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23 mars 2016
Västra Mälardalens Samordningsförbund
PwC

Granskning av årsredovisning 2015

Sammanfattning
Revisorerna i Västra Mälardalen Samordningsförbund har gett PwC i uppdrag att
granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning 2015.
Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Samverkande parter har betalat in 3 600 tkr (3 800 tkr) till Västra Mälardalens
Samordningsförbund för 2015. Förbundet redovisar ett resultat på -1 025 tkr
(791 tkr). Förbundet har ett eget kapital som uppgår till 1 736 tkr (2 761 tkr).
Vi har, utöver årsbokslutet, även granskat ett projekt som avslutades 2015, KAKprojektet, samt gjort stickprov och kontrollerat att delegationsordningen följs.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gäller fr o m den 1 januari
2005. Den hänvisar till kommunallagen och den kommunala redovisningslagen
(KRL). KRL gäller fr o m 1998 och reglerar externredovisningen. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av
uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Samordningsförbundets styrelse ansvarar för årsredovisningen.

1.2. Revisionsfråga och metod
Revisorerna har till uppgift att pröva om räkenskaperna och årsredovisningen är
rättvisande och granska styrelsens förvaltning. Inom ramen för denna uppgift är
syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprättad i
enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med normgivning,
främst från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen, som sker utifrån ett
väsentlighets- och riskperspektiv, skall besvara följande revisionsfrågor:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet
mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Med rättvisande räkenskaper avses fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet,
periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll och presentation.
Granskningen av årsredovisningen omfattar:


förvaltningsberättelse



resultaträkning



balansräkning

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som
presenterades 2016-02-19.
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2. Granskningsresultat
2.1. Förvaltningsberättelse
I KRL kap 4 framgår det att förbundet skall upprätta en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen skall innehålla:
-

en översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet (KRL 4:1)

-

en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten (KRL 4:3)

2.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten
Vi har granskat att förvaltningsberättelsen lämnar tillräckliga uppgifter om:


obligatorisk information i enlighet med KRL och RKRs rekommendationer



sådana förhållanden, som inte skall redovisas i balansräkning eller resultaträkning, men som är viktiga för bedömning av ekonomin



händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut



förväntad utveckling



annat av betydelse för styrning och uppföljning

Bedömning och iakttagelser
I förvaltningsberättelsen redogörs för följande:
-

Förbundets verksamhet
Måluppfyllelse
Individinriktade insatser under 2015

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet
överensstämmer med kraven i KRL. Vi anser att förvaltningsberättelsen är informativ och att den på ett tydligt sätt redogör för händelser under året, de olika projekten
samt förbundets utveckling under året och hur intecknade medel för 2016 ska fördelas
Samordnaren är anställd av Köpings kommun, men hyrs ut till samordningsförbundet. Det är förbundet som betalar samordnarens lön efter fakturan som kommunen skickar. På grund av detta behövs ingen redovisning av personalförhållandena och sjukfrånvaron.
Förbundet har 2 övergripande huvuduppgifter som har delats upp i 5 mål med tillhörande 11 aktiviteter. Förbundet har även mål i kommunikationsplanen samt internkontrollplanen 2015. I måluppfyllelsen görs en beskrivning av vad som gjorts
under året. Det framgår att 3 mål är uppfyllda, 1 mål kommer uppfyllas under 2016
och 1 mål är ej uppfyllt. 3 av de 5 huvudmålen är alltså uppfyllda under året.
Det framkommer under avsnittet ”Individinriktade insatser under 2015” att deltagarna under året nästan uteslutande hade försörjningsstöd och var remitterade från
kommunen.
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Förbundet har under året avslutat ett projekt, Kunskap-Arbete-Kvalitet (KAK). Projektet hade en budget på 4 650 tkr och utfallet blev 4 023 tkr.

2.2. Resultaträkning
Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna kapitalet har förändrats under året (KRL 5:1).

Nedan redovisas resultaträkningens utfall i jämförelse med föregående år och budget:
Resultaträkning (tkr)

Utfall 2015

Verksamhetens intäkter

Utfall 2014

Budget
2015

3 632

3 800

3 600

Verksamhetens kostnader

-4 657

-3 026

-6 541

Verksamhetens nettokostnader

-1 025

774

-2 941

Finansiella intäkter
Årets resultat

0

15

30

-1 025

791

-2 911

Vi har granskat att:


resultaträkningen är uppställd enligt KRL



resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och
kostnader



noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet



resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att resultaträkningen är uppställd enligt KRL.
Intäkterna mellan åren har minskat med 200 tkr, kostnaderna har ökat med 1 631
tkr. Efter analys kan konstateras att det är kostnaderna för projekt som står för den
största ökningen med 1 591 tkr. Det är bland annat hänförligt till att KAK-projektet
använde mer medel under 2015 jämfört med 2014 samt att fler projekt och insatser
är igång under 2015 jämfört med 2014.
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets
resultat. Årets resultat uppgår till -1 025 tkr (791 tkr). Budgeterat resultat 2015 uppgick till 0 kr, anledning till skillnaden mellan budgeterat resultat och årets resultat
är hänförligt till att flera projekt är igång 2015 jämfört med 2014. Det egna kapitalet
uppgår till 1 736 tkr (2 761 tkr).
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2.3. Balansräkning
Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen).

Vi har granskat att:


balansräkningen är uppställd enligt KRL



noter finns i tillräcklig omfattning



upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör förbundet och är
fullständigt redovisade och rätt periodiserade



tillgångar och skulder har värderats enligt principerna i KRL



föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser



specifikationer till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning



årets resultat överensstämmer med resultaträkningen

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar,
skulder och eget kapital.
Enligt vår bedömning är balansräkningen uppställd enligt KRL och noter finns i
tillräcklig utsträckning. Vi bedömer även att underlag till balansposterna finns i
tillräcklig omfattning.

2.4. Kassaflödesanalys
Årsredovisningen saknar kassaflödesanalys. Vi bedömer att, även om lagstiftningen
kräver en kassaflödesanalys, detta inte är nödvändig för förbundet då investeringar
normalt inte görs i samordningsförbunden.

2.5. Fördjupad granskning
Kunskap-Arbete-Kvalitet (KAK)
Projektets har pågått 2012-2015, budgeten var 4 450 tkr och det verkliga utfallet
uppgick till 4 023 tkr. Enligt samordnaren beror skillnaden på att projektet varit
överbudgeterat.
Vi har tagit del av slutrapporten och nedan följer en sammanfattning.
Projekt K.A.K. är ett arbetsmarknadsprojekt som genomfördes under perioden
130301-151231 och som vände sig till målgruppen långbidragstagare med försörjningsstöd i åldern 20-64 år. Målgruppen blev åldersmässigt blandad och 44% var
utrikesfödda. Tanken var att individens väg tillbaka till egen försörjning påskyndas
genom deltagande i projektet, där ett löfte om en tidsbegränsad anställning ges.
Antal personer som beräknades vara aktuella för projektet var 160 st. Målet var att
75 % av deltagarna beräknades genomgå hela programmet, och ca 75 % av deltagarna väntas bryta eller minska behovet av försörjningsstöd.
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Det faktiska utfallet visade att antalet inskrivna deltagare under projekttiden uppgick till 183 stycken varav 135 av dessa genomförde sin anställning. Av 183 personer
har 162 stycken lämnat försörjningsstöd i samband med deltagandet i projektet eller direkt efter anställningen, vilket innebär 88%.
Det framgår även i rapporten att hos de deltagare som slutförde anställningen uppstod ett tomrum efter att anställningen tog slut. Det fanns en förväntan från deltagaren att omedelbart få en ny kontakt med handläggare på Arbetsförmedlingen men
istället blev de aktualiserad på a-kassan för att sedan invänta möte med handläggare. Utifrån detta blev de inte prioriterad eftersom de återigen blev ”ny” ut i arbetslöshet. Det skrivs att ett bättre sätt hade varit att projektet kunde haft ett slags uppsamlingsheat med ”de nya arbetslösa” för att kunna summera tiden i projektet och
för att stötta varandra i situationen.
Möjlig vidareutveckling av projektet som specificeras i rapporten är att inte enbart
använda de kommunala förvaltningarnas arbetsplatser utan även att få in näringslivet. Detta skulle öka både antalet arbets- och praktikplatser, arbetsuppgifter, bredden på yrkesområden och kanske en större möjlighet till vidare arbeten utan särskilda kvalifikationer. Kanske även speciellt utformade yrkesutbildningar.
Delegationsordning
Delegationsordningen finns att tillgå på förbundets hemsida, den är beslutad av
styrelsen november 2014. Det framgår att samordnaren har inköpsrätt upp till 5 tkr,
över detta belopp ska det vara i samråd med ordförande. Enligt samordnaren och
ekonomen görs det sällan köp över 5 tkr. De flesta köp som görs av samordnaren
sker med ett kreditkort med kreditgränsen på 5 tkr. Efter stickprov av fakturor från
kreditkortet under året kan konstateras att samordnaren tillsammans med ekonomen attesterar, även ordförande attesterar samordnarens utlägg. Kvitto finns med
på samtliga köp och även i vissa fall förklaring till varför inköpet gjorts, t.ex. möte.
Samordnaren mottagningsattesterar samtliga fakturor som sedan beslutsattesteras
av ekonomen, stämmer enligt stickprov av fakturor.
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Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbundet Västerås (förbundet) har
gett PwC i uppdrag att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning 2015.
Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Förbundsmedlemmar har betalt in 12 000 tkr till Samordningsförbundet Västerås.
Medlen är fördelat enlig följande: staten 6 000 tkr, landstinget Västmanland
3 000 tkr och Västerås Stad 3 000 tkr. Förbundet redovisar ett resultat på -129 tkr
(-1 993 tkr). Förbundet har ett eget kapital på 1 143 tkr (1 273 tkr).
Årsredovisningens verksamhetsberättelse redovisar insatserna och utbildningsinsatserna under året på ett översiktligt och tydligt sätt.
Har genomfört en stickprovsgranskning av inkomna fakturor för att se att delegationsordningen följs som den ska.
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1 Inledning
1.1

Bakgrund

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gäller fr. o m den 1 januari
2005. Den hänvisar till kommunallagen och den kommunala redovisningslagen
(KRL). KRL gäller fr.o.m. 1998 och reglerar externredovisningen. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av
uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Samordningsförbundets styrelse ansvarar för årsredovisningen.

1.2 Revisionsfråga och metod
Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna och årsredovisningen är rättvisande och granska styrelsens förvaltning. Inom ramen för denna
uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med normgivning, främst från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen, som sker utifrån
ett väsentlighets- och riskperspektiv, skall besvara följande revisionsfråga:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.


Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Med rättvisande räkenskaper avses fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet,
periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll och presentation.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på beslutad årsredovisning.
Rapportens innehåll har sakgranskats av samordnare för förbundet.
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2 Granskningsresultat
2.1 Förvaltningsberättelse
I KRL kap 4 framgår det att förbundet skall upprätta en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen skall innehålla:
-

en översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet (KRL 4:1)

-

en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten (KRL 4:3)

2.1.1 Översikt över utvecklingen av verksamheten
Vi har granskat att förvaltningsberättelsen lämnar tillräckliga uppgifter om:


obligatorisk information i enlighet med KRL och RKRs rekommendationer



sådana förhållanden, som inte skall redovisas i balansräkning eller resultaträkning, men som är viktiga för bedömning av ekonomin



händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut



förväntad utveckling



annat av betydelse för styrning och uppföljning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet
överensstämmer med kraven i KRL. Vi anser att förvaltningsberättelsen är informativ och ger en tydlig redogörelse till händelserna under året, de olika insatserna,
samt för förbundets utveckling under året.
Har översiktligt gått igenom verksamhetsplanen för 2015, förbundet har enligt
verksamhetsplanen och budget för 2015 fem verksamhetsmål:


självförsörjninge n öka



anställningsbarheten öka



kunskapen om samverkan öka



samverkan öka mellan samverkansparterna



kompetensen inom samverkan öka

I årsredovisningen framkommer att samtliga av dessa mål är uppfyllda genom den
samverkan och de insatser förbundet haft under året.
I verksamhetsplanen och budget 2015 framkommer även att förbundet har ett finansiellt mål som lyder:


Samordningsförbundets verksamhet skall ha en effektiv och ansvarsfull användning av de medel som ställs till förbundets förfogande. Förbundet skall
sträva efter en balanserad budget.

Detta är dock inget som tydligt följts upp i årsredovisningen.
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Samordningsförbundet har i verksamhetsplanen och budget 2015 tagit fram fem
verksamhetsinriktningar som följs upp i årsredovisningen. Det framgår tydligt i
årsredovisningen vilka delmålen är och om de uppfyllts eller ej.
I förvaltningsberättelsen redovisas även utfallet för insatserna som genomförts under året, en utförligare information om insatserna finns i bilaga ”Insatsredovisning”. I bilagan redovisas även hur mycket av de beviljade medlen för respektive
projekt som utnyttjats.
Samordningsförbundet bedöms följa den antagna förbundsordningen.

2.2 Resultaträkning
Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna kapitalet har förändrats under året (KRL 5:1).

Nedan redovisas resultaträkningens utfall i jämförelse med föregående år:
Resultaträkning tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Utfall 2015

Utfall 2014

12 000
-12 130

11 600
-13 655

-130

-2 055

-

Årets resultat

63
-130

-1 993

Intäkterna består till största del av medlemsmedel och är fördelade enligt följande:
Staten
6 000 tkr
Landstinget Västmanland 3 000tkr
Västerås Stad
3 000 tkr
Totalt:
12 000 tkr
Vi har granskat att:


resultaträkningen är uppställd enligt KRL



resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och
kostnader



noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet



resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat
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Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets
resultat. Vi bedömer vidare att resultaträkningen är uppställd enlig KRL och att
noter finns i tillräcklig omfattning.
Årets resultat uppgår till -129 tkr (-1 993 tkr). Det egna kapitalet uppgår till
1 143 tkr (1 273 tkr). Verksamhetens intäkter består till störst del av medlemsbidrag,
12 000 tkr, vilket är en ökning med 1 mkr mot föregående år. Kostnaderna har
minskat med ca 1 526 tkr mot föregående år, det är främst hänförligt till att kostnader för projektet Socialt företagande har minskat med ca 2 100 tkr jämfört med föregående år.

2.3 Balansräkning
Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen).

Vi har granskat att:


balansräkningen är uppställd enligt KRL



noter finns i tillräcklig omfattning



upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör förbundet och är
fullständigt redovisade och rätt periodiserade



tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i KRL



föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser



specifikationer till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning



årets resultat överensstämmer med resultaträkningen

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar,
avsättning, skulder och eget kapital.
Vi bedömer att balansräkningen är uppställd enligt KRL.

2.4 Kassaflödesanalys
Årsredovisningen saknar kassaflödesanalys. Vi bedömer att, även om lagstiftningen
kräver en kassaflödesanalys, detta inte är nödvändig för förbundet då investeringar
normalt inte görs i samordningsförbunden.

2.5 Fördjupade granskningar
Delegationsordning
En reviderad version av delegationsordningen finns fastställd av styrelse 2013-0315. Det framgår att samordnaren har inköpsrätt upp till 5 tkr, över detta belopp ska
det vara i samråd med ordförande. Enligt kontrollerade fakturor framgår det att köp
över 5 tkr sällan görs. Efter genomgång av några fakturor från kreditkortet kan konstateras att delegationsordningen följs.

23 mars 2016
Samordningsförbundet Västerås
PwC

5 av 8

Granskning av årsredovisning 2015

Projekt MAC- Motiverande, Aktiverande, Coachande
Vi har läst projektplan för projektet MAC och där framgår att syftet med projektet
är att via nya metoder skapa förutsättning för målgruppen att i ett tidigt skede ta
tillvara sin arbetsförmåga och på sikt bli självförsörjande genom arbete. Målgruppen är personer som är aktuella från samtliga representerade myndigheter inom
samordningsförbundet i åldern 18-64 år och som har behov av arbetslivsinriktad
rehabilitering, utifrån psykiatriska och/eller fysiska diagnoser. Unga med aktivitetsersättning var prioriterade. Tidplan för gruppcoachning var max 6 månader per
grupp och skulle fungera som igångsättande, motivationshöjande och självförtroendestärkande. Efter det var inriktningen arbetsträning där deltagaren skulle få stöd i
både grupp och individuellt. Sammanlagd tid för varje deltagare planerades till
högst 12 månader.
Det fanns en tydlig budget i projektplanen med kostnader specificerade för respektive år. Totalt antal personer som beräknades medverka uppgick till 132 stycken.
Projektets mål var att av alla deltagare som genomgick 6 månaders arbetsförberedande gruppcoachning skulle 50 % fortsätta med individuellt anpassade arbetsinriktade aktiviteter ex. arbetsträning i ytterligare 6 månader upp till totalt max 12
månader. 50 % av dem som gått vidare i ordinarie program på Arbetsförmedlingen,
kommer ut i hel eller deltidsarbete med eller utan arbetsmarknadsstöd alternativt i
studier, senast 6 månader efter avslutat deltagande i insatsen.

Vi har tagit del av slutrapporten för projektet och där framgår att åldersspannet för
medverkande personer var 22-61 år med blandad yrkeslivserfarenhet, med en medelålder på 41 år. Det var fler kvinnor än män som deltog, 78 kvinnor och 23 män,
totalt 101 personer. Den prioriterade gruppen unga med aktivitetsersättning visade
sig inte vara redo för arbetslivsinriktad rehabilitering då steget från att inte vara i
något sammanhang var för stort. Majoriteten av dessa personer avbröt därför insatsen.
Måluppföljning visar att av 101 startande fortsatte 72 personer (71 %). Av de 72 personerna avslutades 3 stycken på grund av dödsfall, 2 stycken valde att ta ut förtidspension och 1 person blev barnledig. Av återstående 66 personer har 43 stycken
erhållit arbete eller utbildning, vilket innebär att 65 % gått i mål, varav 27 till arbete
och 16 till utbildning. Resterande 35 % är i fortsatt enskild coachning eller i arbetsprövning. Resultaten är till och med projektets slutdatum, vilket innebär att de två
sista startande grupperna räknas med i totalen samtidigt som de inte gått färdigt
och därför kommer troligtvis målresultaten att öka.
Gruppvägledningsfasen visade sig uppgå till genomsnittligt 4 månader jämfört med
budgeterade 6 månader. I projektansökan var ambitionen att under projekttiden
starta 11 grupper på totalt 132 personer. Det verkliga utfallet blev att 9 grupper startades då de arbetsmässigt inte mäktade med ytterligare två grupper. Orsaken till det
var bland annat att varje grupp har möjlighet att pågå under ett år, deltagarna befinner sig i olika faser; i grupp, enskild coachning, arbetsprövning, anställning och
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utbildning. Ansvariga för projektet hade också dubbla roller; projektledare/handledare.
I slutrapporten framgår även att i den styrgrupp som funnits har det under större
delen av projekttiden saknats deltagare från Socialkontor Ekonomi, dvs kommunen.
Avsaknaden av en person från psykiatrin alt primärvården har funnits både i styroch beredningsgruppen. Under projekttiden har styrgruppen träffats vid 11 tillfällen, och beredningsgruppen har träffats inför gruppstart vid 10 tillfällen. Försäkringskassan menar på att information inte nått fullt ut i organisationen genom deltagande representant i styrgrupp, av den anledningen att den behovsgrupp som var
tilltänkt att vara prioriterade, dvs unga med aktivitetsersättning, visade sig vara för
skör för verksamheten.
Projektets budget uppgick till 4 119 tkr och pågick under perioden september 2012
till och med oktober 2015. Totala kostnader för projektet uppgår till 3 950 tkr, vilket
stämde bra överens med budget då projektet höll sig inom budgetramen. Nedlagda
kostnader under 2015 uppgår till 1 055 tkr, vilket är 41 tkr mindre än budgeterat för
2015.
Projektet har haft ett bra utfall och kommer implementeras i Pilotmodell: Samordningsteam Västerås, som kommer bli en tillsvidareverksamhet from juli 2016.
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Sammanfattning
Samordningsförbundet Västerås har haft ett gott utvecklande år, inte minst när det
gäller strategin att utöka Integrerad VästeråsSamverkan. Insatsen MAC-projektet
med goda framgångfaktorer, har implementerats i Pilotmodell: Samordningsteam
Västerås, i syfte att förstärka utslussningen från verksamheten.
Målinriktningen att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande är uppfyllt, detsamma gäller målinriktningen att utveckla struktur för samordning och innovation. I
målinriktningen att stödja myndigheternas nya arbetssätt, metoder i samverkan och
gemensamma resultatredovisningar samt främjande av samverkan finns möjlighet till
förbättringspotential där fyra mål är uppfyllda och tre delvis uppfyllda.
324 deltagare (208 kv./64 % och 116 män/36 % män) har tagit del av insatser under
året. Tillsammans med länsgemensamma utbildningar och lokala utbildningar är det
sammalagt 1166 deltagande i förbundets insatser i syfte, så väl, att öka självförsörjandet samt ökad fysisk och psykisk hälsa, som att minska de samhälleliga kostnaderna för utanförskapet.
Det ekonomiska utfallet gav för handen 12 130 tkr i omsättning och ett eget kapital på
1 143 tkr som ingång i 2016, vilket vittnar om en ekonomi i balans.
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Syftet med samordningsförbundets verksamhet
Förbundets ändamål anges
i förbundsordningen § 5.
•Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning underlätta eller förbättra möjligheterna
för individer som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett
förvärvsarbete och därigenom
stärka sin möjlighet till egen försörjning.
•Förbundet ska också sträva efter
en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en
positiv utveckling av verksamheten.
Uppgifter för förbundet anges i
§ 7.
Förbundet har till uppgift att:
1. Besluta om mål och riktlinjer för
den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. Finansiera sådana insatser som
ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde
4. Besluta på vilket sätt de medel
som finns för finansiell samordning ska användas
5. Besluta om förbundets arbetsordning
6. Upprätta verksamhetsplan,
budget och årsredovisning för
förbundet
7. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
Varje insats ska vara dokumenterad så att den är möjlig att följa
upp och värderas i förhållande till
uppställda mål för insatsen.
Insatserna ska dokumenteras på
ett sådant sätt att det är möjligt att
återanvända vunna kunskaper och
erfarenheter i parternas ordinarie
verksamhet.

Samordningsförbundet Västerås bildades i maj 2010, och är ett
politiskt och finansiellt förbund inom rehabiliteringsområdet vars
medlemmar består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Landstinget Västmanland samt Västerås stad. I kommunen bor
cirka 143 000 invånare.
Syftet med förbundet är att genom finansiell samordning:
- att underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som
är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa
ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och
därigenom stärka sin egen försörjning
- att underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Kommun och Landsting
- att stödja och utveckla den finansiella samordningen mellan
parterna efter lokala förhållanden
- att bl a genomföra fördjupade samverkansinsatser och kompetensutveckling.
Rehabiliteringsansvaret är exempelvis uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och
ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av
varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till
stånd. Att ansvaret för den enskilde är fördelat på flera aktörer
kan annars utgöra hinder för en effektiv rehabilitering. Det kan
vara särskilt problematiskt att rehabilitera människor som har
en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem, för att hjälpa dessa människor är
det nödvändigt att aktörerna samordnar sina insatser.
Det finns enligt lagstiftningen (lag 2003:1210 om finansiell
samordning i rehabiliteringsinsatser) även samhällsekonomiska
skäl för en finansiell samordning. Att samordna resurser i ett
gemensamt organ väntas leda till samhällsekonomiskt kostnadseffektiva lösningar.

Verksamhetsidé
Samordningsförbundet Västerås ska genom att finansiera en
gränsöverskridande samverkan mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Landstinget Västmanland och Västerås
stad möjliggöra en snabbare återgång till arbete och etablering
på arbetsmarknaden.

Vision
Ge samordnade insatser till de Västeråsare som har behov av
ett samordnat stöd från flera myndigheter, för en snabbare
återgång till arbete och etablering på arbetsmarknaden.

Alla insatser som finansieras av
förbundet ska registreras och
följas i uppföljningssystemet SUS.
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Organisation Samordningsförbundet Västerås 2015:

Styrelsens arbete
Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling
och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i förbundsförordningen och dels i ett av styrelsen fastställt reglemente. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från vardera medlemmen Landstinget och Västerås Stad
samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som företräds av cheftjänstemän.
Styrelsen skall


besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen



stödja samverkan mellan de i förbundet ingående parterna



finansiera sådana rehabiliteringsinsatser som ligger inom de samverkande
parternas samlade ansvarsområde



besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas



besluta om förbundets arbetsorganisation



upprätta verksamhetsplan för förbundet gällande budget och årsredovisning



svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

Styrelsen, och övriga organ i samordningsförbundet, får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för
den enskilde, eller i övrigt vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning, eller i frågor som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.
Förbundssamordnaren är styrelsens verkställande tjänsteman och är till styrelsens förfogande i enlighet med
styrelsens delegationsordning. Tjänstemannen är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut samt
utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller insatser. Samordnaren tjänstgör på heltid och har sin anställning i Västerås stad och redovisningstjänster förvärvas av Ekonomicenter, Servicepartner, Västerås stad.
Utvecklingsgruppen består av minst en (1) tjänsteman, med beslutsmandat, från respektive huvudman. Gruppen utreder ansökningar till projekt och förbereder därefter underlag till styrelsen. Gruppen finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan är ett stöd till styrelsens tjänsteman vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen vad gäller insatser.
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Revisorerna är tre till antalet och väljs av vardera medlemmen. Revisionen för
medlemmarna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förordnas av Riksrevisionen.
Styrelsen har sammanträtt vid 10 tillfällen under året.
Styrelsen 2015:

Ledamöter

Ordförande Pernilla Rinsell (MP), Landstinget Västmanland
Vice ordf. Ann-Louise Molin Östling (S) Västerås stad
Kauko Leppälä, Arbetsförmedlingschef Arbetsförmedlingen Västerås
Henry Komulainen, Områdeschef Försäkringskassan

Ersättare

Karolina Myllergård (S), Landstinget Västmanland
Carin Lidman (S) Västerås stad
Anne-Charlotte Silvano, Arbetsförmedlingen
Sonja Jernberg, Försäkringskassan, tom sep. 2015
Ann-Kristin Sollengren, Försäkringskassan, from okt. 2015

Protokollen publiceras på Samordningsförbundets hemsida: www.samordningvasteras.se
och är därmed tillgängliga för samverkansaktörer och allmänhet.
Förbundet är medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS.
Utdrag av beslut och aktivitet i styrelsen under året.:

Januari Fördelningsmodell för statens medelstilldelning till samordningsförbunden noterades
Utöver grundtilldelningen bygger modellen på fördelningsnycklarna 75 procent försörjningsmått och 25 procent
invånarantal (16-64 år) i förbundens geografiska områden. Dessa parametrar syftar till att fånga upp behov av
såväl rehabiliterande som förebyggande samverkansinsatser i ett område.
Beräkningsmodell/trappa för rekommendation om rimlig storlek på eget kapital (Nationella rådets rekommendation 2013-10-02). Överskridande av rimlig storlek på eget kapital påverkar och begränsar medelstilldelning
kommande år. Gäller äskandet from 2016.

Maj Styrelsemöte och guidning på Malma Gård med insatsen Pilotmodell: Samordningsteam Västerås.
Augusti Beslut om implementering av MAC-metodiken i Pilotmodell: Samordningsteam Västerås from den 1
november 2015
Syftet är att implementera en insats med framgångfaktorer som främjar utslussningen ur Samordningsteam
Västerås.
Informationsärende: Uppsägning av avtal gällande gemensam EU-strateg
Samordningsförbundet Uppsala län häver avtalet gällande gemensam EU-strateg som slutits mellan samordningsförbunden i Uppsala - Sörmland- och Västmanlands län enligt det avtal som tecknades mellan dess förbund kring gemensam EU-strateg dat. 2014-01-03. Hävning av avtalet gällde from 2015-06-11. Andledningen är
att EU-strategen fått uppdraget som tf förbundschef i Samordningsförbundet Uppsala län.
Ägarmöte/dialog tillsammans med de fyra parterna vilket bla resulterade i följande:
 Förslag på gemensamt ägarsamråd med de två övriga samordningsförbunden i länet inför frågan om
ev. Länssamordningsförbund
 Landstinget Västmanland undersöker möjlighet med en utökad samverkan mellan förbundet och
psykiatrin, primärvården samt missbruksmottagningen
 Förbundets satsning på mer permanent verksamhet, Pilotmodell: Samordningsteam Västerås och
dess utveckling, ligger även i linje med ägarnas övertygelse
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Kommande ägarmöte bör ske under våren i anslutning förbundets årsredovisning samt budgetsamtal för ägarna.
I övrigt var ägarna positiva till förbundets arbete och resultat.

September Äskande av medel för Samordningsförbundet Västerås 2016
Möjlighet erbjöds från staten att äska medel med maximalt 7 368 953 kr för 2016. Både Landstinget Västmanland och Västerås stad matchade de övriga 50 % och förbundet har en möjlig verksamhetsplan som har ett
budgetomfång på 15 738 000 kr.

Oktober Framställan gällande en konsekvensanalys av införandet av ett länssamordningsförbund i Västmanlands län
Förbundsamordnaren fick uppdraget att genomföra en framställan gällande en konsekvensanalys av införandet
av ett länssamordningsförbund i Västmanlands län till de två övriga förbundens styrelser i länet.

November KUR-projekt 2016
Fortsättning på tidigare framgångrik utbildning gällande att erbjuda personer verksamma som handläggare inom
offentlig finansierad verksamhet en processinriktad utbildning för ökad kunskap, inom områdena psykiatriska
diagnoser och funktionshinder samt en metodik för ett kunnigt bemötande av dessa personer. Ett viktigt mål är
att deltagaren/kunden/patienten själv ska hitta sin rehabiliteringspotential samtidigt som personal/handläggare
får ett instrument att själva må bra i ett utsatt arbete.
Verksamhetsplan och budget för 2016 fastställdes med inriktningsmål:







Samordningsteam Västerås tar nästa steg i den Integrerade VästeråsSamverkan genom att Samordningsteam Västerås blir en stadigvarande, permanent, verksamhet inom ramen för förbundet from den
1 juli 2016
Integration, etableringsspår för nyanlända
Mitt val- en arbetsförberedande insats som ska skapa bättre förutsättningar för långtidssjukskrivna och
långtidsarbetslösa att lyckas i en övergång till arbetsmarknaden och att förkorta tiden i sjukförsäkringen
och arbetslöshetsförsäkringen
Förstudie gällande utanförskap/PIMA, se nedan.

December Förstudie gällande utanförskap/PIMA
I starten av insats Chance 2 Change 3.0 (C2C) 2013-2015 visade det sig att tjejer inte självmant vände sig till
projektet. Målgruppen ändrades därför under projektets gång till att enbart omfatta manliga deltagare.
I samband med beslutet att begränsa målgruppen i C2C till endast unga män, angavs det också att behovet till
unga kvinnor i liknande situationer skulle utredas, för att på sikt kunna sätta in stöd även till denna målgrupp.
I förstudien läggs grunden till ett eventuellt kommande projekt. Delmål och indikatorer ska identifieras och fastställas. Tidigare utvärderingar och inventeringar ska vägas in i förstudien. Efter förstudien ska all information till
projektplanen vara insamlad och bearbetad för ett ev. genomförande i ett kommande projekt PIMA.
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Återkoppling till verksamhetsplan, budget och beslut
Verksamhetsplan för 2015
Verksamhetsinriktning
En fortsatt ökad Integrerad
VästeråsSamverkan

Samordningsförbundet Västerås har
valt att lämna projektande som huvudsaklig strategi för att hantera och utveckla samverkan kring personer som
har samordnade rehabiliteringsbehov.
Pilotmodell: Samordningsteam Västerås är ett första steg i processen Integrerad VästeråsSamverkan och har
genomfört
sitt
andra år 2015,
och integreringsgraden
samt
samverkan mellan
parterna ska fortsatt öka, i syfte att
skapa bättre förutsättning
att
lyckas med den arbetslivinriktade rehabiliteringen och dess försteg. Långsiktiga målet är att öka den Integrerade VästeråsSamverkan genom utökning av Samordningsteam Västerås
om satsningen visar sig framgångsrikt
och ger ett mervärde än om parterna
själva, var och en för sig idkar verksamhet för uppdragets behovsgrupp.
Pilotmodell: Samordningsteam Västerås (se bilaga) är en plattform, en
stadigvarande verksamhet, som drivs
av myndigheterna gemensamt och
som ständigt anpassar sig till rådande
behov hos deltagarna och samhällets
krav. Ett annat uttryck för Integrerad
VästeråsSamverkan är den systematiska satsningen på gemensamma utbildningar med lösningsfokuserat arbetssätt som en sammanhållande röd
tråd i rehabiliteringsarbetet.
Mål
Förstärkning av utslussningen för
deltagarna, samt en fördjupad satsning mot integrering av utrikesfödda i utvecklingsprocessen gällande Samordningsteam Västerås
är inriktningsmålen för 2015-2016.

Måluppfyllelse 2015

Inriktningsmålen för
Pilotmodell: Samordningsteam Västerås 2015-2016
Projektägare: Västerås stad, AMA Arbetsmarknad
Projekttid: 2013-11-01–2016-06-30
Budgetram: 13 069 681 kr ink implementeringen av MAC

 Förstärkning av utslussningen ur verksamheten
Ett behov av att förstärka utslussningen i Pilotmodell: Samordningsteam
Västerås framkom efter att teamet varit igång en tid. Beslut togs av
styrelsen att insatsen som finansierats av förbundet under tre år: MACMotivering, Aktivering och Coachning, som visats sig framgångsrikt,
skulle implementeras i teamet. Projektägare har varit Arbetsförmedlingen. 65 % av deltagarna har gått vidare till arbete eller studier
under projekttiden. Implementeringen skedde succesivt under året och
gick i skarpt läge den 1 november, då projektet avslutades den sista
oktober.
Metodiken och materialet som används heter Biologdesignern och har
genomförts av två projektledare som är anställda av Arbetsförmedlingen. Metoden gör det möjligt att genomföra en individuell process i
grupp. Syftet är att finna sitt bästa alternativ på arbetsmarknaden utifrån
förutsättningar, fungerande erfarenheter och kunskaper. Det är en
strukturerad metod där samtalen och grupprocessen stärker varje individs egen drivkraft – empowerment - och leder deltagaren framåt mot
ett realistiskt mål med sikte på egen försörjning.
Målet är uppfyllt.

 Fördjupad satsning mot integrering av utrikesfödda
Samordningsförbunden i Västmanland gav 2014 Norling Education AB
kartläggningsuppdraget gällande Samverkande framgångsfaktorer 1.0,
som genomfördes i syfte att finna på framgångsfaktorer runt om i landet
när det gäller integration av utrikesfödda. Ett avstamp från detta uppdrag gavs i uppdraget Samverkande framgångsfaktorer 2.0 2015 av
styrelsen till samma utförare. Uppdragsarbetet skulle generera konkreta
förslag till hur man kan stärka och utveckla redan befintliga verksamheter och organiseringar i Västerås stad med inriktning integration,
samt vad mer som behövs och hur det kan göras.
Målet var även att ge förslag till ansökningsområden inför kommande
Europeiska socialfondens, ESF, utlysning av insatser gällande integration. Ett projekt skrevs fram SHO+, Samhälls- och hälsoinformatörer
(plus). Projektplanen beskriver hur utveckling av organiseringen och
genomförandet av de lagstadgade Samhällsorienteringen skapar en
struktur med samverkan mellan kommuner och heltidsanställda samhälls-och hälsokommunikatörer. Den utvecklade strukturen medför en
ökad regional samverkan där kommunikatörerna kan medverka i många
fler viktiga sammanhang än den ordinarie SO:n.
Välutbildade kommunikatörer med olika språkbakgrunder bidrar och
stärker förutsättningarna för stegförflyttning framåt i utlandsföddas etablerings och integrationsprocess.
Dessvärre beslutade ESF om att justera sin inriktning och projektet
passade inte in i utlysningen, men en ansökan till AMI-fonden (Asyl,
migration och integration) har genomförts och beslut sker i april 2016.
Framöver kan denna insats ev. även passa in i teamet.
Målet är delvis uppfyllt
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Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplanen utgick från tre
målområden. Dessa är långsiktiga och
strategiska mål för styrelsens arbete.
Målinriktning 1
Att utveckla samverkanskultur och
helhetstänkande
En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan organisationerna är en utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande samt
öka verkningsgraden av avsatta nationella medel. En bra samverkanskultur betonar partnerskap, nätverk,
jämlika relationer och, inte minst, tillit
och förtroende mellan parterna. Den
uppmuntrar vidare interaktion över
myndighetsgränserna och uppskattar
en mångfald av perspektiv.

Måluppfyllelse 2015



Förbundet har stött både formella och informella nätverk mellan sektorerna/parterna 2015 bla genom:
att Utvecklingsgruppen möts en gång i månaden där representanter
från förbundets fyra parter finns
att Förbundssamordnaren är adjungerad i styrgrupperna som finansieras av förbundet
att varannan månad möta de övriga två Förbundssamordnarna i länet
att varannan månad möta representanter för Västmalands kommuner
och landsting (VKL)
att förbundet varit delaktig i framtagandet av projektplan gällande integration i länet
Målet är uppfyllt.



Aktivitet målinriktning 1

- att aktivt stödja, både formella och
informella, nätverk mellan sektorerna

att aktivt stödja, både formella och informella, nätverk mellan sektorerna



att stödja och arrangera gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser
att arrangera, och ge möjlighet förparterna att mötas genom seminarier och konferenser och där de och andra kan träffas för att diskutera och vidareutveckla samarbetet runt gemensamma behovsgruppers behov
att ge och sprida information till myndigheterna om bl.a. hur deras
insatser har lett till resultat och lärande
se även sid 15

- att stödja och arrangera gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser

4 Grund- 2 vidare- 1 fördjupning- och 1 chefsutbildning i Lösningsfokuserat arbete (LF) en tvådagars konferens i Lösningsfokuserat arbete har utförts. Nätverket för Lösningsfokuserat arbete i Västmanland
vid 2 tillfällen
Brief Coaching PURE LF, 12 tillfällen under året.

- att arrangera, och ge möjlighet förparterna att mötas genom seminarier
och konferenser och där de och andra
kan träffas för att diskutera och vidareutveckla samarbetet runt gemensamma behovsgruppers behov

Frukostmöte föredragning av rapport: Samverkande framgångfaktorer
Länsträffar gällande integration av utrikesfödda och Europeiska Socialfonden (ESF)
Existentiell hälsa, konferens två dagar i Västerås med 4 medarrangörer
Frukostmöte och mingel Existentiell hälsa, sex tillfällen
Länsträff gällande integration samverkan med Länsstyrelsen och
Västmalands kommuner och landsting, VKL

- att ge och sprida information till myndigheterna om bl.a. hur deras insatser
har lett till resultat och lärande

Spridningskonferens: Insatsen Coachning som rehabiliteringsmetod
samt delårsrapporter.
Målet är uppfyllt.

- att verka för att visionen om ett länssamordningsförbund blir möjligt inom
snar framtid



att verka för att visionen om ett länssamordningsförbund blir möjligt
inom snar framtid
Möten och en precessdag med de två övriga förbunden i länet har genomförts under året. Nästa steg 2016 är att genomföra en konsekvensanalys om en ändra organisation och beslut utifrån denna.
Målet är uppfyllt.
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Målinriktning 2



Att utveckla struktur för samordning och innovation
För att samordning ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan förvalta och utveckla goda idéer. Både
samordningsförbundets styrelse, formellt, och Utvecklingsgruppen, informellt, utgör en sådan arena och resurs. Informellt, då det ligger utanför
samordningsförbundets linjeorganisation, är Utvecklingsgruppen också en
resurs för att stödja arbetet med utveckling av insatser. För båda är det
viktigt att utvecklas i riktning mot att
svara på nya utmaningar och möjligheter.

Under året har flera insatser påbörjat socioekonomiska utvärderingar
(Payoff AB) och även användandet av mätinstrument som påvisar deltagarnas stegförflyttningar samt upplevt mående (Landstinget Västmanland).
Målet är uppfyllt.


att arrangera uppföljning- och planeringsdagar för styrelse och Utvecklingsgrupp
Två dagars uppföljning- och planeringsdagar för styrelse och Utvecklingsgrupp har genomförts på Färna herrgård i oktober.
Målet är uppfyllt.



Aktiviteter målinriktning 2

att fortsättningsvis arbeta med omvärldsbevakning och nätverk med
andra samordningsförbund för att utveckla/stödja samverkan på tre
nivåer: inom Västmanlands län, regionalt i Östra Mellansverige samt
nationellt genom Nationella Nätverket för Samordningsförbunden
(NNS)
Regelbundna möten för samverkan och planering med de övriga två
förbunden i länet har skett under våren, dock har det ej varit möjligt
tillsammans med Norra Västmanlands Samordningsförbund under
hösten då förbundssamordnaren har varit sjukskriven.

- att se över och utveckla samordningsförbundets utvärderingsstrategi

FINSAM konferens inkl årsmöte gällande Nationella Nätverket för
Samordningsförbund, NNS, i Linköping i mars.

- att arrangera uppföljning- och planeringsdagar för styrelse och Utvecklingsgrupp

Målet är uppfyllt.


- att fortsättningsvis arbeta med omvärldsbevakning och nätverk med
andra samordningsförbund för att utveckla/stödja samverkan på tre nivåer:
inom Västmanlands län, regionalt i
Östra Mellansverige samt nationellt
genom Nationella Nätverket för Samordningsförbunden (NNS)
- att vidareutveckla samarbetet med
Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL)

att se över och utveckla samordningsförbundets utvärderingsstrategi

att vidareutveckla samarbetet med Västmanlands Kommuner och
Landsting (VKL)
Varannan månad möts Västmanlands kommuner och landsting, VKL, samt Samordningsförbunden i Västmanlands län bl a
gällande psykisk hälsa/ohälsa
Möten med bla VKL gällande konferens om Existentiell hälsa
(VKL, MDH, Svenska Kyrkan, Studieförbundet Vuxenskolan).
Målet är uppfyllt.



- att stödja Utvecklingsgruppen i arbetet med gemensamma analyser och
kartläggningar i syfte att utveckla
samverkansinsatser

- att vidareutveckla ett samarbete med

närliggande samordningsförbund i EUprograms frågor genom EU-strategen.

att stödja Utvecklingsgruppen i arbetet med gemensamma analyser
och kartläggningar i syfte att utveckla samverkansinsatser
Samordningsförbunden i Västmanland gav 2014 Norling Education
AB kartläggningsuppdraget gällande Samverkande framgångsfaktorer
1.0, som genomfördes i syfte att finna på framgångsfaktorer runt om i
landet när det gäller integration av utrikesfödda. Ett avstamp från
detta uppdrag gavs uppdraget Samverkande framgångsfaktorer 2.0
2015 av styrelsen till samma utförare. Uppdragsarbetet skulle generera konkreta förslag till hur man kan stärka och utveckla redan befintliga verksamheter och organiseringar i Västerås stad med inriktning
integration, samt vad mer som behövs och hur det kan göras.
Målet är uppfyllt
att vidareutveckla ett samarbete med närliggande samordningsförbund i EU-programs frågor genom EU-strategen
Tre styrgruppsmöten gällande den tre läns (Västmanland, Sörmland
och Uppsala) gemensamma EU-strateg i syfte att samverka inom
ESF-utlysningar. EU-strategen övergick till annan verksamhet i juni
och Uppsala län beslutade att inte tillsätta tjänsten igen. En fortsatt
samverkan har skett fortlöpande inom ramen för ESF-arbetet.
Målet är uppfyllt
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Verksamhetsplan för 2015
Målinriktning 3
Att stödja myndigheternas arbete
med nya arbetssätt, metoder i samverkan och gemensam resultatredovisning samt främjande av samverkan
Denna inriktning handlar om att stödja
gemensam ledning av insatser, nya
arbetssätt och metoder i samverkan
samt samlokalisering samt främja utvecklingen för en mer inkluderande
arbetsmarknad för personer med
funktionsnedsättningar, särskilt för
unga vuxna. Att utveckla det befintliga
stödet till myndigheterna i detta arbete
är viktigt för att lyckas med rehabiliteringen. Rapportering och utvärdering
är grundläggande för att utveckla
samverkan långsiktigt. Gemensamma
mål, överenskomna uppfattningar av
vad ett gott resultat/utfall kan vara
samt ökade incitament för samverkan
är viktigt för samordningsförbundet att
stödja.
Aktiviteter målinriktning 3
- att fortsättningsvis, både finansiellt
och processinriktat, stödja och utveckla styrgrupper och samarbetet i
de av samordningsförbundet finansierade insatserna

Måluppfyllelse 2015



Förbundsamordnaren är adjungerad i samtliga styrgrupper. Delårsrapporter utifrån ett processverktyg från insatserna skrivs varje
halvår. Den niofältiga modellen ger ett systematiskt sätt att täcka in
projektets förutsättningar, genomförande och resultat/effekter för
kunder/brukare, personalen och de samverkande organisationerna.
Utifrån rapporterna ska samverkans möjligheter och svårigheter beskrivas och analyseras för lösningar. Styrgruppsutbildning har initierats och genomförs våren 2016.
Målet är uppfyllt.




- att stödja utvecklingen av en mer inkluderande arbetsmarknad
- att fortsättningsvis bevaka, sprida
och analysera försörjningsmåttet/helårsekvivalenter.

att stödja medlemmarnas arbete med gemensamma behovsanalyser som utgår från individens fokus i fokus.
Behovsanalysen torde fördjupas så att den fångar både kvantitativa
och kvalitativa variabler
att stödja uppföljnings- och utvärderingsarbetet av insatserna
Målen i insatserna diskuteras kontinuerligt i syfte att skapa möjligheter för insatserna att finna på hållbara och reella mål, såväl kvantitativ som kvalitativa. Att skapa insikt om att ett utfall direkt efter
verksamheten inte är lika med resultat. En annan åtgärd som görs
är att framgångsrikt och idogt erbjuda medlemmarna möjligheten till
utbildning i Lösningsfokuserat arbete vilket är ett pragmatiskt förhållningsätt som utgår ifrån individens behov, inte organisationens.
Användandet av mätinstrument som påvisar deltagarnas stegförflyttningar samt upplevt mående är ett exempel på utökande av kvalitativt mål.
Målet är uppfyllt.



- att stödja medlemmarnas arbete med
gemensamma behovsanalyser som
utgår från individens fokus i fokus.
Behovsanalysen torde fördjupas så att
den fångar både kvantitativa och kvalitativa variabler
- att kartlägga och utreda samverkan
via ett samarbete i Utvecklingsgruppen. En viktig del av kartläggningen är
att analysera brister/möjligheter i samarbetet mellan de fyra samverkande
parterna

att fortsättningsvis, både finansiellt och processinriktat, stödja och
utveckla styrgrupper och samarbetet i de av samordningsförbundet
finansierade insatserna
att kartlägga och utreda samverkan via ett samarbete i Utvecklingsgruppen. En viktig del av kartläggningen är att analysera brister/möjligheter i samarbetet mellan de fyra samverkande parterna.

att stödja utvecklingen av en mer inkluderande arbetsmarknad
Förbundet har stött utvecklingen under året genom att få till stånd en
uppföljning av kartläggningen från 2014 gällande framgångfaktorer
för arbetet med utrikesfödda med ett behov av ett samordnat stöd.
Samverkande framgångfaktorer 2.0 se sidan 7. Förbundet har arbetat för att sprida kunskap om personer med psykisk ohälsa och psykiska och psykiatriska diagnoser samt att de ska ges möjlighet att
komma närmare arbetsmarknaden genom spridningskonferenser
och utbildning, se sid. 8. Ett annat ex. är att förbundet främjar an1
vändandet av Supported Employment .
Målet är uppfyllt.



att fortsättningsvis bevaka, sprida och analysera försörjningsmåttet/helårsekvivalenter.
Bevakning har förekommit sporadiskt beroende på byte av uppgifter
från tidigare Försäkringskassans till SCB:s uppgifter. Det innebar vidare ett byte från ersättning i kronor till antalet personer åldern 2064 år, samt redovisning från kvartal- till halvårsvis. Här finns utrymme för förbättringar.
Målet delvis uppfyllt.

1

Metoden Supported Employment syftar till att tillvarata resurser och hitta hållbara lösningar för den enskilde individen med funktionsnedsättning i riktning mot arbete.
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- att stödja uppföljnings- och utvärderingsarbetet av insatserna
- att aktivt beställa utvärdering och, om
möjligt, utveckla vidare möjligheterna
till samfällda beställningar av utvärderingar med andra samordningsförbund
eller myndigheter

Förbundet har varit aktivt delaktigt i att främja beställning för utvärdering i insatserna. Dock har samfällda beställningar av utvärderingar med andra samordningsförbund eller myndigheter inte låtit sig
göras ännu.
Målet delvis uppfyllt.


- att stödja brukarinflytandet

- att främja arbetet för implementering
av framgångsrika arbetssätt och metoder i den ordinarie verksamheten

att aktivt beställa utvärdering och, om möjligt, utveckla vidare möjligheterna till samfällda beställningar av utvärderingar med andra
samordningsförbund eller myndigheter

att stödja brukarinflytandet
En aktiv dialog med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH,
är ett nätverk av patient- brukar- och anhörigorganisationer inom det
psykiatriska området, har skett under året tillsammans med VKL, bla
gällande en planerad konferens: Tillsammans - för god psykisk
hälsa som sker under våren 2016. En analys är pågående gällande
ev. att bidra med att det startas en Brukarutvärderingsbyrå i Västmanland
Målet uppfyllt.



att främja arbetet för implementering av framgångsrika arbetssätt
och metoder i den ordinarie verksamheten
Förutom implementeringen av insatsen MAC i förbundets egen
verksamhet Samordningsteam Västerås (se sid 7) har implementering av insatsen Chance 2 Change 3.0 (projektet slut den 31 dec)
beslutats under 2015 av Västerås stad (projektägaren) och med en
stödgrupp bestående av den tidigare styregruppen i syfte att bibehålla samverkansframgången i verksamheten. Samt insatsen Socialt företagande och dess möjligheter har till viss del implementerats i
Västerås stads verksamheter.
Målet uppfyllt.

Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidragit till har verksamhetsmålen uppfyllts:
•

Självförsörjningen har ökat

•

Anställningsbarheten har ökat

•

Kunskapen om samverkan har ökat

•

Kompetensen inom samverkan har ökat

•Samverkan ökat mellan samverkansparterna

•Kompetensen inom samverkan ökat
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Försörjningsmåttet
I Västmanland har under åren 1997-2014 funnits det så kallade försörjningsmåttet. I det ingick flera olika former av offentlig försörjning inom rehabiliterings- och habiliteringsområdet: Sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetskassa, aktivitetsstöd och kommunernas försörjningsstöd.

Försörjningsmått Västerås, utbetalt belopp per innevånare 16-64 och dag 2000-2014

Helårsekvivalenter
From den första januari 2015 har ett skifte skett av uppgifter från tidigare Försäkringskassans till SCB:s
uppgifter. För att få en kvalitetssäkrad och enhetlig uppföljning så tar SCB fram helårsekvivalenter per
kommun. Skillnaden mellan dessa är att försörjningsmåttet visar kostnader och helårsekvivalenter visar antal personer. Helårsekvivalenter visar antal helårspersoner, där två halvårs bidragstagare blir en hel i beräkningen, som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag (sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning,
ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd). SCB redovisar uppgifterna halvårsvis (senast 10 mars
respektive 10 sep varje år).
Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 år som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag, Västerås
Sjuk-penning

1)

2)

Sjuk- och

Arbets-löshet

Arbets-marknads- Ekonomiskt

79 642

åtgärder
185 774

86 706

184 471

1)

2)

bistånd
93 842

Totalt

Folkmängd Andel
20-64 år

808 494

5 664 175

14,3

808 226

5 625 202

14,4

3)

jan-dec 2015

Riket

161 463

aktivitetsers.
287 773

jan-dec 2014

Riket

144 240

292 772

jan-dec 2015

Västerås

2 517

4 276

1 262

2 958

1 956

12 969

83 454

15,5

jan-dec 2014

Västerås

2 174

4 336

1 356

2 926

2 094

12 887

82 991

15,5

100 036

1) P e rsone r som få r e rsä ttning frå n S ve rige , me n som inte ä r bosa tta hä r ingå r i ta be lle r re dovisa de på riksnivå . Av de nna a nle dning ä r rikssiffra n i
de nna ta be ll nå got lä gre jä mfört me d övriga ta be lle r.
2 ) För vissa e rsä ttningsda ga r finns de t inge n informa tion om kommun. Av de nna a nle dning ä r rikssiffra n i de nna ta be ll nå got lä gre jä mfört me d
3 ) S iffrorna bygge r på uppgifte r frå n re gistre t öve r e konomiskt bistå nd oc h be rä kna s me d e n mode ll ska pa d a v S CB.
V issa kommune r ha r bortfa ll a v uppgifte rna för e n e lle r fle ra må na de r. För de ssa kommune r ä r uppgifte rna impute ra de me d se na te kä nda uppgift.

Läs mer på:

http://www.samordningvasteras.se/statistik-analys/forsorjningsmattet.shtml
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Insatser/projekt och samverkansinsatser

Syftet med Samordningsförbundet är att medlemmarna genom samverkan ska optimera nyttan av insatser för såväl enskilda som samhället. Samordningsförbundet skall inte bedriva egna rehabiliterande
insatser, dessa utförs av medlemsorganisationerna eller annan aktör som de utser i form av projekt
vilka finansieras av förbundet. Den finansiella samordningen mellan olika huvudmän inom det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet skall underlätta en effektiv resursanvändning. De disponibla resurserna ska användas för samordnade insatser som syftar till att den enskilda individen ska uppnå och
förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, vilket främjar samhällsekonomin.
Insatsutveckling och processutvärdering samt resultat i insatserna finns i bilaga då insatserna ägs av
projektägarna.
Resultaten av samtliga samverkansinsatser skall:



ge effekt för individ och samhälle
vara utvärderingsbart

Samordningsförbundet gör i samtliga avtal mellan huvudmännen om samverkansprojekt överenskommelse om att projekten ska rapportera insatser för deltagare och verksamhet i SUS (sektorsövergripande System för Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet) samt tillämpa Självärderingsmodellen (metod framtagen vid Handelshögskolan i Göteborg).

Stöd till insatser/projekt 2015

Mer om insatserna finns i bilaga: Insatsredovisning
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Kommentarer
Pilotmodell: Samordningsteam Västerås har implementerat MAC-metodiken i verksamheten och
har ökat sina kostnader med beslutade medel om 332 500 kr (5 482 500) under perioden första
november - sista december. Dock är det en förskjutning på personalkostnader från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan vilket innebär ett underuttag för året på 491 178 kr. Chance 2
Change 3.0 har tagit ut verksamhetens underskott från tidigare år, vilket resulterar i ett ökat uttag
493 755 kr på av den beräknade kostnaden för 2015. Budget är underbalanserad gällande ev. underuttag från tidigare år.
Uppstår ett underskott av förväntade rekvirerade medel med totalt ca 500 000 kr ställer styrelsen
frågan till projektägaren om projektplanen och dess budget behöver revideras. Insatsernas årsbudget delas i regel på fyra kvartalsrekvisitioner. Årets resultat i form av insatser, erfarenheter samt
rapporter ger en stabil grund för att vidare utveckla förbundet.

Stödjande insatser i samverkan
324 deltagare (208 kv./64 % och 116 män/36 % män) har tagit del av insatser under året. Till2
sammans med länsgemensamma utbildningar och lokala utbildningar är det sammalagt 1166 deltagande i Samordningsförbundets insatser.

Länsgemensamma utbildningsinsatser och seminarier
Ett lösningsfokuserat arbetssätt (LF) kännetecknas av ett förhållningssätt med framtidsperspektiv, där individensresurser och kvaliteter utgör grunden för att utveckla och förändra med individens fokus i fokus.

LF Ledarutbildning
För ledare med personalansvar och samverkansuppdrag i Samordningsförbundens parter. 19 deltagare.
Konferens: Lösningsfokuserade ledtrådar 2015 2 dagar
Återkommande konferens och syftet är dels att främja mötet mellan deltagare från olika organisationer i och runt
det lösningsfokuserade arbetssättet, dels att utöka och fördjupa nätverk för främjande av kunskapsspridning och
erfarenhetsutbyte som kommer individer med samordnade behov till del. 240 deltagare.
Länsträffar gällande integration av utrikesfödda och Europeiska Socialfonden (ESF)
Samverkan med Länsstyrelsen och Västmalands kommuner och landsting, VKL gällande EU/ESF programområde 2014-2020 i syfte att främja möjlighet till bra verksamhet för utlysta medel till behovsgrupper. 62 deltagare.

Lokala utbildningar och seminarier Västerås
Grund 2 + 1 dagar, 2 på våren och 2 på hösten
Konkreta metoder erbjuds som ger dig en rad olika verktyg och tekniker att använda i olika sammanhang. Två interna
utbildare. 81 deltagare.

Gruppledarutbildning 2 + 1 dagar, vår och höst
Kursen vänder sig till de som redan har genomgått grundutbildning i lösningsfokus och vill starta grupper eller redan
är igång men önskar att utveckla rollen som lösningsfokuserad gruppledare. Två utbildare från parterna. 40 deltagare.

LF Nätverksträffar 2 st
Syftade till att ge möjlighet till att träffas och underhålla och utveckla Lösningsfokuserat arbetssätt både med lokala
och nationella programpunkter.177 deltagare.

http://www.samordningvastmanland.se/vastmanland/losningsfokusnatverk.shtml
2

Här kan samma personer ha deltagit i flera utbildningar/seminarier
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LF fördjupning Harry Korman, 2 x 2
Fördjupningskurs i lösningsfokuserat arbete.19 deltagare.
LF Brief Coaching PURE 12 dagar
12 dagars ICF ackrediterad coachutbildning för de som arbetar som coach, konsult, ledare eller har
coachande samtal i ditt arbete. En utbildning i lösningsfokuserad coaching och utvecklar din coaching på
en professionell nivå. För de som ska utbilda i Lösningsfokuserat arbete inom Samordningsförbundet
Västerås och dess parter.
Utbildning i Karlstad, parterna betalar övernattning. 3 st.
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Ekonomisk redogörelse
Samordningsförbundets intäkter
Samordningsförbundet Västerås intäkter består av de finansiella ramar som de fyra medlemmarna i
Samordningsförbundet sätter in i förbundet och föregås av ett äskande. Lag (2003:1210) om finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet fastställer andelen per medlem på följande sätt: 50 % kommer
från staten, dvs. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, och 25 % från Landstinget Västmanland
och 25 % från Västerås stad.
För år 2015 innebar det att staten bidrog med 6 000 tkr och 3 000 tkr vardera från Landstinget Västmanland och Västerås stad. Totalt hade Samordningsförbundet Västerås 13 273 182 kronor i finansiell ram
med intäkter från parterna på 12 000 000 kr under förra året samt kvarstående egna medel från 2014
1 272 602 kr och ränteintäkter 569 kr.
Minskade kostnader för redovisningstjänster då Servicepartner beslutade om att ej ta ut fulla kostnader
för implementeringen av nytt system. EU/ESF-strateg lämnade tjänsten i maj och medför minskade kostnader.

Ekonomisk redovisning för räkenskapsåret 2015
Servicpartner, Västerås stad har varit Samordningsförbundet Västerås behjälpliga med den
ekonomiska redovisningen.
Uppställd enl KRL 5 kap

RESULTATRÄKNING
Not

kr

2015

2014

2

12 000 000
12 000 000

11 000 000
600 000
11 600 000

3

-12 129
861
-12 129
861

-13 655 496

-129 861

-2 055 496

579
-261
318

62 505
62 505

Resultat efter finansiella poster

-129 543

-1 992 991

Årets resultat

-129 543

-1 992 991

Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning
Landstinget rehab-miljard
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa verksamhetens kostnader

Verksamhetens nettokostnader
Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa resultat från finansiella poster

4
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-13 655 496

BALANSRÄKNING
Not

kr

2015-12-31

2014-12-31

-

153 246

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

5

128 840

166 311

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

181 637

-

310 477

319 557

Kassa och bank

3 789 230

4 567 137

Summa omsättningstillgångar

4 099 707

4 886 694

SUMMA TILLGÅNGAR

4 099 707

4 886 694

1 272 603

3 265 593

-129 543

-1 992 991

Summa fritt eget kapital

1 143 060

1 272 602

Summa eget kapital

1 143 060

1 272 602

366 064

694 493

2 590 583

2 919 599

Summa kortfristiga skulder

2 956 647

3 614 092

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 099 707

4 886 694

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Summa kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Finansiering av projekt/insatser

8
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NOTER
Belopp i kr
Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning.

Not 2
Verksamhetens intäkter

2015

2014

Försäkringskassan

6 000 000

5 500 000

Landstinget Västmanland

3 000 000

2 750 000

Västerås stad

3 000 000

2 750 000

-

600 000

12 000 000

11 600 000

2015

2014

Administration och styrelse

1 125 545

1 200 461

Projekt Pilotmodell Samordningsteam Västerås

4 991 322

4 125 956

Projekt MAC

1 055 653

1 250 568

Projekt Chance 2 Change 3.0

2 553 755

2 125 589

99 135

2 232 662

Projekt Övergångslösning för sociala företag

959 129

-

Projekt Arbetsmetodutveckling inom Försäkringskassan

130 000

-

Projekt Vägen In

-

168 396

Projekt Gröna Arenor

-

63 630

Projekt Romane Droma

-

1 037 751

Projekt Coachning som rehabiliteringsmodell

-

399 068

76 615

168 186

230 000

-

50 000

159 000

Lokala utbildningsinsatser Västerås

734 967

477 385

Länsgemensamma utbildningsinsatser

123 740

110 362

-

136 482

12 129 861

13 655 496

2015

2014

569

62 505

10

-

579

62 505

Medel från huvudmännen avseende projektkostnader

Landstinget rehab-miljard
Summa

Not 3
Verksamhetens kostnader

Projekt Socialt företag - fortsättning

EU-plattform SUV 2020
Kartläggning/utvärdering
Utvecklingsmedel

Utveckling av Hälsocenter Västerås
Summa

Not 4
Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Valutakursvinster
Summa

19

Not 5
Övriga kortfristiga fordringar

2015-12-31

2014-12-31

Skatteverket, mervärdesskatt

128 840

166 311

Summa

128 840

166 311

2015-12-31

2014-12-31

Norra Västmanlands Samordningsförbund

75 000

-

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

106 637

-

Summa

181 637

0

2015-12-31

2014-12-31

Projekt MAC

108 747

305 556

Projekt Chance 2 Change 3.0

564 272

523 188

1 509 136

1 358 764

Projekt Coachning som rehabiliteringsmodell

-

58 156

Projekt Socialt företagande

-

632 364

Not 6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna intäkter

Not 7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader

Projekt Pilotmodell Samordningsteam Västerås

205 000

Kartläggning /utvärdering
Utvecklingsmedel

50 000

Lokala utbildningsinsatser

44 698

PWC revisionskostnader

27 000

40 000

Administrationskostnader

81 730

1 571

2 590 583

2 919 599

2015

2014

Summa

Not 8
Finansiering av projekt/insatser
Utvecklingsmedel

50 000

Filmprojekt Psykisk hälsa

100 000

Kartläggning

5 000

Existentiell hälsa - del av utvärderingen från 2013
Utbildning payoff AB

24 000

Utvärdering payoff AB

30 000

Summa

50 000

20

159 000

Lokala utbildningsinsatser Västerås
Grönkvist

2015

2014

-11680

61 634
98 000

KUR
LF Lösningsfokuserat arbetssätt, grund

199156

72 668

LF utbildning att coacha/leda klienter i grupp

100 483

39 578

2 185

4 898

Frukostmöten

1 750

Sopplunch LtV
61 807

LF Nätverksträffar

36 756

Utbildning samtalskort Existentiell hälsa

4 375

Seminarium om likheter och skillnader mellan LF/MI

9 406
153 192

Konsulttjänst Sussan Öster
Värdegrundsutbild. Pilotmodell: Samordningsteam Västerås

12 280

Brief Coaching PURE CLUES

87 000

LF Fördjupning

83 216

Övrigt

47 328

Summa

734 967

21

148 320

477 385

Samordningsförbundet Västerås
Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 2015
INTÄKTER
Medel från huvudmännen

11 000 000

12 000 000

12 000 000

Landstinget rehab-miljard

600 000

0

0

62 505

30 000

569

0

0

10

3 265 593

1 272 000

1 272 603

14 928 098

13 302 000

13 273 182

Revision

46 673

40 000

36 877

Politikerarvode
Konferenser
Representation

7 920
31 222
4 762

16 000
30 000
6 000

7 920
30 122
5 515

1 321

10 000

0

Ränteintäkter från bank
Valutakursvinster
Kvarstående medel / resultat
Summa Intäkter och kvarstående medel/resultat

KOSTNADER
Styrelsen

Övrigt
Summa tkr
Utvecklingsmedel

Not 8

Summa tkr

91 898

102 000

80 434

159 000

1 300 000

50 000

159 000

1 300 000

50 000

Administration
Administrativa tjänster

54 079

59 000

49 502

Redovisningskostnader

97 900

130 000

49 700

Köp av samordnartjänst

871 994

890 000

876 493

Representation

11 732

16 000

9 731

Resekosnader

3 536

10 000

2 245

Hemsida och nyhetsbrev

16 785

15 000

6 006

Bankkostnader

2 138

0

6 730

Trycksaker, böcker

5 452

12 000

2 605

Utbildning konferenser

1 550

10 000

6 674

22 200

24 000

24 200

672

0

0

20 525

20 000

11 225

Serviceavgift NNS
Lämnade bidrag och gåvor
Övrigt
Räntekostnader för leverantörsskulder

0

0

261

1 108 563

1 186 000

1 045 372

110 362

150 000

123 740

477 385

600 000

734 967

0

225 000

230 000

EU-plattform SUV 2020

168 186

237 000

76 615

Projekt Vägen in 2013-

168 396

0

0

63 630

0

0

136 481

0

0

1 037 751

0

0

399 068

0

0

Projekt MAC- motiverande, aktiverande, coachande

1 250 568

1 097 000

1 055 653

Projekt Socialt företag - en väg till egenförsörjning, fortsättning

2 232 662

99 000

99 135

Projekt Chance 2 Change 3.0

2 125 589

2 060 000

2 553 755

Projekt Pilotmodell Samordningsteam Västerås

4 125 956

5 150 000

4 991 322

0

959 000

959 129

Summa tkr
Finansiering av projekt/insatser
Länsgemensamma utbildningsinsatser och seminarier
Lokala utbildningsinsatser Västerås Not 8
Kartläggning/utvärdering

Gröna Arenor för samordnad rehabiltering i Västerås
Utveckling av Hälsocenter Västerås
Romane Droma
Coaching som rehabiliteringsmodell

Projekt Övergångslösning sociala företag
Projekt Arbetsmetodutveckling Försäkringskassan

0

137 000

130 000

Summa tkr

12 296 034

10 714 000

10 954 316

Summa Intäkter och kvarstående medel

14 928 098

13 302 000

13 273 182

Summa Kostnader

13 655 495

13 302 000

12 130 122

1 272 603

0

1 143 060

Ej förbrukade medel utfall 2014-2015
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Underskrifter

Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningen föreläggs styrelsen
den 18 mars 2016 för fastställelse.

Samordningsförbundet Västerås Styrelse

Pernilla Rinsell (MP)
Ordförande
Landstinget Västmanland

Ann-Louise Molin Östling
Vice ordförande (S)
Västerås stad

Kauko Leppälä
Arbetsförmedlingen

Henry Komulainen
Försäkringskassan

_____________________________________________________________________

Ann-Kristin Ekman
Förbundssamordnare/verkställande tjänsteman
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Bilaga

Tillhör verksamhetsberättelse 2015 Samordningsförbundet Västerås

Bedömning utifrån
individens fokus i fokus

Insatsintention i Samordningsförbundet Västerås

Läs mer på: http://www.samordningvastmanland.se/vasteras/insatser-isamverkan/Overgangslosning-socialt-foretag-insatser-i-samverkan.shtml

Sammanfattning slutrapport

















Totalt sett har 17 personer deltagit i projektet samt ytterligare 13 har tagit del av projektets resurser då de varit inskrivna som praktikanter/sysselsättningsplatser i föreningen.
Hugg och Röj (Naturverksamheten) har kunnat anställa två personer.
Bortskämda tassar, hunddagiset har påbörjat en planering för att bygga ut och ta emot fler
hundar och anställa ytterligare en person.
En deltagare har fått anställning i Nya Camera för att sköta ekonomin, ska på sikt även kunna
ta ekonomiuppdrag ifrån andra företag.
Fotoverksamheten avvecklas och deltagaren fortsätter med att arbeta som ordförande i föreningen.
Motivi, textilverksamhet och får fortsätta sin verksamhet i ök med sina handläggare på kommunen under 2015.
En deltagare fick anställning på Café Anund
Caféverksamheten på Nya Camera har avvecklats, en person har fått A-kasseersättning
Musikverksamheten drar ner på varsamheten, två personer har gått i ålderspension, en har
fått A-kasseersättning, drivs nu på ideell basis
Nya Camera har nu fyra olika verksamheter (Textil, hunddagis, natur, musik) som drivs av deltagarna själva i styrelsen finns en representant för varje verksamhet.
Samarbetet mellan beröda myndigheter har utvecklats och fungerar mycket bra.
Styrgruppen fortsätter som referensgrupp för sociala företag efter att projektet har avslutats.
Projektet och föreningen har medverkat i en utredning vars syfte var att undersöka
möjligheten till en Inkubator som stöd för utveckladet av sociala företag och
samhällsentreprenörskap inom Västerås stad. Kommunstyrelsen har utifrån den utredningen
fattat beslut om att en inkubator skall startas.
Coompanion har fått ett utökat uppdrag att stötta de sociala företagen under 2015.
De två projekthandledarna som anställdes i projektet ”Socialt företag- en väg till egen försörjning” får fortsatt anställning på AMA.
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En av projektledarna är med i ett rikstäckande nätverk, som drivs av Sveriges kommuner och
landsting för samordnare som arbetar praktiskt med att utveckla socialt företagande i kommunerna.
Det ingår nu i AMA: s beställning att deltagarna i Nya Camera ska ha ett stöd på Individnivå,
samt att AMA ska förbereda individer och för socialt företagande.

En samhällsekonomisk utvärdering av projektet ”Socialt företag- en väg till egen försörjning ” på individnivå (Pay off) har utförts och redovisats under denna projektid. Enligt den så har projektet en återbetalningstid för Kommunen på 18 månader och landstinget 26 månader.
Deltagarna i projektet har ökat sin genomsnittliga disponibla inkomst med 33 000 kr per person. Utredarna anser
att projektet ligger i framkant när det gäller arbetalivsinriktad rehabilitering.

Beslutade medel: 929 129 förbrukade medel: 929 129 = 100 %

Läs mer på: http://www.samordningvasteras.se/insatser-i-samverkan/MAC-Motiverande-AktiverandeCoachande-insatser-i-samverkan.shtml
Sammanfattning slutrapport

Grupperna under projektet har haft ett stort spektra gällande ålder, 22-61 år, yrkeserfarenhet, allt ifrån
VD post i ett multinationellt företag till att inte ha någon arbetslivserfarenhet, frånvaro från arbetslivet
1-28 år, utbildningsbakgrund som innebär allt från att inte ha genomgått grundskolan till flera universitetsutbildningar. Detta har varit en framgångsfaktor där alla har lärt sig av varandra och det har blivit
en bra gruppdynamik. Som i de flesta gruppkonstellationer har kvinnorna dominerat, 78 stycken mot
23 män.
Processen genomsyras av att deltagarna gör sina egna val vilket resulterar i ökat självförtroende. Alla
känner sig behandlade som vuxna personer med egen kraft att ta mogna beslut.
Deltagarna blir tidigt medvetna om insatsens tydliga syfte, att få en egen försörjning och att det tillåts
ske stegvis vilket innebär att deras motivation är stor.
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Viktigt för att deltagarna ska våga ta steget ut på arbetsmarknaden med ökad självkännedom/självkänsla är; TRYGGHET-TILLIT-TID.
MAC har haft unga med aktivitetsersättning som prioriterad grupp, men det visade sig redan vid vår
första grupp att i princip alla från målgruppen inte var redo och avbröt insatsen. Steget var för stort
från att inte vara i något sammanhang till att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering.
Resultat under perioden:
Projektets satta mål var att av de deltagare som genomförde den inledande vägledningsfasen skulle
minst 50 % fortsätta med individuellt anpassade arbetslivsinriktade aktiviteter.
Av 101 startande i projektet fortsatte 72 personer, vilket innebär att 71 % fortsatte.
Av dessa 72 personer avslutades 3 på grund av dödsfall, 2 valde att gå i förtidspension och 1 person
blev barnledig. Då återstod 66 personer och av dessa har 43 personer erhållit arbete eller utbildning,
vilket innebär att 65 % gått i mål, varav 27 till arbete och 16 till utbildning. Det satta målet var 50 %.
Övriga 35 % är i fortsatt enskild coachning eller i arbetsprövning.
Resultaten är t.o.m. projektets slutdatum, 2015-10-31, vilket innebär att de två sista startande grupperna i projektet räknas med i totalen samtidigt som de inte gått färdigt och därför kommer troligtvis målresultaten att öka.
Vi konstaterar att vi genomfört ett gott arbete då projekt har fallit väl ut och en implementering sker i
Pilotmodell: Samordningsteam Västerås som kommer att bli en tillsvidareverksamhet from juli 2016.

Beslutade medel: 4 119 000 förbrukade medel: 3 950 544 = 96 %

Läs mer på: http://www.samordningvasteras.se/insatser-i-samverkan/Chance-2-Change-3.0-insatser-isamverkan.shtml
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Sammanfattning slutrapport
Projektet Chance 2 Change 3.0 (C2C) har löpande utvärderats utifrån Samordningsförbundets självvärderingsmodell. Den här rapporten är en slutrapport och avser perioden 2013 till 2015. Utvärderingsföretaget Payoff har haft i uppdrag att genomföra en lärande utvärdering och en samhällsekonomisk utvärdering av projekt Chance 2 Change 3.0. Payoff har lämnat en separat slutrapport avseende
den lärande utvärderingen samt en delrapport för den samhällsekonomiska utvärderingen. Under våren
2016 kommer denna slutrapport att kompletteras med en slutrapport för den samhällsekonomiska utvärderingen, vilken visar på vilka samhällsekonomiska effekter som projekt Chance 2 Change 3.0 har
bidragit till att skapa.

C2C, är ett projekt som har riktat sig till unga män med kriminell bakgrund, av vilka mång har problem med droger. Syftet med projektet är att stärka unga män i utanförskap, 18-25 år på vägen mot
arbete eller studier, för att skapa vinster för individen, omgivningen och samhället.
Tre grupper i C2C-projektet är avslutade, då deltagarna haft möjlighet att vara inskrivna i 18 månader.
23 deltagare har deltagit i projektets tre första grupper. Av dessa har 13 individer, 60 % avslutats mot
arbete alternativt studier. 9 individer har avslutats pga. misskötsel (låg närvaro alternativt återfall i
missbruk) 1 deltagare ”hänger kvar” då han ej kommit ut i praktik som planerats. 7 individer har avslutats inom 3 månader och räknas som dropouts. I samband med projektstarten 2013 ”hängde” 7 deltagare kvar sedan pilotprojektet. 5 av dessa avslutades mot arbete, under våren 2013.
Arbetet med grupp 3-4 pågår. Grupp 4 och 5 omfattar ytterligare 21 personer, där 1 kommit ut i arbete,
7 st. har avslutats pga. misskötsel, 4 räknas som dropouts och 9 är kvar i projektet enligt plan. Ytterligare 1 person från grupp 3 har förlängts.
De flesta har inte erhållit försörjningsstöd, utan har levt på sin kriminalitet tiden före projektet. I och
med att deltagarna får ersättning via kommunens ung- resursprogram möjliggör projektet för deltagarna att bryta sin kriminella livsstil.
Framgångsfaktorer vad gäller implementeringen har bl a varit att:




beslut och inriktning om implementering fanns med redan från början
implementeringsfrågan började drivas tidigt och den fanns ständigt med under hela projekttiden
lyfta fram samhällsekonomiska effekter har varit en framgångsfaktor i implementeringsarbete

När nu projektet avslutas och implementeras i ordinarie verksamhet har Payoff AB lämnat några avslutade rekommendationer, som vi givetvis ska fundera på för att skapa en så effektiv verksamhet som
möjligt.

Beslutade medel: 6 280 000 förbrukade medel: 6 280 000 = 100 %
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Läs mer på: http://www.samordningvasteras.se/insatser-isamverkan/Pilotmodell_Samordningteam_Vasteras-insatser-i-samverkan.shtml

Sammanfattning delårsrapport andra halvåret 2015
Under perioden som projektet pågått har deltagarna bedömts stå allt längre från arbetsmarknaden.
Personalen ser en ökad multiproblematik, d.v.s. större andel med både psykiska- och somatiska problem.
Fr.o.m. den 1 november 2015 har verksamheten utökats med MAC-projektet. Beslut har tagits i Samordningsförbundet Västerås styrelse om att projektet ska implementeras från och med 1 juli 2016.
De ställda målen i projektet har visat sig möjliga att uppnå endast för de som står nära arbetsmarknaden. I de olika grupperna sker stegförflyttningar mot arbete och studier som inte framgår utifrån de
uppsatta målen. I den nya verksamhetsplanen för implementeringen fr.o.m. den 1 juli 2016 kommer
det att framgå hur målen ska mätas. Den 16 december 2015 var det 71 deltagare inskrivna i projektet.
Resultat från Tilia -, Trädgård-, Salix- Upplevelse- och MAC-gruppen under aktuell period:
33 deltagare har avslutats, varav:
 1 deltagare har gått till studier
 19 deltagare har gjort stegförflyttning mot
arbetsmarknaden via fortsatt rehab i annan
verksamhet
 9 deltagare har återgått till remitterande
myndighet, utan att ha kommit närmare
arbetsmarknaden




3 deltagare har avbrutit
1 deltagare har tagit ut ålderspension



27 nya deltagare har börjat i projektet,
varav:
13 deltagare i Upplevelsegruppen
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10 deltagare i Trädgårdgruppen



4 deltagare i Salixgruppen

Enkätresultat för de naturunderstödda grupperna visar att livskvaliten och det psykiska välbefinnandet ökar
något och att ångest och depressionsnivån sjunker.
Resultat från MAC gruppen:
10 deltagare har avslutats och gick vidare i arbetslivsinriktad rehabilitering på Arbetsförmedlingen. Under
dessa två månader har 3 deltagare erhållit anställning och 2 har påbörjat studier.
I personalgruppen pågår ständigt en kunskapsutveckling, både utbildningsmässigt och om varandras olika
erfarenheter och organisationen.
För de ingående myndigheterna har projektet lett till en ökad samsyn. Då hinder upptäcks i rehabiliteringsprocessen lyfts det i styrgruppen. Det innebär att en snabbare väg till lösning av problemet. Ett exempel är
när Samordningsteamet inte kommer i kontakt med önskad person/ avdelning angående ett ärende. Då har
styrgruppsmedlemmen en viktig funktion, att ta det med det till sin respektive organisation. Detsamma gäller bokning av informationsmöten på respektive myndighet.

Beslutade medel 13 069 681 förbrukade medel: 9 117 278 = 70 %
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Processtyrnings modell
Pilotmodell: Samordningsteam Västerås
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