojektet, som drivs av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), med 
syfte att utveckla indikatorer som ska vara ett stöd i utvärdering och utveckling av 
samordningsförbundens verksamheter.  
Under senare delen av 2017 var verktyget färdigt för användning. Förbundet har köpt in licens 
för att kunna mäta indikatorerna och första mätningen ägde rum i oktober/november. De 
positiva resultaten utifrån mätningen finns delgivna under rubriken måluppfyllelse och resultat. 
 
Representanter ur styrelsens presidium har under året, tillsammans med förbundschefen, fört en 
dialog med representanter för ägarna dels gemensamt vid två tillfällen och dels vid besök i de 
högsta politiska ledningarna för såväl kommuner som landsting. Dialogen har handlat både om 
resultaten i förbundets verksamhet och om ekonomi. 

1.5.2 Revisorer 
Landstinget har utsett Bo Jonsson, Västervik, och kommunerna Jan Bengtsson, Kalmar, som 
revisorer. Staten har handlat upp revision av Deloitte som i Kalmar län företräds av Berth 
Larsson. Bo Jonsson är revisionens ordförande. Räkenskapsgranskning har handlats upp av 
PWC i Kalmar. Sakkunnigt biträde har varit Tomas Sandberg som är revisionschef på 
Landstinget i Kalmar län.  
 
Revisionen har haft två sammanträden under året och ett av dessa kombinerades med en 
överläggning med samordningsförbundets arbetsutskott. 
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1.5.3 Kansli 
Styrelsen har tillgång till ett kansli med en heltidsanställd förbundschef. Tjänsten innehas av 
Joakim Ivarsson, som efterträtt Hans Eriksson, då Hans gått i pension i maj 2017. Utöver 
förbundschef finns en processtödjare på heltid och en administratör på deltid. Processtödjare är 
Malin Gruvhagen och administratör Athraa Ahmed. Kansliet biträder styrelsen, ansvarar för 
förbundets administration och utåtriktade information samt stöttar de olika insatser som 
finansieras av förbundet och ger övrigt stöd till utveckling av samverkan inom länet. 
Kanslilokalen finns på Trädgårdsgatan 12 i Kalmar, där samtliga anställda har sina 
arbetsplatser att utgå ifrån.  
 
Kalmar kommun ansvarar för tillsyn av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter 
enligt arkivlagen.  

1.5.4 Beredningsgrupp  
En beredningsgrupp bestående av en tjänsteman från vardera Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och landstinget samt sex kommunala tjänstemän har haft fyra sammanträden 
under året. Beredningsgruppen har en kvalitetssäkrande roll i beredningen av ärenden till 
styrelsen, är ett stöd till förbundschefen och kan lyfta upp behov av åtgärder i länet. 

1.5.5 Medlemssamråd 
Det har hållits två stycken dialoger med förbundets ägare under året. Sammankallande är 
primärkommunala nämndens ordförande, Tomas Kronståhl, Västervik. Vid dessa tillfällen har 
ägarrepresentanter, representanter för samordningsförbundets presidier samt förbundschef 
deltagit. Förbundet har presenterat sin verksamhet och haft dialog om resultaten och om 
finansieringen av förbundets verksamhet. 
 
1.6 Ekonomiskt utfall 
 

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning 
Belopp tkr 

 
 

Aktuell budget 
jan-dec 2017 

Utfall jan-
dec 2017 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 
2016 

Nettokostnad 
 

14 765 000 13 540 7653 1 224 235 11 951 502 

Bidrag/intäkt 
 

14 000 000 14 222 818 222 818 12 465 409 

Resultat 
 

800 000 682 232 117 768 513 907 

Utgående eget 
kapital  

 2 212 530  1 530 298 

Likvida medel 
 

 5 148 964  5 073 162 

                                                 
3 Vi hade en felaktig rekvisition från Hultsfreds kommun 2016 vilket påverkar minskade kostnader för 2017 med 
319 400 kr 
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1 Resultaträkning 
 

       Resultaträkning Not 
2017-01-01- 
2017-12-31 

2016-01-01- 
2016-12-31 

        
Rörelsens Intäkter 1 14 222 818 12 465 409 
       
        
   14 222 818 12 465 409 
Rörelsens Kostnader       
Övriga externa kostnader 2 -1 636 585 -1 731 090 
Personalkostnader 3 -2 029 421 -516 872 
Lämnade bidrag   -9 874 580 -9 703 540 
Rörelseresultat   682 232 513 907 
        
Resultat från finansiella investeringar       
Ränteintäkter och liknande resultatposter                     -                   - 
resultat efter finansiella poster     
        
Årets resultat   682 232 513 907 

 
 

2 Balansräkning 
Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31 
        
TILLGÅNGAR       
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar       
Fordran moms   128 324 218 849 
Övriga interimsfordringar       
    128 324 218 849 
        
Kassa och Bank   5 148 964 5 073 162 
Summa omsättningstillgångar   5 277 288 5 292 011 
        
Summa tillgångar   5 277 288 5 292 011 
        
EGET KAPETAL OCH SKULDAR       
Eget Kapital       
Balanserat resultat   1 530 298 1 016 391 
Årets Resultat   682 232 513 907 
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Summa Eget Kapital   2 212 530 1 530 298 
        
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder 4 2 931 994 3 695 160 
Int skulder förutbet Bidrag       
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 132 764 66 553 
    3 064 758 3 761 713 
        
Summa eget Kapital och skulder   5 277 288 5 292 011 

 
3. Finansieringsanalys  

 
Finansieringsanalys   2017-12-31 2016-12-31 
        
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       
Årets Resultat   682 232 513 907 
Ökning(-)/minsknig(+) av kortfristiga 
fordringar   90 525 -3 861 
Ökning(+)/minsknig(-) kortfristiga 
skulder   -696 955 3 240 981 
Medel från den löpande verksamheten   75 802 3 751 027 
        
        
INVESTERINGSVERKSAMHETEN       
Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar       
        
        
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       
Nyupptagna Lån       
        
ÅRETS KASSAFLÖDE   75 802 3 751 027 
Likvida medel vid årets början   5 073 162 1 322 135 
Likvida medel vid årets slut   5 148 964 5 073 162 

 
4. Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i 
tillämpliga delar och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning 
eller dess företrädare. Sammantaget innebär det att Samordningsförbundet i Kalmar läns 
redovisning i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed. De 
redovisningsprinciper som ligger till grund för denna är fortlevnad, konsekvens, försiktighet, 
kontinuitet, periodisering och öppenhet. 
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5. Balanskrav 
Resultatet av verksamheten är positivt och således balanserat. 
  

6. Noter 
Not 1 Intäkter   2017-12-31 2016-12-31 
Erhållna statliga bidrag  141 818 86 687 
Erhållna bidrag  14 000 000 12 378 722 
Kursavgifter  81 000   
       
       
       
    14 222 818 12 465 409 

 

Not 2 Övriga externa kostnader   2017-12-31 2016-12-31 
Adm-tjänster  407 119 1 038 170 
Kompetens i samverkan  244 811 278 234 
Kurs o konferensavgift  337 621 124 160 
Rese/ hotellkostnader  121 029 50 477 
Revisionsarvode  25 000 39 727 
Leasingavg Personbilar+Bränsle  54 437 33 447 
Kontorsmaterial  13 039 32 100 
Konsultarvoden    32 000 
Lokalhyra  94 570   
Förbrukningsinventarier  62 483   
Övriga reklam  58 246   
Övriga främmande tjänster  48 470   
Reklam trycksaker  40 233   
KUR- kostnader  32 835   
Övrigt  96 692 102 775 
    1 636 585 1 731 090 

 

Not 3 Personal kostnader   2017-12-31 2016-12-31 
Lön tjänstemän  1 090 493 358 918 
Arbetsgivaravgifter  457 826 123 314 
Sammanträdesarvode  195 990   
Kollektiv pensionsförsäkr  62 154 329 
Styrelsearvode  51 682   
Semesterlön  131 023 33 552 
Skattefri bilersättning  16 955   
Skattepl bilersättning  9 623   
Skattefria trakt  7 040   
Skattepl trakt  2 100   
Övr gruppförsäkring  620 480 
Övr personalkostnader  3 915 279 
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    2 029 421 516 872 
 
Not 4 Leverantörsskulder   2017-12-31 2016-12-31 
Projekt Kv4   2 797 660 3 381 043 
Kalmar Kommun/ leasing& bränsle   5 712 9 960 
Vimmerby Kommun/ Adm.tjänster kv4     283 579 
Vimmerby Kommun/ lokal hyran, cafe     3 850 
Big Travel   21 661 6 468 
Landstinget/revisionstjänster, konferens   65 025 5 313 
Visma     3 606 
Itsam     813 
Jenny Dekoration     528 
Lindmark& Partner   23 063   
NNS/ utbildning   11 250   
Siemens   4 385   
Skylt Reklam   3 238   
        
    2 931 994 3 695 160 

 
Not 5 Upplupna Kostnader   2017-12-31 2016-12-31 
Revisionsarvode   25 000 25 000 
Kompetens i samverkan   9 465 3 607 
Övr avdr gill kost.   1 139 450 
Leasing avg. & person bilar    38 
Övriga främmande tjänster    4 083 
Styrelse kostnader    600 
Personalskatt   48 918 15 192 
Avräkna sociala avgifter   48 062 17 583 
Dataprogram licenser   144   
Rese/hotellkostnader   35   
    132 763 66 553 
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7 Sammanställning av utfall och budget 2017  
Intäkter  Budget 

2017 
Utfall Differens Kommentarer 

Medlemsbidrag  14 000 000 14 000 000 0   
Anställningsstöd 105 000 141 818 36 818 Ersättn. från Af 
Kursavgifter 0 81 000 81 000 7tjugo 

handledar utb.  
Eget kapital 2016-12-31 2 200 000 1 530 298 -669 702 

 

Ränteintäkter 0 0 0 
 

Summa eget kapital och intäkter 16 305 000 15 753 116 -551 884 
 

     

Kostnader Budget 
2017 

Utfall Differens Kommentarer 

Styrelsen  300 000 375 695 -75 695 Arvode, arb. 
giv avgift, 
milersättn mm 

Personal 2 000 000 1 895 803 104 197 Dubbel lön förb 
chef 2 mån 

Lokal, dator, telefon mm 80 000 225 600 -145 600 Nya kontors- 
lokaler, invent. 

Resor, hotell 180 000 179 245 755 
 

Redovisning och sakkunnigt biträde 75 000 34 200 40 800 
 

Revision  35 000 25 000 10 000 
 

Utbildning, Supported emloyment 70 000 226 000 -156 000 Se intäkt 7tjugo 
Konferenser 200 000 211 000 -11 000  
Samverkansmöten 200 000 277 646 -77 646  
Utvärdering 150 000 10 000 140 000 Endast 

indikatorerna 
Avgift NNS4 28 000 28 200 -200 

 

Övrigt 50 000 177 796 -127 795 hemsida, fb, 
nyhetsbrev, 
grafik profil, 
trycksaker och 
reklam- stor del 

Delsumma, administration mm 3 368 000 3 666 185 -298 185 
 

Individinsatser  11 397 000 9 874 580 1 522 420 
 

SUMMA 14 765 000 13 540 765 1 224 235 
 

     

Beslutade insatser inför 2017 Budget 
2017 

Utfall Differens Kommentarer 

Vägknuten 2, vägknuten 2.0 i 
Oskarshamn, Mönsterås och Högsby 
kommuner 

1 707 000 1 558 294 148 706 
 

                                                 
4 NNS = Nationella Nätverket för Samordningsförbund 
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Innergården i Mörbylånga kommun 500 000 500 000 0 
 

Spåret i Västervik 1 526 000 1 569 081 -43 081 
 

Vägen till självförsörjning i Torsås 
kommun 

561 000 241 045 319 955 Avslutades i 
förtid 
 

SAMBA i Nybro och Emmaboda 
kommuner 

1 280 000 1 401 464 -121 464 
 

Plattform Hultsfred/Vimmerby 1 505 000 780 5535 724 447 Rekvirerade 
319 400 kr för 
mkt föregående 
år. 

Pontibus i Borgholms kommun 1 498 000 1 215 300 282 700  

KRUS i Kalmar kommun 2 530 000 2 113 706 416 294  

Globen i Nybro 290 000 268 571 21 429 Avslutat  

SUMMA 
 

11 397 000 9 648 014 1 748 986  

     

Under året 2017 beslutade insatser Budget Utfall Differens kommentarer 

Fler jobb i ASF i Kalmar län 50 000 50 000 0 
 

Kartläggningsprojekt i Högsby 270 000 62 511 207 489 Kartläggningen 
förlängd tom 31 
mars 2018 

IKO – Vi blir fler i Kalmar län 44 300 44 300 0 
 

Potten 200 000 69 775 130 225 Pott - beslutad 
för individ-
inriktade insatt-
ser för hösten 
2017 

SUMMA 564 300 226 586 337 714 
 

 
 
 
 

                                                 
5 Rekvisitionerna från Hultsfreds kommun för projekt Plattformen var felaktig 2016, med konsekvens att mindre 
utbetalats under 2017 
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8 Styrelsens beslut 

Styrelsen intygar genom ett protokollfört beslut den 16 mars 2018 att årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska 
ställning. 
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Bilaga 
Insatser och måluppfyllelse 
 

Insats Plattformen, Hultsfred och Vimmerby 
 
Syfte och mål: 
Effektivisera samverkansmyndigheternas tillgängliga resurser och kompetens.  
 
Stärka personer som står en bit ifrån arbetsmarknaden, så att de kan närma sig den reguljära 
arbetsmarknaden eller påbörja studier för att öka möjligheterna till egen försörjning. Tidigt 
identifiera och kartlägga behov av insatser från andra samverkande myndigheter.  
 
Cirka 30 personer per år deltar i verksamheten. 30 % av dessa ska inom 90 dagar efter avslutad 
aktivitet ha fått ökad egenförsörjning genom arbete eller studier.  
 
Målet är också att plattformen ska påverka organisationernas arbetssätt på ett strukturellt plan. 
Ett ökat lärande kring behovsgruppen ska på sikt leda till att personer med behov av samverkan 
inom plattformen identifieras tidigare. Samverkan ska också leda till ett positivare arbetsklimat 
mellan organisationerna till gagn för andra grupper som inte ingår i behovsgruppen. 
 
Målgrupp: Personer mellan 16-64 år med fysisk, psykisk eller social ohälsa och är aktuella på 
minst en av samverkansmyndigheterna. 
 
Insatstid och personalresurser: 141201 - 171130. De första deltagarna skrevs in under 
februari 2015. Två koordinatorer jobbar heltid. 
 
Metod: Projektet har ett samverkansteam, Individuella Samverkansteamet, som består av 
personal från arbetsförmedlingen, försäkringskassan, öppenpsykiatriska mottagningen, 
socialförvaltningarna och hälsocentralerna i Hultsfred- och Vimmerby Kommun. Teamet 
träffas tre timmar var tredje vecka och konsulterar ärenden. Samtycke finns från personen i 
fråga. Då teamet kan se att det finns behov av koordinator blir individen inskriven i Plattformen 
och tilldelas en koordinator. Alternativt kan resultatet vara att ny information tillkommer och 
ordinarie verksamheter jobbar vidare utifrån den. 
 
Koordinatorernas uppdrag är att samordna och nätverka med myndigheterna kring deltagarna. 
Med hjälp av motiverande samtal upprättas en handlingsplan med mål och delmål där fokus 
kan ligga på att starta och fullfölja en förändringsprocess, skapa struktur, hitta vägar ut mot 
arbetsträning, arbete eller studier. Koordinatorerna erbjuder också gruppaktiviteter kring 
personlig utveckling.  
Förändringar under året: Under året har det inte varit någon gruppverksamhet, det har inte 
funnits underlag för det. Det har varit ett personalskifte då en föräldraledighet tog slut och hon 
kom åter till arbete. 
 
Framgångsfaktorer: Gruppaktiviteter. Vi har använt oss av metodik från 7TJUGO med goda 
resultat. Vi har haft mycket tid för individuell kontakt med våra deltagare. Ett brett nätverk och 
goda förutsättningar för samverkan har också haft stor betydelse. Individuella 
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samverkansteamet är ett väl inarbetat team med samlade kompetenser med bred kunskap. 
Forumet har använts både för konsultationsärenden och som ingång till en koordinator. 
 
Deltagarresultat SUS: Budgeterat antal deltagare per år är 30 deltagare. Projektet har haft en 
budget på 1 505 000 kronor under 2017. Under 2017 har 49 ärenden konsulterats i IST och de 
har varit remitterade enligt följande: Försäkringskassan 18, Arbetsförmedlingen 11, 
Socialförvaltningen i Vimmerby 7, Öppenpsykiatriska mottagningen 12, Socialförvaltningen i 
Hultsfred 1, Hälsocentralerna 0.  
Av de 49 konsulterade ärendena i IST 2017 har 22 fått beslut om koordinator och därmed 
registrerats i SUS. Remissfördelningen av de 22 deltagarna är Försäkringskassan 11, 
Arbetsförmedlingen 2, Socialförvaltningen i Vimmerby 2, Öppenpsykiatriska mottagningen 6, 
Socialförvaltningen i Hultsfred 1, Hälsocentralerna 0. 
 
Under året har 20 deltagare avslutats. 6 personer har skrivits ut för arbete. 1 har skrivits ut för 
studier. 1 har skrivits ut som aktivt arbetssökande. 4 personer har fortsatt arbetslivsinriktad 
rehabilitering i den ordinarie myndighetsverksamheten eller i fortsatt samverkan. 8personer har 
avslutats för att rehabilitering mot arbete inte är aktuellt i dagsläget. 
 
Resultat för samverkan: Genom samtycke och IST har myndigheter har fått ny, samlad och 
relevant information om deltagaren. Genom IST har vi lagt tid på att skapa samsyn kring allas 
uppdrag. Vi har ett gemensamt förhållningssätt som sprider sig till övriga myndigheter.  
 
Malin Strömmert och Linda Thörn 
Verksamhetsledare Plattformen 
 
   

Insats SAMBA, Nybro och Emmaboda   
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp.  
Syftet med rehab-spåret är att motverka utanförskap och låsningar i systemen genom att föra de 
inskrivna i projektet närmare arbetsmarknaden eller hjälpa individerna till rätt ersättning. Syftet 
med integrationsspåret är att fånga individer som behöver extra stöd där ordinarie 
etableringsinsatser inte är tillräckliga för att individer ska få rätt förutsättningar för att bli 
integrerade. 
 
Rehabspårets målgrupp är kvinnor och män mellan 20 - 60 år som haft lång arbetslöshet eller 
sjukskrivning vilket medfört ett utanförskap. Personer som har sin ersättning och/eller stöd från 
någon av samverkansmyndigheterna. Även personer med lång arbetslöshet beroende på 
språkliga hinder ingår i målgruppen.  

 
Integrationsspåret riktar sig mot tre målgrupper, den första målgruppen är individer som är på 
väg att avsluta etableringen men som inte behärskar det svenska språket tillräckligt. Den andra 
målgruppen är ärenden som är i JOB:en men som av olika anledningar inte kan tillgodogöra sig 
JOB:ens arbetsmarknadsåtgärder och härmed riskerar att bli beroende av helt försörjningsstöd. 
Den sista gruppen är de individer som redan är beroende av försörjningsstöd och behöver 
särskilt stöd och driv för att komma in på arbetsmarknaden. 
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Insatsens tidsram samt personalresurser.  
Projektet startade den 1 februari 2016 och pågår till den 31 december 2017.  
Det jobbar två projektledare på 100 % i projektet.  
 
Insatsens metod. 
Metoden för rehab-spåret är riktad mot arbete med deltagare och är uppdelat på kartläggning, 
process och verkställighet. Individer som har längst väg att gå genomgår alla tre stegen medan 
de som står närmast arbetsmarknaden går direkt in i process och verkställighet. Med hjälp av 
utvecklingstrappans fem steg kan sedan individens behov matchas mot arbetsgivarens behov 
för att säkerställa en utveckling. Även om man i vissa fall inte kan tillämpa arbetslinjen behövs 
utvecklingstrappan som underlag för aktivitets- eller sjukersättning. 
 
Metoden för integrationsspåret är uppdelad i block, där man alltid börjar med kartläggning av 
deltagarnas utbildningsnivå, hälsa, arbetslivserfarenhet, fritidsintresse och sociala förhållande. 
Man genomför regelbundna gruppsamtal, enskilda samtal samt fysisk aktivitet. 
Samhällsorienteringsundervisning genomförs där man diskuterar allt som handlar om det 
svenska samhället, regler, normer, kultur, rättigheter och skyldigheter, demokrati, arbete osv.  
 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 
 
Budgeterat antal deltagare 50st/år. 
Antal nya deltagare: 46st  
Fördelning på remitterande deltagare:  
Individ o familj: 11st  
Arbetsförmedling: 33st  
Landsting: 0 
Försäkringskassan: 4st  
Totalt antal deltagare under året: 59st 
Antal till arbete eller studier: 21st  
Rätt ersättning: 5st   
 
Sedan uppstart: 
Budgeterat antal deltagare: 140st 
Antal deltagare totalt: 108st       
Fördelning på remitterande myndighet:   
Individ o familj: 46st  
Arbetsförmedling: 58st 
Landsting: 6st 
Försäkringskassan: 5st  
Antal till arbete eller studier: 47st  
Rätt ersättning: 13st  
Praktik: 23st 
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Framgångsfaktorer inom samverkan. 
 
Organisation: 
Kunskapsutbytet som sker i arbetsgruppen ger en synergieffekt på alla berörda myndigheterna 
och ger samtidigt ökad förståelsen för myndigheternas agerande. Arbetsgruppen har ofta löst 
ärenden som under lång tid stått still genom att behandla ärendet skyndsamt samt använt det 
handlingsutrymme som finns på varje myndighet. Samverkan som sker i arbetsgruppen ökar 
förståelsen för hur komplexa integrationsärendena kan vara. Den samsyn som råder i 
arbetsgruppen sätter individen i fokus och alla deltagarnas processer diskuteras och alla 
professionerna bidrar med sin kunskap. Detta gör i förlängningen att deltagarna får den bästa 
hjälpen för att en förändring ska kunna ske. 
 
Styrgruppen 
Representanterna i styrgruppen besitter bred kompetens och handlingskraft vilket medför att 
projektledarna får optimala förutsättningar för att göra ett kvalitativt arbete. Styrgruppen har en 
samsyn på hur man ska behandla den komplexa integrationen.    
 
Individnivå 
Dagliga kontakter i gruppen, enskilda samtal med deltagarna utformar en djup och god relation 
mellan deltagarna och projektledaren vilket medför en miljö där deltagarna känner sig sedda 
och trygga. Detta ökar deras motivation, samt klargör deras egna mål och förutsättningar. 
Projektledarens kompetens medför att deltagarna kan stöttas och coachas, för att närma sig 
egen försörjning eller utbildning.   
I integrationsspåret är det en fördel att projektledaren kommer från samma eller liknande kultur 
och hens goda kännedom om deltagarnas bakgrund och kulturer har varit en avgörande faktor i 
projektets framgång. Kartläggningen gör att deltagarna får rimliga krav utifrån sina 
förutsättningar, de får uppleva att de klarar saker samt att det ställs adekvata krav utifrån 
individens mående. Projektledarens möjlighet att lägga mycket tid på varje deltagare är en stor 
framgångsfaktor eftersom det ger deltagarna en trygghet samt någon som kan vara ett stöd när 
det är jobbigt. Denna tid möjliggör även att projektledaren kan vara en stor motivationscoach, 
då ofta deltagarna är osäkra och ängsliga inför förändringar, men även på sin egen förmåga.   
 
Ulf Arvidsson och Ronja Ismail  
Verksamhetsledare SAMBA 
 

 
Insats SPÅRET, Västervik 

   
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Att korta vägen för den enskilde mot ökad egenförsörjning samt att effektivisera och öka 
myndigheternas samverkan.  Projektets mål är att erbjuda samverkande insats där 30% går 
vidare mot ökad självförsörjning genom arbete, studier eller rätt till rätt insats. Målgruppen är 
individer i behov av stöd från två eller fler av samverkansmyndigheterna i ålder 16 – 65 år som 
inte har ett pågående missbruk. 
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Insatsens tidsram samt personalresurs 
Insatstiden är individuell. En projektledare/handledare samt 1.6 handledare finansieras via 
projektmedel. Ytterligare 4 handledare som arbetar i Knutpunktens verksamhet finns 
tillgängliga för projektet. En SAM-grupp med handläggare från respektive myndigheter samt 
styrgrupp med representation från respektive myndigheter lägger tid i projektet.  
 
Insatsens metod 
Spåret är integrerat i Knutpunktens ordinarie verksamhet. Vi erbjuder verksamhet i egna 
lokaler där man arbetar såväl i grupp som individuellt, vi erbjuder även praktik/arbetsträning. 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 
Hittills i år: Budgeterat antal deltagare: 25 helårsplatser 

• Antal nya deltagare: 19 
• Fördelning på remitterande myndighet: FK 10, Fsd 3, LT 5, AF 1  
• Totalt antal deltagare under året: 34  
• Antal avslutade deltagare: 16 
• Antal till arbete eller studier: 3 

 
Sedan uppstart: 

• Budgeterat antal deltagare: 25 helårsplatser 
• Antal deltagare totalt: 67 
• Fördelning på remitterande myndighet: FK 25, Fsd 28, LT 8, AF 6   
• Antal till arbete eller studier: 12 

 
Framgångsfaktorer inom samverkan,  
Organisation  
Arbetsgrupp: Trygg, erfaren och väl sammansatt arbetsgrupp med samlad hög kompetens och 
en vilja att samverka. Upparbetade och fungerande rutiner, information om varandras uppdrag 
och ramverk. 
Styrgrupp: Väl sammansatt och ett aktivt intresse för en fungerande samverkan.  
 
Individnivå  
Insatsens deltagare: Insats under lång tid i de fall det behövs, stor flexibilitet i innehållet i 
insatsen. Att vi utgår från individens hela behov. Prioritet på bemötande och förhållningssätt.  
 
Anja Coe  
Verksamhetsledare SPÅRET 
 
Insats Vägknuten 2.0 Oskarshamn, Mönsterås och Högsby 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
Bedriva samverkan i syfte att undvika dubbelarbete och för att hitta rätt väg för den enskilde 
och minska risken att hamna utanför samhällets skyddsnät och tidigt identifiera och kartlägga 
insats- och rehabiliteringsbehov. 
Insatsen vänder sig till personer i yrkesverksam ålder från 18 år.  
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För att delta i insatsen ska den enskilde bedömas vara i behov av samverkan och stöd 
från myndigheterna inför etablering eller återetablering på arbetsmarknaden och egen 
försörjning.  
 
30 personer deltar årligen i insatsen 
Insatstiden varierar utifrån den enskilde deltagarens behov med målet att inte 
överstiga 12 månader. 
30% av antalet deltagare ska efter 90 dagar efter avslutad insats nått 
självförsörjning eller fått rätt ersättning. 
 
Insatsens tidsram samt personalresurs 
20170201–20200131 2,0 personal  
Insatsens metod 
Vi använder oss av följande; Empowerment 7 Tjugo, Lösningsfokuserat, SE och MI 
(motiverande samtal). 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 
Hittills i år: (samt sedan uppstart)  

• Budgeterat antal deltagare 30st 
• Antal nya deltagare 37st.  
• Fördelning på remitterande myndighet   
• HÖGSBY; Kommunen 2st 
• MÖNSTERÅS; Försäkringskassan 2st, Psykiatrin 3st = 5st 
• OSKARSHAMN; Kommunen 5st, Försäkringskassan 10 st, Primärvården 2st, 

Psykiatrin 13st = 30st 
• Totalt antal deltagare under året 37st 
• Antal avslutade deltagare 12st 
• Antal till arbete eller studier 7st  

 
Framgångsfaktorer inom samverkan,  
Organisation: Insatsen ligger under arbetsmarknadsenheten i Oskarshamn vilket gör det lättare 
med samverkan med alla aktörer såsom myndigheter, näringslivet och kommunerna. Här 
samverkar vi numera med nya AME i Högsby samt Mönsterås inom snar framtid.  
Det är också mycket betydelsefullt arbete som görs i Samordningsförbundet i Kalmar län, detta 
gör att vi får uppskattning för det arbete vi utför samt känner oss värdefulla för dessa individer 
som behöver ett samordnat stöd.  
Vi insatsledare, får också inspiration från gemensamma träffar med ”kollegorna på distans”, 
samt övriga utbildnings/ konferensdagar tillsammans med Samordningsförbundet i Kalmar län. 
Vi har även ett bra samarbete tillsammans med andra projekt som ligger under AME 
Oskarshamn, och har hittat en bra kedja för att tillsammans följa upp ungdomar.  
Arbetsgrupp: Samverkansteamet har vuxit under detta år och vi har fått igång en ”arbetande 
arbetsgrupp” utifrån täta träffar och konsultationsärenden samt att vi alla ”lär känna varandra” 
och varandras enheter/ myndigheter. Man får mer förståelse/ kunskap om varandra och bra 
diskussioner. Positivt om vi alla insatser i Kalmar län också använder oss av liknande begrepp.  
Styrgrupp/LSG: Bra uppslutning från alla aktörer och bra diskussioner. En förändring här är att 
vi frångår styrgrupp och bara har LSG möten. LSG möten kommer att vara 2 ggr/termin. Det 
blir en helhet för alla aktörer. Har förslag på att bjuda med en chef för samverkande myndighet 
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till ett samverkansmöte någon gång för att få mer insikt i hur arbetet fungerar i 
Samverkansteamet.  
Individnivå: Bra när man ser resultat med samordnat stöd kring den enskilde. Vi får härlig 
respons på vårt sätt att arbeta genom utvärderingar. Många personer är tacksamma att få denna 
möjlighet när det känns som en omöjlighet i deras vardag att de på sikt få återetablera sig på 
arbetsmarknaden genom arbetsprövning/ praktik/ studier eller arbete. Här har vi bland annat 
upparbetat en bra ingång med Arbetsförmedlingen.  
Insatsens deltagare: Framgången är de individer som vi kan rusta för att våga ta sig ut på 
arbetsmarknaden genom 7 Tjugo/ Empowerment samt med ett lösningsfokuserat tänk både i 
individuellt och i gruppcoachning samt att många dörrar öppnas inom näringslivet och 
individen tar gärna chansen. En har också fått chansen att börja studera genom 
Samordningsförbundet, vilket på sikt kan leda till arbete för den här personen. 
 
Ingen framgångsfaktor men en reflektion: Mindre bra med så många deltagare med liknande 
”problem”, 67 % av de inskrivna idag är sjukskrivna, och har en kontakt med 
Försäkringskassan. Dessa individer tar mycket tid, kartläggning, motivation och energi att få 
igång eller ut, ger eller tar inte till sig kanske lika mycket i gruppcoachningen heller. Sällan att 
vi hinner bli ”klara” med den sistnämnda målgruppen inom ett år, vi tappar då ”flow” i de olika 
processerna. Här har vi nu 2017-12-22 hittat ett gemensamt arbetssätt tillsammans med FK, när 
det gäller de individer med sjukskrivning i botten, så på sikt hoppas vi en snabbare process ut 
från Vägknuten 2.0. 
 
Magdalena Ågren 
Verksamhetsledare Vägknuten 2.0 
 
Insats Innergården, Mörbylånga  
 
Syfte, mål och målgrupp 
Syfte: Individer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska hitta sin väg tillbaka in i arbetslivet 
och/eller till en bättre livskvalitet samt få hjälp från rätt instans. 
Mål: 30% av deltagarna är i arbete eller studier inom tre månader efter avslutat deltagande.  
Målgrupp: Individer i arbetsför ålder 18-64 år i behov av samverkande insatser av minst två av 
följande: Försäkringskassan, Landstinget, Arbetsförmedlingen och Mörbylånga kommun.  
Tidsram samt personalresurs  
Nuvarande form åren 2016-2017. 2 handledartjänster på 80%, 1 projektledare på 20%. Från 
2017-09-11: 1 handledare/insatsledare 75/25%, 1 handledare 80%. 
Metod  
Naturbaserad (grön) rehabilitering, Supported employment, arbetsträning i trädgård/odling/ 
externt, vägledning/coaching, empowerment inspirerad av 7-20-metoden, friskvård.  
Resultat på individnivå, (SUS) 2017 

• Budgeterat antal deltagare: 15 
• Antal nya deltagare: 5 
• Fördelning på remitterande myndighet: AF6, LT4, IFO2, FK 1, Kommunen1   
• Totalt antal deltagare under året: 14 
• Antal avslutade deltagare: 5 
• Antal till arbete eller studier: 2 till arbete, 3 till studier 
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Sedan uppstart 2013: 
• Budgeterat antal deltagare: 15/år 
• Antal deltagare totalt: 42 individer6  
• Fördelning på remitterande myndighet: Uppgift saknas 
• Antal till arbete eller studier: 14 (10 till arbete, 4 till studier)   

 
Framgångsfaktorer inom samverkan  
Organisation: 
Arbetsgrupp: Samverkanteamsmöten på Innergården 9/3, 1/6, 7/9 samt 23/11 säkerställer hjälp 
från rätt instans samt att samverkande parter uppdateras om varandras verksamheter och 
resurser. Från 23/11 inleds även konsultationsärenden  
 
Styrgrupp: Styrgruppsmöten och LSG-möten 1/2, 26/4, 30/8, 17/10, 8/11 resulterar i 
kontinuitet, värdefull feedback, information och stöd samt betydelsefullt erfarenhetsutbyte.  
 
Individnivå: Kontinuerliga uppföljningar med deltagare 1 gång/månad. Grön rehab/friskvård. 
Supported employment. Trygg och tillåtande miljö. Vägledning. Empowerment. 
 
Lisa Ask 
Verksamhetsledare Innergården 
 
Insats KRUS, Kalmar 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp. 
KRUS är en arbetsförberedande insats där målet är att en deltagare ska utveckla sina egna 
förmågor och förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden - klara av arbetslivsinriktad 
rehabilitering, praktik, arbete eller studier. Målgruppen är personer i åldrarna 19 till 29 år med 
psykisk ohälsa, boende i Kalmar kommun som behöver stöd för att komma ut i arbetslivet.  
Insatsens tidsram samt personalresurs 
Projektet ska löpa under perioden 2016-09-01 - 2019-08-31.  
3 st årsarbetare (3 st koordinatorer varav 1 även är projektledare) 
Insatsens metod 
7TJUGO, Supported Employment och friskvård (Friskis och Svettis) 3 gånger i månaden.  
 
Inremitterande myndigheter:  2016 2017 2018 Totalt 
Försäkringskassan  1  3   4 
Landsting  6 14 1 21 
Arbetsförmedlingen  1  6 2  9 
Kalmar kommun   6  5  11 
 
Insatsens resultat på individnivå, (SUS)  
Intresseanmälningar – handlagda 14 28 3 45 
Deltagare, beviljade att delta 10 23 3 36 
Gemensamma kartläggningar/möte med AF      7  7 
(inför arbetslivsinriktad rehabilitering, praktik mm) 

                                                 
6 Flera av individerna har varit inskrivna över fler än ett budgetår 
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Efter avslut samt aktuell planering  2017 2018 (planerat) 
AF - Arbetslivsinriktad rehabilitering/praktik/SIUS  5 5 
Studier (universitet, Komvux mm)  1 2 
Arbete  1 
Åter till enbart försörjningsstöd, Försäkringskassa  5 1 
(utan aktivitet. 3 av dessa var enbart här på intro. möte)   
Annat / inget  2 
Antal inskrivna deltagare i 12 januari 2018 är 20 st - inklusive 6 personer som ska skrivas ut 
under januari.  
 
Ändring utifrån projektansökan: det står att vi ska ha 30 deltagare första året och under andra 
året 45 st men detta är utifrån att det skulle anställas ytterligare 1 koordinator. Då det 
fortfarande bara är 3 koordinatorer kommer målet att kvarstå på 30 personer per år.  
Framgångsfaktorer inom samverkan 
• Insatsens arbetsgrupp – Samverkansteamets representanter är kunniga och engagerade med 

fokus på effektiv samverkan och rehabilitering kring och för målgruppen.  
• Att koordinatorerna är från 3 olika myndigheter med kunskap om myndigheternas olika 

regelverk/system samt erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering. Denna kunskap är en 
stor tillgång för att utveckla effektivare samverkan och stötta deltagarna i deras 
rehabilitering. Detta är även en framgångsfaktor när det gäller att rusta deltagarna att bli 
redo för nästa steg i sin rehabilitering och initiera möten med Arbetsförmedlingen.  
• De pedagogiska gruppaktiviteterna är den stora vinsten i KRUS sociala rehabilitering 

där deltagarna själva hjälper och stöttar varandra med att själva delta.    
 
Laila Ruchatz Andersson 
Verksamhetsledare KRUS 
 
Insats Pontibus, Borgholm 
 
Insatsens syfte, mål och målgrupp 

Projekt Pontibus syftar till att förkorta sjukskrivningsprocessen för de som är eller befaras bli 
långtidssjukskrivna. Intentionen är snabbare återgång i arbetsliv eller studier genom en aktiv 
sjukskrivning med optimerade, samordnade rehabiliterande åtgärder. Detta kan bidra till ökad 
livskvalitet för den enskilde och minskade kostnader för samhället. 
Ytterligare ett syfte är att projektet ska mynna ut i förbättrade samverkansformer mellan de 
deltagande aktörerna. 
 
Målet är att färre enskilda ska passiviseras i långtidssjukskrivning och istället återgå i arbete 
eller studier efter förmåga.   
Självförsörjningsgraden ska ha ökat med 20 % inom ett år.  

• 15 % av de utan anställning sedan tidigare ska ha fått arbete och därmed blivit 
självförsörjande. 

• 50 % av deltagarna ska uppleva att de kommit närmare arbetsmarknaden. 
• 85 % av deltagarna ska uppleva att de utvecklats under och gynnats av projekttiden.  
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Målgrupp: 18 till 64 år.  
En första prioriterad grupp är ungdomar 18-29 år, framförallt arbetslösa utan förankring på 
arbetsmarknaden. 
En andra prioriterad grupp är ensamstående föräldrar. 
 
Indikatorer för att vara aktuell:  

• Enskilda som är sjukskrivna och är eller befaras bli det långvarigt, d.v.s. mer än 
de inledande två veckorna. Såväl hel- som deltidssjukskrivna. 

• Såväl arbetslösa som anställda, den senare gruppen där det t.ex. redan från 
sjukskrivningens början står klart att byte av yrke/arbetsplats är aktuellt. 

• Enskilda som av läkare bedöms vara på väg mot/tillbaka till arbetslivet - inte de 
som bedöms vara på väg mot sjukersättning.  

• Sjukskrivna av såväl psykiska som fysiska skäl. Den psykiska ohälsan kan vara 
lätt till medelsvår och utgöras av t.ex. depression, ångesttillstånd och stress. 
Även enskilda med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t.ex. ADHD 
och ADD kan delta. 

• Enskilda som erhåller försörjningsstöd som befaras bli långvarigt och därtill har 
diffus, psykosocial ohälsa. 

• Inget krav på att vara aktuell hos mer än en instans, men befaras bli. 
 

Insatsens tidsram samt personalresurs  

Insatsen planeras pågå under perioden 2017-01-01 – 2019-12-31.  
Personalresurserna är två heltidsanställda; en koordinator som även har projektledaransvaret 
samt en koordinator. 
 

Insatsens metod  

Fokus på hälsa och välbefinnande. Allt sker i egen takt efter egna förutsättningar. 
Metoden består av följande delar: 

• Gruppträning en gång per vecka, en timme per gång, med personlig tränare. Träningen 
varieras med bl.a. styrketräning, kondition och yoga.  

• Gruppträffar en gång per vecka, två och en halv timme per tillfälle. Grunden är 
7TJUGO och därutöver erbjuds ibland föreläsningar, filmvisning m.m. 

• Individuella träffar en gång per vecka, en timme per gång. Kartläggning över 
livssituation. Planering för återgång till arbetsliv. Ofta promenader i skogen under 
samtalen, vilket anses vara gynnsamt och hälsofrämjande.  

• När det är läge för återgång till arbetsliv, används metoden Supported Employment.  

 
Insatsens resultat på individnivå (SUS)  

2017: 
• Budgeterat antal deltagare: 

Max 30 per år, 20 inskrivna samtidigt. 
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• Antal nya deltagare: 
20 

• Fördelning på remitterande myndighet:  
Försäkringskassan: 4 
Arbetsförmedlingen: 6 
Landstinget: 5 
Socialförvaltningen: 5 

• Totalt antal deltagare under året: 
20 

• Antal avslutade deltagare: 
5 

• Antal till arbete eller studier: 
0 

 
Sedan uppstart:  

• Budgeterat antal deltagare  
        Max 30 per år, 20 inskrivna samtidigt. 
      • Antal deltagare totalt: 
        20  

• Fördelning på remitterande myndighet:  
        Försäkringskassan: 4 
        Arbetsförmedlingen: 6 
        Landstinget: 5 
        Socialförvaltningen: 5 

• Antal till arbete eller studier:  
  0 

 
Framgångsfaktorer inom samverkan 

Organisation: 
 
Samverkansteam: 
Regelbundna möten där samtliga medlemmar deltar. Korta vägar till kontakter vid behov där 
emellan. Medlemmarna tar snabbt ytterligare, nödvändiga kontakter inom den egna 
organisationen. 
 
Styrgrupp: 
Regelbundna möten. Engagerade medlemmar där merparten har mandat att fatta beslut.  
 
Individnivå: 
Frivilliga, motiverade deltagare. Positiva till projektets metoder. 
 
Carola Granström 
Verksamhetsledare Pontibus 
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Fastställd av styrelsen den 2017-11-23 

1. Inledning 
 

Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober 2005. Medlemmar är 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och länets samtliga 12 
kommuner. Förbundet är en fristående juridisk person som är bildat enligt Lag om finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Förbundet som är ett kommunalförbund 
har organisationsnummer 222000-1859. Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning 
gäller i tillämpliga delar för verksamheten. 

2. Övergripande syfte 
 
Syftet med finansiell samordning är att 

• den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete 
• underlätta en effektiv resursanvändning 

3. Samordningsförbundets uppgifter 
 
Samordningsförbunden har enligt lagstiftningen till uppgift att: 
 

• besluta om mål och riktlinjer 
• stödja samverkan mellan parterna 
• finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
• besluta hur tillgängliga medel för finansiell samordning skall användas 
• ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna  
• ansvara för upprättande av budget och årsredovisning 

 
Samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av 
tjänster avsedda för enskilda. 

4. Synsätt 
 
De insatser förbundet beslutar om ska utgå från följande: 

• Ett salutogent förhållningssätt där vi utgår från att alla individer har förmågor som kan 
utvecklas. 

• Arbetslinjen är mycket viktig och skall vara tydlig i de insatser som finansieras via 
förbundet. 

• Alla individer har en önskan att leva i ett socialt sammanhang och samtidigt själv ha 
möjlighet att ta avgörande beslut avseende sin livssituation. 

• Enskilda individer vill undvika ett bidragsberoende. 
• Rehabiliteringsaktörernas insatser ska syfta till att stärka den enskildes förmåga utan 

att frånta individen det egna ansvaret. 
• Sociala, ekonomiska och individuella hinder som påverkar enskilda individers förmåga 

negativt är delvis möjliga att överbrygga. 
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5. Inriktning i samverkansarbetet 
 
Samordningsförbundets verksamhet kan delas in i två huvuduppdrag.  

• Att stödja en förbättrad samverkanskultur mellan myndigheterna. 
• Att finansiera och stödja utveckling av individinriktade samverkansinsatser. 

 
Alla insatser ska utgå från de lokala förutsättningarna och respektive lokal samverkansgrupp 
har mycket stor påverkan om vilka aktiviteter som beviljas bidrag.  
 
5.1 Stöd till en förbättrad samverkanskultur 
En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan sektorerna är en utvecklad 
samverkanskultur och helhetstänkande. Samordningsförbundet ska verka för en förstärkning 
av samverkan och utgöra forum för kunskapsöverföring, metodutveckling och information. 
Samverkan ska främjas och utvecklas genom att stödja myndigheternas arbete med hur 
erfarenheter tas om hand på bästa sätt och möjliggöra gemensamma utbildningsinsatser, 
frukostmöte/seminarier och erfarenhetsutbyte för professionella. 
 
5.2 Finansiering och stöd till individinriktade insatser 
För att samordningen ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan utveckla och förvalta 
goda idéer. Samordningsförbundet ska finansiera lösningar för behov som inte är möjliga att 
finansiera inom ramen för ordinarie verksamhet eller i vardagssamverkan.  
 
Verksamheten ska innebära ett sätt att utveckla samarbetet för individens bästa. 
Utgångspunkten bör vara att bygga insatser på människors egen styrka och ge dem verktyg 
att själva kunna hantera sin situation. Vi ska se möjligheter och inte bara hinder. 
 
Genom att samla den kompetens som finns inom området underlättas för individen att själv ta 
ansvar för att förbättra eller återfå sin arbetsförmåga. Samordningen fråntar inte någon av 
parterna den egna myndighetens reguljära uppdrag. 

6. Organisation 
 
Samordningsförbundet leds av en styrelse. Enligt förbundsordningen så har respektive 
kommun en ledamot och en ersättare. Landstinget i Kalmar län har tre ledamöter medan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har vardera en ledamot och samma antal 
ersättare. Styrelsen består således sammanlagt av sjutton ledamöter och har utsett ett 
arbetsutskott på sex personer. 
 
Förslag till insatser bereds av de sex lokala samverkansgrupper som finns i länet. De lokala 
samverkansgrupperna är det viktigaste forumet för utveckling av samverkan mellan 
tjänstemän hos de fyra myndigheterna och har ett stort ansvar vad gäller att ta fram 
behovsområden och mäta resultat av aktiviteter. 
 
En beredningsgrupp bestående av en tjänsteman från vardera Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och landstinget samt sex kommunala tjänstemän bereder ansökningar till 
styrelsen och stöder personalen i utveckling av förbundets verksamhet 
 
Den löpande verksamheten leds av en förbundschef. Utöver förbundschef arbetar en 
biträdande förbundschef/processtödjare på heltid samt en administratör på 80% som har hand 
om den ekonomihantering som tidigare köpts av Landstinget i Kalmar län. För diariet ansvarar 
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förbundschefen. Diariet finns tillgängligt i Samordningsförbundets lokaler på Trädgårdsgatan 
12 i Kalmar. 

7. Målgrupper 
 
Samordningsförbundet har genomfört en process under 2016 för att fastställa nya 
formuleringar av målgrupper, syfte och mål med verksamheten. 
 
Styrelsen har då beslutat att följande målgrupper är angelägna för insatser: 
Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till 
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. 
Behoven ska identifieras och prioriteras lokalt.  

8. Syfte för Samordningsförbundet i Kalmar län 
 
Följande syfte har formulerats: 
Att möjliggöra flexibel, långsiktig samverkan för individer med behov av stöd från flera 
myndigheter.  

9. Mål för verksamhet under 2018 
 
Mål presenteras för förbundet inom fyra områden; 

• Individ 
• Struktur 
• Organisation 
• Ekonomi 

 
För att kunna mäta måluppfyllelsen kommer förbundet att använda sig av indikatorerna som är 
framtagna av NNS. Förbundet kommer att utvärdera verksamheten, projekten och deltagarnas 
framsteg genom indikatorerna. Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för 
samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser 
mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd till att förbättra samordningen av 
arbetslivsrehabiliterande insatser.  
 
Uppföljning av mål kommer också att ske med hjälp av SUS, (Sektorsövergripande system för 
uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). SUS är ett 
system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet.  
Alla förbundets insatser rapporterar uppgifter om deltagare i SUS. 
 
Mål på individnivå:  

 
• 90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process. 

 
Det är av yttersta vikt att Samordningsförbundet finansierar insatser som bedrivs utifrån 
individens perspektiv. All förändring kommer inifrån och det är en process som tar tid och 
kräver långsiktighet i insatserna. Personal i insatserna och förbundet som helhet ska sträva 
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efter att ge det stöd som deltagarna behöver för att komma vidare i sin förändringsprocess. Vi 
mäter detta mål genom indikatorerna, 1, 2, 3, 4.  
 

• 75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera. 
 

Att vara i förbundets insatser ska leda till en stegförflyttning i någon form. Deltagare ska 
uppleva en större förståelse för sin situation, ha fått verktyg för att hantera situationer, ha en 
bra planering och i största möjliga mån ha kommit vidare mot en varaktig försörjning. Vi mäter 
detta genom indikatorerna 5, 6, 7.  
 

• 30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats. 
 
Förbundets främsta målsättning utifrån lagstiftningen är att rehabilitera individer till 
arbetsmarknaden. Därför är det av stor vikt att mäta hur stor andel av de individer vi jobbar 
med som blir egenförsörjande. Projekten kan ha olika målsättningar men målet med 30 % till 
arbete eller studier ska gälla förbundets insatser som helhet. Andelen till arbete eller studier 
mäts via SUS.  
 
Mål på strukturnivå:  
 

• 80 % av personer involverade i samverkan ska uppleva att samverkan genererar 
bättre förutsättningar för individer. 

 
All utvärdering visar att de stora framgångarna i förbundets projekt beror på samverkan, tid 
och engagemang.  Det är då av största vikt att personer involverade i samverkan upplever det 
på samma sätt. D.v.s. att samverkan hjälper människor framåt mot nya mål. Förbundet ska ha 
en god och levande struktur för samverkan. Personal inom samverkan ska uppleva detta på 
ett tydligt sätt. Det kommer att ge en bra grund inför den långsiktiga samverkan som förbundet 
strävar efter. Vi mäter detta genom indikatorerna 7, 8, 9, 10, 12,13. 
 
Mål på organisationsnivå:  
 

• Förbundet ska vara presenterat hos berörda intressenter vad gäller verksamhet 
och arbetssätt. 

 
Fullmäktige ska besökas en gång per mandatperiod och Kommun- och landstingsledning ska 
besökas vartannat år. Utöver det kan presentation av förbundets verksamhet ske på fler 
ställen utifrån behov och förfrågningar.  Förbundet ska kunna presentera välgrundad statistik 
kring insatser.  
 
Förbundet ska också arbeta med att vara mer synlig på webben och att bygga upp en 
marknadsföring som ska bidra till att sprida kunskap om förbundet. Nyhetsbrev förväntas bidra 
till bättre och mer kontinuerlig information till våra medlemmar kring verksamheten och 
aktuella insatser. Vi följer upp detta med indikatorerna 12,14.  
 
Mål på ekonomisk nivå: 
 

• Behållningen vid årets slut ska vara mellan 5 och 10 % av innevarande års 
budget.  
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Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel kvar vid 
årets slut för ev. oförutsedda kostnader. Av flera orsaker är det även viktigt att inte kapitalet är 
för stort. Dels för att medlen ska användas för insatser för målgruppen och dels för att statens 
anslag kan minska om det sparade kapitalet är för stort. 
 

• Insatsernas budgetar ska vara så väl beräknade att utfallet inte avviker mer än 5 
procent 

 
I största möjliga mån ska förbundet arbeta med att få budgeten för insatser att vara 
välgrundad och på rätt nivå. Detta för att undvika en obalans i budget på grund av skillnader i 
beslutade medel och rekvirerade medel. Utfallet kan mätas genom att jämföra rekvirerade 
medel med den summa som budgeterats. 

10. Budget 2018 – 2020 
 
De ekonomiska förutsättningarna för Samordningsförbundet i Kalmar län är reglerad i lag om 
Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:210). Försäkringskassan finansierar 
50 procent av samordningsförbundens medel och utgör statens andel. Kommunerna 
tillsammans och Landstinget i Kalmar län skall bidra med en fjärdedel var. 
 
Förbundet har fått en något ökad tilldelning av medel från Försäkringskassan för 2018 jämfört 
med 2017. 2018 blir inbetalningarna från alla parterna 16 000 000 kr. Till det kommer ett 
kapital som vid årsskiftet beräknas uppgå till ca 2 000 000 kr. 
 
  2018 (kr) 2019 (kr) 2020 (kr) 
Verksamhetens intäkter       
Verksamhetens 
ägarbidrag 

16 000 000 16 000 000 16 000 000 

Bidrag från Af 150 000 140 000 130 000 
Eget kapital 2 000 000 760 636 506 272 
SUMMA 18 150 000 16 900 636 16 636 272 
        
Finansiella intäkter       
Ränta  0 0 0 
SUMMA 0 0 0 
        
Verksamhetens 
kostnader 

      

Styrelsen  280 000 290 000 300 000 
Personal 2 100 000 2 150 000 2 200 000 
Lokal, dator, telefon  125 000 130 000 135 000 
Resor 180 000 185 000 190 000 
Redovisning och 
sakkunnigt biträde 

75 000 77 000 80 000 

Revision  35 000 36 000 37 000 
Utbildning, SE mm 200 000 210 000 250 000 
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Konferenser 200 000 200 000 200 000 
Samverkansmöten, 
frukostmöte 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Utvärdering 50 000 50 000 50 000 
Avgift NNS 32 000 34 000 36 000 
Övrigt 50 000 100 000 100 000 
Beslutade individinsatser  12 212 364 11 412 364 9 465 000 
Utrymme för nya insatser 1 000 000 500 000 2 000 000 
SUMMA 17 539 364 16 394 364 16 043 000 
        
Finansiella kostnader       
Ränta  0 0 0 
SUMMA 0 0 0 
        
Återstår  610 636 506 272 593 272 

 
Medel som avser verksamheten och som inte förbrukas under innevarande budgetår överförs 
till nästa år. 
 
 
Intäkter 2018 
 
Fördelning av intäkter mellan medlemmarna efter 
invånarantal 2017-11-01.  
  
Medlemsavgifter Summa 
Borgholms kommun 180 558 
Emmaboda kommun 154 156  
Hultsfreds kommun 239 498 
Högsby kommun 98 941  
Kalmar kommun 1 102 271  
Mönsterås kommun 220 078  
Mörbylånga kommun 246 697  
Nybro kommun 334 565  
Oskarshamns kommun 444 130  
Torsås kommun 116 482  
Vimmerby kommun 259 266  
Västerviks kommun 603 358  
Landstinget 4 000 000  
Försäkringskassan (och 
Arbetsförmedlingen) 8 000 000 
Summa medlemsavgifter 

16 000 000 
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Budgeterade individinsatser 2018 
    
Uppställningen avser kostnader för de projekt som det finns beslut om 
  År 2018 År 2019 År 2020 
Spåret i Västervik 1 210 000 1 230 000 1 250 000 
Vägknuten 2.0 i 
Oskarshamn, Mönsterås 
och Högsby kommuner 

1 712 000 1 742 000 1 500 000 

Plattform i Vimmerby och 
Hultsfreds kommuner 

1 235 000 1 255 000 1 275 000 

SAMBA i Nybro och 
Emmaboda kommuner 

1 000 000 1 020 000 1 040 000 

Innergården i Mörbylånga 
kommun 

683 064 683 064 700 000 

SAMBA integration i 
Nybro och Emmaboda 

550 000 0 0 

"Tillsammans är logiskt" 
Landstinget och FK 

1 330 000 1 330 000 0 

KRUS i Kalmar kommun 2 530 000 2 610 000 2 500 000 
Pontibus i Borgholms 
kommun 

1 398 000 1 398 000 1 200 000 

Högsby 
kartläggningsprojekt 

270 000 0 0 

Medfinansiering ASF, IKO 144 300 144 300 0 
KRAMI förstudie 150 000 0 0 
Kostnader 12 212 364 11 412 364 9 465 000 
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Årscykel för styrprocess 2018

Oktober

Januari

Februari

Mars

Maj

April

Juli Juni
Augusti

September

November

December

Styrelsen fastställer 
bokslut och 

årsredovisning inkl. 
måluppfyllelse

Kvartalsrapport till 
styrelsen

Försäkringskassans 
beslut om tilldelning 

av medel

Styrelsen 
fastställer 

delårsredovisning 
med  

måluppfyllelse

Styrelsen 
beslutar om 

verksamhetsplan 
och budget för 
kommande år

 
 
 


