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1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en
redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2016.
Till redovisningen hör fem bilagor.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret
•

Ekonomiskt resultat. Samordningsförbundet SOFINT likvida medel var vid årets början
I 860 240kr, att jämföra med början av 2015, då summan var 2 032 992kr.
Likvida medel vid årets slut var 1 164 924kr 2016, att jämföra med årets slut 2015, då summan
var 1 860 240kr. År 2016 gjorde Samordningsförbundet SOFrNT ett minusresultat på
-586 299kr att jämföra med 2015 års minusresultat som var -215 464kr. Detta ger att
Samordningsförbundet SOFrNT har ett eget kapital på 943tkr, vid ingången av 2017. Det har
varit nödvändigt att minska SOFrNTs egna kapital, för att bibehålla de nu erhållna medlen.
Samordningsförbundet SOFINT har haft möjlighet att 2016 finansiera flera projekt, då det egna
kapitalet ökat under en rad år.

•

Verksamhetens utveckling. Under 2016 har ett Mottagningsteam kommit igång. En
samordnare var anstäl Id under perioden från den I november 2015 ti11 den 3 I oktober 2016.
Mottagningsteamet har bemannats efter hand under 2016 och från den 2 augusti, har ärenden
tagits emot. Ärendemängden har sedan ökat succesivt för varje månad.
Beredningsgruppen har under 2016 utökats och vid årets slut fanns representanter från alla
medlemmar. Beredningsgruppen har under året påbörjat ett strategiskt arbete, för utökad
samverkan, utifrån SOFrNTs vision och planeringsarbetet fortsätter under 2017.

1.2 Om förbundet
1.2.1 Organisation
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Örebro län samt Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner
som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin
hjälp har den ett kansli, bestående av förbundschef.
1.2.2 Historik
Samordningsförbundet bildades den I juli 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 samt underlätta 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.
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.
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Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till skapa strukturella förutsättningar för
att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel handla om kompetensutveckling
och kunskapsutbyte.
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter
Årets tilldelning från förbundsmedlemmama uppgår till 2 897 420 kronor, där Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Örebro län med en fjärdedel och Hällefors,
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner med resterande fjärdedel.
1.2.6 Verksamhetside och vision
Den finansiella samordningen skall underlätta en effektiv resursanvändning, genom samordnade
resurser för bedömningar och insatser i syfte att återställa eller öka den enskildes funktions- och
arbetsförmåga. Insatserna inom SOFINT skall rikta sig till individer i arbetsför ålder, som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser, med syfte att uppnå eller förbättrar sin arbetsförmåga. SOFINT ska
främja samverkan och samordning mellan parterna inom rehabiliteringsområdet.

1.3 Beskrivning av verksamheten
1.3.1 Målgrupper
Individinriktade insatser:
Insatserna inom SOFINT skall rikta sig till individer som är i arbetsför ålder och som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att individer uppnår eller förbättrar sin
arbetsförmåga.
Prioriteringsordning:
I. Unga, i ålder 18-29 år.
2. Alla i arbetsför ålder, 19-65 år.
Strukturinriktade insatser:
SOFINT ska stödja fortsatt utveckling av samarbete och samsyn hos medlemsorganisationernas
personal och ledningar.
1.3.2 Insatser
Samverkansteamet
Samverkansteamets verksamhet riktar sig till unga personer med psykisk ohälsa eller psykisk
funktionsnedsättning, med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, i syfte att närma sig
egen försörjning genom arbete eller studier. Syfte med insatsen är att erbjuda kvalificerat och
professionellt stöd i samordnad rehabilitering för individer som har eller riskerar att hamna i ett
långvarigt utanförskap. Kartläggning sker i hemkommunen. Arbetsträning sker företrädesvis i
hemkommunen. Deltagarens önskan och intresse eller arbetsmarknaden kan styra arbetsträning till
annan kommun. Samverkansteamet håller teammöte en gång per vecka, då behandlar teamet remisser,
planerar för infomöten och ärendegenomgång av samtliga ärenden sker en gång per månad.
Samverkansteamet finansieras av Samordningsförbundet SOFINT till 100%. SOFINTs beredningsgrupp
är styrgrupp för Samverkansteamet.
SATSA Hällefors
Kort beskrivning av verksamheten:
Projektet drivs av Hällefors kommun genom extern utförare. Projektet syftar till att verka för att
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar boende i Hällefors kommun, erbjuds anpassat
stöd för att nå arbete eller studier. Vidare ska projektet utveckla nya samverkansformer mellan Kommun

Signering av justerare
på varje sida

Sida 4

- Landstinget - Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, så att målgruppen genom ett långsiktigt
stöd får möjlighet till en plats på arbetsmarknaden och därigenom ökad livskvalite.
IPS Allmänpsykiatrin
Projektet drivs av Region Örebro län - Regionpsykiatrin genom extern utförare. En svensk översättning
av I PS-individual placement support, är stöd till arbete. Samverkansaktören Activa är ansvarig för den
arbetslivsinriktade rehabiliteringen och Allmänpsykiatriska öppenvården i Region Örebro län i
Lindesberg representerar den psykiatriska vården.
Projektet ska bedrivas programtroget, vilket innebär att en yrkesprofil utarbetas, som bygger på
personens intressen och preferenser. En matchning sker med en arbetsplats inom reguljära arbetslivet, i
syfte att snabbt skapa kontakt för personen på arbetsmarknaden. Arbetskonsulenten säkerställer att en
fungerande myndighetssamverkan byggs upp kring personen.
Mottagningsteamet
Mottagningsteamet riktar sig till personer som behöver samordnat stöd för att kunna ta nästa bästa steg
på väg mot egen försörjning. Syftet med verksamheten är att ge effektiv och snabb vägledning till
individer som är i behov av samordnat stöd. Personalen i Mottagningsteamet ska, genom samverkan,
utveckla metoder och modeller som leder till ökad arbetsförmåga hos deltagarna. Tillsammans med
ordinarie myndigheter skall personalen i Mottagningsteamet utveckla former för fördjupad samverkan,
fördjupat samarbete och fördjupad samordning, så att samlade resurser används så effektivt som möjligt.
Mottagningsteamet skall innebära en förenkling för individer som är i behov av stöd för att kunna närma
sig egen försörjning samtidigt som det skall resultera i en kostnadseffektivisering för myndigheter,
vården och kommunerna. SOFINTs beredningsgrupp är styrgrupp för Mottagningsteamet.

Nätverk
Samordningsförbundet SOFINT deltar i flera olika nätverk. Nationella- regionala samt lokala nätverk.
• Det Nationella nätverket NNS,har till uppgift att vara språkrör för alla samordningsförbund i
Sverige samt stödja och främja utveckling i alla samordningsförbund.
•

Samordningsförbunden i Örebro Län:
FINSAM Lekeberg och Örebro, Samordningsförbundet Sydnärke, Finsam Degerfors-Karlskoga
samt Samordningsförbundet SOFINT, vid våra nätverksträffar finns tid för erfarenhetsutbyte
och planering av gemensamma aktiviteter. Sedan 2014 finns en gemensam startsida på internet,
för samordningsförbunden i norra Örebro län. Adress är \v\\ "". finsamorebrolan.se

Handläggarsamverkan
Handläggarsamverkan har till syfte att förbättra samarbetet och samverkan mellan myndigheterna i
området. Genom ökad förståelse mellan handläggare från olika instanser, minskar risken att individer
slussas mellan instanser, och samverkan mellan handläggare möjliggör att fokus blir individen i
centrum. Förutom handläggare från myndigheterna deltar även handledare i de verksamhetsgrupper som
finns i kommunerna. Handläggarsamverkan fungerar bra för ömsesidigt erfarenhets- och
kunskapsutbyte. Handläggarna får bättre kännedom om varandras verksamheter och vilka möjligheter
som erbjuds kommuninnevånare och får även kunskap om vilka begränsningar som finns inom ramen
för myndigheters olika regelverk. Träffarna administreras av Samordningsförbundet SOFINT. Kostnad
för kaffe vid sammankomsterna och eventuell kostnad för lokal, finansieras av SOFINT.
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1.4 Måluppfyllelse och resultat
1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser
Samverkansteamet
• Kortsiktigt mål:
Att individer upplever stegförflyttning och närmar sig arbete eller studier. Att förbättra
individers förutsättningar för egen försörjning.
Målet får anses uppnått 2016. För ytterligare detaljer se bilaga I
•

Långsiktigt mål:
Att deltagarna, med stöd av Samverkansteamet kan finna ett arbete eller påbörja studier som
kan leda till arbete. Att deltagarna kan fa och behålla ett arbete, i omfattning som motsvarar
deltagarens hela arbetsförmåga.
Målet far anses uppnått 2016. För ytterligare detaljer se bilaga I

•

Ekonomi
Samverkansteamet har använt mindre medel än beräknat, då personal från Arbetsförmedlingen
inte funnits tillgänglig under 2016.

SATSA Hällefors
• Kortsiktiga mål:
Att tio personer ska genomgå SATSA-modellen. Att minst sex deltagare går vidare till
anställning eller studier under projekttiden. Att förbereda deltagaren till en plats på
arbetsmarknaden. Att informera och stimulera arbetsgivare att anställa målgruppen. Att
samordna insatser tidigt för att uppnå kontinuitet genom kontakt och samarbete med
gymnasieskolan.
Målet får anses delvis uppnått 2016. För ytterligare detaljer se bilaga 2
•

Långsiktiga mål:
Att deltagarna genom stöd utifrån SATSA-modellen, ges möjlighet att finna, få och behålla
ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.
Målet går ej att utvärdera ännu. Uppföljning och utvärdering kommer att ske under 2017, av
personal i Samverkansteamet.

•

Ekonomi
- Målet får anses uppnått 2016.

IPS Allänpsykiatrin
• Kortsiktiga mål:
Att individer med långvarig psykiatrisk behandling, far en snabb kontakt med arbetslivet
och tränar upp sin arbetsförmåga i en reell konkurrensutsatt miljö. Att åtta personer från
Allmänpsykiatrin, Lindesberg ska delta i projektet. Mellan I 0-20% ska påbörja utbildning.
Målet får anses delvis uppnått 2016. För ytterligare detaljer se bilaga 3
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•

Långsiktiga mål:
Att flera av de åtta personerna ska nå egen försörjning genom anställning och inom två år
ska hälften ha av alla nå målet. Att de som börjat studera ska slutföra sina studier.
Målet går ej att utvärdera ännu. Projektet fortsätter fram till 30 juni 2017. Uppföljning och
utvärdering kommer att ske under hösten 2017 och 2018, av personal i Samverkansteamet.

•

Ekonomi
Målet får anses uppnått 2016.

Mottagnings teamet
• Kortsiktigt mål:
Att individen genom stöd från Mottagningsteamet ska veta, efter en relativt kort
kartläggning, vad som är nästa bästa steg för att närma sig egen försörjning.
Målet får anses uppnått 2016. För ytter! igare detaljer se bilaga 4
•

Långsiktigt mål:
Att individen snabbare ska närma sig egen försörjning och finna, få och behålla ett arbete.
Att individen fullföljer påbörjade studier.
För tidigt att i dagsläget utvärdera långsiktigt mål. En första utvärdering är aktuell per den
31 juni 2017.

•

Ekonomi
Målet får anses uppnått 2016.

1.5 Styrelsens arbete under året

Styrelsen har haft åtta styrelsemöten under 2016. Den 22 januari genomfördes en gemensam
utbildnings-och planeringsdag för styrelsen och beredningsgruppen.
Styrelsen har bestått av följande representanter under 2016.
Ordinarie ledamöter
Ingemar Javinder, ordförande
Susanne Karlsson, vice ordförande
Liisa Ejdenwik
Marie-Helen Lindström
Hans-Otto Pohlmann
Natalie Peart
Margareta Eriksson
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Ersättare

Anniette Lindwall
Sven-Erik Larsson
Melul Sevim
Christina Johansson
Ewa-Leena Johansson
Berti I Roden
Vakant

Region Örebro län
Lindesberg kommun
Försäkringskassan
Hällefors kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun
Arbetsförmedlingen

Revisorer under 2016 har varit
Gunilla Karlsson
Roger Viberg
Pernilla Rehnberg
Melker Renström
Pirjo Nilsson
Jan Kallenbäck

Region Örebro län
Lindesberg kommun
Arbetsförm .IFörsäkr.kassan
Hällefors kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun

Beredningsgruppen har bestått av följande representanter 2016.
Kristian Berglund
Marie Ekblad
Zila Conejeros
Anna Dahl
Dennis lsosala, från april 2016
Monica Tuvberger fråndecember2016
Tommy Henningsson

Region Örebro län
Lindesberg kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Hällefors kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun

Kansli har bestått av förbundschef Mari Grönlund, som har sin anställning vid Arbetsförmedlingen och
är utlånad till Samordningsförbundet SO FINT, utan att vara tjänstledig. Avtal för utlåning gäller för ett
kalenderår i taget. Samordningsförbundet SOFINT köper ekonomitjänst från Lindesberg kommun, i
omfattning tio procent. Ekonom Catrin Hellqvist är engagerad för uppdraget.
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1.6 Ekonomiskt utfall
1. 6.1 Ekonomisk sammanfattning
Avvikelse utfall budget

Bokslut helår
2015

+579

2 915

Nettokostnad

3483

Aktuell
budgetjandec 2016
4 062

Bidrag/intäkt

2 897

2 897

0

2 700

Resultat

- 586

-1165

+579

-215

Utgående eget
kapital
Likvida medel

94 3

1 5 30

1165

1860

Belopp tkr
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2. Resultaträkning
Resultaträkning
Belopp i kr.
Verksamhetens medlemsavgifter
Verksamhetens kostnader

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

2 897 420
-3 483 725

2 700 000
-2 915 466

-586 305

-215 466

6

2

-586 299

-215 464

Not

2016-12-31

2015-12-31

2

31 357
1 164 924

25 214
1 860 240

1 196 281

1885 454

943 314

1 529 613

252 967

355 841

1 196 281

1 885 454

Not
1

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Finansiella kostnader/ intäkter

Periodens/ årets resultat

3. Balansräkning
Balansräkning
Belopp i kr.
Tillgångar
Anläggningstillgång
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och banktillgodohavande
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Avsättning
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

3

Ansvarsförbindelser
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4. Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten
Belopp i kr.

2016-12-31

2015-12-31

586 299

215 464

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

586 299

215 464

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder

6 143
102 874

6 922
-49 634

Kassaflöde för den löpande verksamheten

109 017

-42 712

0
0

0
0

695 316
1 860 240
1 164 924

172 752
2 032 992
1 860 240

Periodens/årets resultat
Justering för ej liJ..'Viditetspåverkande poster

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Lil'Vida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

5. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen ( 1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga
delar.

6. Noter
Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter
Driftbidrag från staten
Driftbidrag från Hällefors kommun
Driftbidrag från Lindesbergs kommun
Driftbidrag från Ljusnarsbergs kommun
Driftbidrag från Nora kommun
Driftbidrag från Region Örebro län
Summa

Signering av justerare
på varje sida

2016-12-31
I 448 710
110 500
370 680
78 265
164 910
724 355
2 897 420

2015-12-31
I 350 000
111 375
335 475
78 300
149 850
675 000
2 700 000
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Not 2. Fordringar
2016-12-31
31 357

2015-12-31
25 214

2016-12-31
10 000

2015-12-31
10 000

Not 3. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7. Styrelsens beslut

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

/l . .kPr.0.<J. C..<....... ?..Q/.1... ..............

L

)

Susanne Karlsson
Ordförande
Margareta Eriksson
Ledamot

Ulla Kalander-Karlsson
Ledamot

Anniette Lindva/1
Ledamot

Marie-Helen Lindström
Ledamot

Hans-Otto Pohlmann
Ledamot
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