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 Angående handlingar till ärende 1 

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2018 

1. Revisionsberättelse för år 2018 
a. Granskning av årsredovisning samt revisionsrapport 
b. Samtliga revisionsrapporter som lämnats under 2018 

Enligt kommunallagens 12 kapitel 12 § ska de sakkunnigas rapporter bifogas 
revisionsberättelsen. 
 

2. Revisionsberättelser för Södertörns brandförsvarsförbund och 
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem.  

Dessa ska enligt kommunallagens 12 kapitel 12 § fogas till revisorernas berättelse i 
egenskap av kommunalförbund som kommunen ingår i eller bolag till vilken kommunen 
lämnat över vården av en kommunal angelägenhet. 

Södertörns brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund och som framgår ur deras 
förbundsordning ska varje medlem bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de 
enskilda förtroendevalda. Se beslutspunkt 2 i ärendet. 
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Kommunfullmäktige 

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2018 

Revisorerna har avgivit revisionsberättelse avseende 2018 års verksamhet och 
räkenskaper daterad den 16 april 2019 I revisionsberättelsen tillstyrks att 
kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet. 

Med ärendet finns även: 

● Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund för verksamhetsår
2018. Revisorerna för förbundet tillstyrker att förbundsdirektionen och de
enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.

● Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem för
verksamhetsår 2018. Revisorerna för förbundet tillstyrker att förbundschefen och
de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.

Jäv 
Redovisningsskyldiga ledamöter och ersättare i kommunstyrelse och nämnder deltar ej i 
beslutet avseende ansvarsfrihet för respektive nämnd. 

De fullmäktigeledamöter som tillika varit ledamöter/ersättare i styrelsen för Södertörns 
brandförsvarsförbund under 2018 deltar ej i handläggning och beslut om ansvarsfrihet 
för ledamöterna i direktionen. 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas rekommendation

bevilja kommunstyrelse, övriga nämnder och enskilda förtroendevalda i dessa
organ ansvarsfrihet för verksamhetsår 2018.

2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de
enskilda förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund för verksamhetsår
2018.

3. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundschef och de enskilda
förtroendevalda i Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem för
verksamhetsår 2018.
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Revisorerna i Salems kommun 

rs'AlE/~S KOMMU\~ 
Kornrnunstyrelse! ! 

, 

2019 -04- 16 

Till 
Diorienr 

Fullmäktige i Salems kommun 

Revisionsberättelse för år 2018 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse 
och nämnder. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. 

RevisOl'erna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksam
het och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inrikt
ning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarspröv
ning. Omfattning och inriktning av årets granskning sammanfattas i vår årsredogörelse 
som överlämnas till kommunfullmäktige. 

Samtliga revisionsrapporter avseende kommunens nämnder och styrelse har löpande un
der året överlämnats till Kommunfullmäktige och till berörd nämnd. Revisionen har bi
trätts av KPMG AB. Granskningens omfattning redovisas i bilagan "Revisorernas redo
görelse" och därtill fogade bilagor. 

Kommunens resultat fOr 2018 uppgår till 19,9 mkr, vilket är en avvikelse mot budget med 
-16,1 mkr. Kommunens resultat vid avstämning mot balanskravet uppgår till 19,6 mkr. 
Årsprognosen som lämnades i samband med delårsbokslutet i juli, innebar ett överskott 
på 25,8 mkr. Detta innebär en negativ avvikelse på 5,9 mkr jämfört med utfallet för 2018. 
Det är flera parametrar som har påverkat att resultatet är lägre än budget, några av para
metrarna är bland annat en markfOrsäljning på ca 23,6 mkr som inte blev genomförbar 
samt att pensionskostnader och kostnader avseende semesterlöneskulder överstiger bud
get med ca 10 mkr. Fler nämnder har dock positiva avvikelser bl a Socialnämnden med 
ca 8,4 mkr och Barn- och utbildningsnämnden med ca 3,5 mkr. 
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Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella 
mål och verksamhetsmål som har betydelse får god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen får den ekonomiska förvaltningen. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Salems kommun i allt väsentligt har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl
lande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll i övrigt har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av 
fullmäktige fastställda finansiella målen och verksamhetsmålen. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt en
skilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2018. 

Salem den 16 april 2019 

Håkan Dahlström 

\ 

~~~ 
Hans Jörlen 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Revisorernas redogörelse rör verksamhetsåret 2018. 
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar. 

Åke Fredriksson 



Bilaga 1 till revisionsberättelsen för 2018 

SALc,\AS KOMMUN 
Revisorerna i Salems kommun Kommunstyrelsen 

2019 -04- 16' 

Revisorernas redogörelse för år 2018 Diarienr 

Kommunrevisionens uppgift är att granska kommunens räkenskaper, s.k. 
redovisningsrevision, samt dess verksamheter, s.k. förvaltningsrevision. Granskningen har 
baserats på en bedömning av risk och väsentlighet omsatt i en revisionsplan för 2018. 

Redovisningsrevision 

Denna granskning syftar till att utröna om räkenskapellla är rättvisande och om den kontroll 
som utövas inom styrelser och nämnder är tillräcklig. Det senare gäller frågan om 
tillförlitligheten i räkenskapelna och säkerheten i system och rutiner. Vi har bl a granskat 
årsredovisningen för år 2018 och delårsrappOlien per den 31 juli 2018. 

Salems kommun har beslutat om två finansiella mål med bäring på god ekonomisk 
hushållning. Dessa är att Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på 
Södeliörn samt att Salelns kommun ska ha en stabil ekonomi. 

V år bedömning är i likhet med kommunens att målen för konkurrenskraftig skattesats och 
stabil ekonomi är uppfyllda. 

Kommunstyrelsen har gjoli en sammanvägd bedömning av de finansiella målen i 
årsredovisningen inklusive verksamhetsrnålen med bäring på god ekonomisk hushållning 
(Lärande miljö och Attraktiv arbetsgivare). Av de fyra målen konstateras att ett mål har 
delvis uppnåtts och tre mål har uppnåtts. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de av fullmäktige fastställda finansiella målen. 

Salems kommun har sju övergripande mål, där två av verksaInhetsmålen är för god 
ekonomisk hushållning (Lärande miljö och Attraktiv arbetsgivare). Av årsredovisningen 
framgår bedömningen av måluppfyllelsen avseende verksamhetsrnålen. 

Kommunen har viktat sina mål vid flera indikatorer för att bedöma om målet uppfyllts, delvis 
uppfyllts eller inte uppfyllts. 

Kommunen har även valt att göra en sumlnering av de viktade målen tillsammans med 
symboler (en pil visar en trend). Vi delar Salem kommuns bedömningar att den samlade 
bedömningen av måluppfyllelsen i årsredovisningen i allt väsentligt är ändamålsenlig och 
tydlig. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. 



Bilaga 1 till revisionsberättelsen/ör 2018 

Vår slutsats är att kommunens årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
kommunens resultat och ställning och att den i allt väsentligt är upprättad enligt kommunal 
redovisningslag och god redovisningssed. Revisorerna har vid granskningen biträtts av 
KPMG som kommer att lämna särskild rappOlt från granskningen av bokslut och 
årsredovisning. 

F örvaltningsrevi si on 

En stor del av revisionsarbetet har avsett f6rvaltningsrevision, d.v.s. en granskning av att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Syftet har 
varit att klarlägga om verksamheten har bedrivits enligt fastlagda politiska mål och 
intentioner samt att utvärdera om kvalitet och inriktning har blivit den avsedda. I 
förvaltningsrevisionen har Kommunstyrelsen och samtliga nämnder granskats övergripande 
med inriktning på ändamålsenlighet och effektivitet. Särskild granskning med skriftlig 
avrappOltering har skett genom granskning av arbetsgivarfrågor, inköp & upphandling, 
fÖltroendekänsliga poster samt bygg- och miljönämndens tillsyn av avloppslösningar och 
avfallshantering. 

Övrig granskning 

Som en del av granskningen har revisorerna löpande tagit del av styrelsens och alla nämnders 
protokoll och haft sammanträffanden med kommunfullmäktiges presidium, styrelse, nämnder 
samt utvalda fÖltroendevalda och tjänstemän. 
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Salems kommun 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 

2019-04-16 

1 Sammanfattning 
Vi har av Salems kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och 
årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna 
är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt 
underlag för revisionsberättelsen. 

1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

./' Kommunens resultat för 2018 uppgår till 19,9 mkr, vilket är en avvikelse mot budget 
med -16,1 mkr . 

./' Arsprognosen som lämnades i samband med delårsbokslutet i juli, innebar ett 
överskott på 25,8 mkr. En negativ avvikelse på 5,9 mkr jämfört med utfallet för 
2018 . 

./' Det är flera parametrar som har påverkat att resultatet är lägre än budget, några av 
parametrarna är bland annat en markförsäljning på ca 23,6 mkr som inte blev 
genomförbar samt att pensionskostnader och kostnader avseende 
semesterlöneskulder överstiger budget med ca 10 mkr. Fler nämnder har dock 
positiva avvikelser bl a Socialnämnden med ca 8,4 mkr och Barn- och 
utbildningsnämnden med ca 3,5 mkr . 

./' Kommunens årsredovisning är omfattande. 

Vi bedömer, beaktat ovan, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild 
av kommunens resultat och ställning . Arsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen för den ekonomiska förvaltningen. 

Finansiella mål 

Vår granskning visar att nyckeltalen avseende finansiella mål är uppfyllda. Vi bedömer 
att resultatet av de finansiella målen är förenligt med vad fullmäktige fastställt. 

1 Kommunallag '(2017:725) 
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Salems kommun 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 

2019-04-16 

Verksamhefsmässiga mål 

Vi delar Sa lems kommuns bedömningar att den samlade bedömningen av 
måluppfyllelsen i årsredovisningen i allt väsentligt är ändamålsenlig och tydlig. Men vi 
gör bedömningen att ett mål är antingen uppfyllt eller inte uppfyllt. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Vi rekommenderar dock i likhet 
med förra året till kommande år att det framgår i indikatormålvärde vad det är för enhet 
som används när det inte är procent. 
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Salems kommun 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 

2019-04-16 

2 Bakgrund 
Vi har av Salems kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och 
årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL2 bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna 
är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i 
kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas 
utformning av revisionsberättelsen. 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt 
underlag för revisionsberättelsen. 

2.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande 
revisionskriterier: 

- Kommunallag och kommunal redovisningslag 

- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 

- Interna regelverk och instruktioner 

- Fullmäktigebeslut 

2.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL 3 och Skyrev4 . Det innebär att vi 
planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet 
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen 
av årsredovisningen omfattar: 

• Förvaltningsberättelse 

• Resultaträkningen 

• Balansräkningen 

• Kassaflödesanalysen 

• Tilläggsupplysning ar 

2 Kommunallag (2017:725) 
3 Sveriges Kommuner och Landsting 
4 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Salems kommun 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 
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Granskningen har genomförts genom: 

- Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen. 

- Intervjuer med berörda tjänstemän. 

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

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

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 2018. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den 
finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis. 
Det innebär att vi har granskat sidorna 43-46 och 59-67 vad gäller nyckeltal samt stämt 
av balanskravsredovisning, investerings- och driftsredovisning mot underlag. Sidorna 1-
25 har endast granskats utifrån om informationen är förenlig med de finansiella delarna. 
Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella uppgifterna och att 
informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs vi 
granskar inte alla siffror på nämnda sidor. 

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi förlitat 
oss på de uppgifter kommunen har erhållit från pensionsadministratören KPA. Vi har i 
vår granskning inte gjort någon aktuarielI granskning. 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning. 

Rapporten är faktagranskad av ekonomikontoret. 

2.5 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Granskningen har genomförts av Maria Bohlin, revisor under ledning av Cecilia Kvist, 
auktoriserad revisor. Anders Petersson har deltagit i granskningen som kundansvarig för 
Salems kommun. 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Arsredovisningen 
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2018. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den 
finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis. 

Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL5 , utan betraktas som underlag 
till kommunens förvaltningsberättelse. Såsom framgår under avgränsning har vi inte 
granskat nämndvisa redovisningar. 

5 Lagen om kommunal redovisning (1997:614) 
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Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 
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Innehållet i årsredovisningen regleras i KRL och ska innehålla en förvaltningsberättelse, 
en resultaträkning, en balansräkning, en kassaflödesanalys och om tillämpligt en 
sammanställd redovisn ing. 

Förvaltningsberättelsen skall innehålla en översikt över utvecklingen av kommunens 
eller landstingets verksamhet. Upplysningar skall även lämnas om 
1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen eller 
resultaträkningen men som är viktiga för bedömningen av kommunens eller 
landstingets resultat eller ställning, 
2. sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen eller landstinget som har 
inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut, 
3. kommunens eller landstingets förväntade utveckling, 
4. väsentliga personalförhållanden, 
5. andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den 
kommunala verksamheten. 

Bedömning 

Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en 
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Arsredovisningen har i allt 
väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god 
redovisningssed. 

Arsredovisningen är i år mer kärnfull än föregående år men strukturen kan fortsatt 
utvecklas till kommande år. Den nya lagförändringen, lagen om kommunal bokföring och 
redovisning, innebär bland annat en ny struktur i årsredovisningen som kommunen 
måste vara uppmärksam på kommande år och då även vid delårsrapporten. 

I år har kommunen valt att ha bilagor till årsredovisningen och bilaga 1 avser 
nämndernas verksamhetsberättelser. Trots förändringarna bedömer vi att kommunens 
årsredovisning fortfarande är väldigt omfattande och vi rekommenderar även i år att 
kommunen ser över omfånget av årsredovisningen. En anvisning kan vara att antalet 
sidor uppgår till mellan 70-90 sidor för en kommun inklusive nämndernas 
verksamhetsberättelser och olika bilagor. 

3.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen skett 
enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med KRL 
och RKRs rekommendationer. 

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via intervjuer 
med redovisningschefen samt översiktlig avstämning av kommunens årsredovisning mot 
RKRs gällande rekommendationer. 

Bedömning 

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i huvudsak efterlever 
RKRs rekommendationer. 

Den nya lagförändringen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, innebär bland 
annat nya redovisningsprinciper och viss förflyttning från rekommendationer till lagtext 
samt värderingsregler som kommunen måste vara uppmärksam på. 

6 

© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classiflcation: KPMG Confidential 



Salems kommun 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 

2019-04-16 

3.3 Balanskrav 
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och denna ska redovisas 
i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL 
regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte 
reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information6 om beräkning och redovisning 
av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i KRL och KL. 

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses 
som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att 
intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas 
ekonomi. 

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Kommunens överskott för året uppgår till 19,9 mkr. Vid avstämning av balanskravet 
avgår årets realisationsvinster, 0,3 mkr från årets resultat, i enlighet med gällande 
principer. Justerat resultat enligt balanskravet uppgår därmed till 19,6 mkr. 

Balanskravsutredning (mnkr) 

Skatter och bidrag 942,2 

1 % av skatter och bidrag (kommunens övergripande mål) 9A 

Årets resultat +19,9 

Realisationsvinst att avräkna ;;.0,3 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar +19,6 

Medel till RUR O 

Medel från RUR O 

Årets balanskravsresultat +19,6 

Bedömning 

Vår bedömning är att kommunen redovisar ett korrekt balanskravsresultat. Salems 
kommuns RUR uppgår till 59,8 mkr (59,8 mkr). 

I likhet med förra året är ett förbättringsförslag till kommande år att kommunen även har 
med jämförelseår i sin balanskravsutredning. 

3.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 

6 Oktober 2015 
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Salems kommun har utifrån sin vision brutit ned målen till fem perspektivområden: 

• Medborgare 

• Miljö 

• Lärande 

• Medarbetare 

• Ekonomi 

Till dessa fem perspektivområden finns det nio mål satta, finan siella mål och 
verksamhetsmå l. Två av verksamhetsmålen är för god ekonomisk hushållning . 

Kommunen använder Hypergene för uppföljning. 

3.4.1 Finansiella mål 

Salems kommun har beslutat om två ekonomiska mål. 

Mal fastställda av 
fullmäktige 

Konkurrenskraftig 
skattesats - 5alems 
kommun ska ha en 
skattesats som ar 
konkurrenskraftig på 
SOdertörn. 

Stabil ekonomi -
5alems kommun ska 
ha en stabil ekonomi 

Kommentar 

Kommunens 
bedömning 

Skatt8ataen uppglr 
111119,87% och 
Indlkalamllvarde l1li 
19,86%. MAlet 
uppnAs. 

långfristiga 
skulder/invånare 
uppgår till 17 495 kr 
(indikatormålvarde 
22 529 kr) och 
Resultat av 
skatter/bidrag uppgår 
till 2% 
(indikatonnålvärde 
1%). Målet uppnås. 

BarometerlTrend 

~ 100 . 

Indikatorer 

KommUMn haren 
_,100% 
vilda!, och don _ ..... 
uppfylld. 

Kommunen har två 
100 . indikatorer, en viktas 

med 40% och den 
andra med 60 %. 
Båda bedöms vara 
uppfyllda. 

Vår bedömning är i likhet med kommunens aH målen för konkurrenskraftig skattesats 
och stabil ekonomi är uppfyllda. 

Kommunstyrelsen har gjort en sammanvägd bedömning av de finansiella målen i 
årsredovisningen inklusive verksamhetsmålen med bäring på god ekonomisk 
hushållning (Larande miljö och Attraktiv arbetsgivare, se 3.4.2 Verksamhetsmål). Utav 
de fyra ekonomiska målen konstateras att ett mål delvis har uppnåtts och tre mål har 
uppnåtts. 

B 
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Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen ar förenligt 
med de av fullmaktige fastställda finansiella målen. 

3.4.2 Verksamhets mål 

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk 
hushållning ur ett verksamhetsperspektiv skall upprättas. Dessa mål skall följas upp och 
kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport. 

Salems kommun har sju övergripande mål, där två av verksamhets målen I:Ir för god 
ekonomisk hushållning (Lärande miljö och Attraktiv arbetsgivare). Av årsredovisningen 
framgår bedömningen av måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen som följer: 

Bedömningen ar att .- ar delvis 50 ., 
uppfyl~ 

Bedömningen ar att t l målet ar delvis 66 • uppfyllt. 

Ar att 
t ~ 99 .. 

Bedömningen ar att 
målet uppnås. ' -' 100. 
Bedömningen ar att 
mAlet delvis ar 
uppfyllt. 

, ,, 66 
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Kommunen h. fyra 
indikatorer viktade 
med 25 % vardera. 
En Indtkator uppnås, 
MI IN d-.a 
indIkatorer ar delvis 
uppfytlda och en Inte 
uppfylld. 

Kommunen har sex 
indikatorer, viktade 
med 17 % vardera. 
Tre bedöms vara 
uppfyllda, två delvis 
uppfyllda och en Inte 
uppfylld. 

Kommunen har tre 
indikatorer, viktade 
med 33 % vardera. 
Alla bedöms vara 
uppfyllda. 

Kommunen har tre 
indikatorer, två 
viktade med 33 % 
och en med 34 %. 
Alla bedöms vara 
uppfyllda. 

Kommunen har tre 
indikatorer, 
med 33 % vardera. 
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utvecklingen mot en 
alll mer hållbar miijo. 

Lärande miljö 
Salems förskolor och 
skolor ska erbjuda en 
larande miljö som ger 
barn och elever goda 
förutsattningar för all 
forvarva kunskap och 
la ansvar för sin 
framtida utveckling. 
Eleverna ska nf:l en 
kunskapsnivå som 
ligger över 
genomsnittet 
Stockholms län 

Attraktiv 
arbetsgivare 
Salems kommun ska 
vara en attraktiv 
arbetsgivare 

Kommentar 

Bedömningen ar alt 
målet uppnås. 

IMIoI II' delvis 
upp/yIIl 

I?\ 75 • 

en 

Kommunen har två 
indikatorer, viktat 
med 50 % vardera. 
En bedöms vara 
uppfylld och en 
delvis uppfylld. 

Korrmunen har 7\ 62 • in~ 
L.. _____ .. med 25 " vardera. 

Tvi 
uppnå. en av lod __ 

upplyld och en 
uppfylld. 

Kommunen har viktat sina mål vid flera indikatorer för att bedöma om målet uppfyllts 
(g rönl), delvis uppfylIIs (gull) eller inle uppfyllts (röll). 

Kommunen har även valt att göra en summering av de viktade målen til lsammans med 
symboler (en pil visar en trend). Verksamhetsmålen i årsredovisningen kan även med 
fördel kompletteras med måttangivelse. 

Vi delar Salem kommuns bedömningar att den samlade bedömningen av 
måluppfyllelsen i årsredovisningen i allt väsentligt är ändamålsenlig och tydlig. Men vi 
gör bedömningen att ett mål är antingen uppfyllt eller inte uppfyllt. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Vi rekommenderar i likhet med 
fOrra året till kommande år att det framgår i indikatormålvärde vad det är för enhet som 
används när det inte är procent. 

10 
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3.5 Resultaträkning 

BeIoDD I mnkr 2018-12-31 Budget 2018 2017-12-31 
Prognos :j~~~ 

Verksamhetens 
nettokostnader ·928.6 -908 1 -874 5 -9214 
FtJrSndring I %, jmf med 
2017 6 2 3,8 4,4 5,4 
Skatteintäkter och 
statsbidraa 9422 9478 9187 9418 
F(jrtJndring i %, jmf med 
201 7 2,6 3,2 6,4 2,5 

Finansnetto 6,3 -3 7 1 9 53 

Arets resultat 199 36 0 46 1 25 7 

Nettokostnader inkl. 
finansnetto i relation till 
skatteintäkter och bidraa % 979 962 95 0 97 3 

Kommentar 

Det är flera parametrar som har påverkat att resultatet är lägre än budget , några av 
parametrarna är följande: 

• Verksamhetens nettokostnader är ca 20,5 mkr högre än budgeterat. Största 
avvikelsen mot budget är att markförsäljning på ca 23,6 mkr inte blev 
genomförbar. Flera nämnder har dock positiva awikelser, främst 
Socialnämnden med ca 8,4 mkr och Barn- och utbildningsnämnden med ca 3,5 
mkr. 

• Pensionskostnader och kostnader för semesterlöneskulder överstiger budget 
med ca 10 mkr. Pensionskostnaderna har ökat signifikant på grund av ökat 
antal anställda som kommit över gränsen för att få förmånsbestämd pension. 
Semesterlöneskulden har ökat med ca 3,0 mkr på grund av ökat antal sparade 
semesterdagar och flera nyanställda som inte tagit ut sin semester. 

• Skatteintäkter och statsbidrag är ca 5,6 mkr lägre än budget. Det beror främst 
på att inkomstutjämningsbidraget blev 5,3 mkr lägre än budget p g a färre 
invånare än budgeterat 

• Finansnettot har varit ca 10,0 mkr högre än budget och det beror framförallt på 
omplacering av finansiella omsättningstillgångar, vilket har realiserat 
kapitalvinst på 10,7 mkr. 
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3.5.1 Driftredovisning 

, , 

Kommentar 

Den främsta förlclaringen till att resu ltatet är sämre an budget är på grund av budgeterad 
markförsåljning som inte blev genomförd, vilket påverkar resultat negativt moo 23,6 mkr. 
Markförsäljningen ingår i Övriga nämnder i tabellen ovan. 

Socialnämnden står för positiv avvikelse mot budget med 8,4 mkr, inom nämnden 
återfinns verksamheter med både positiva och negativa avvikelser. Största positiva 
avvikelsen beror främst på erhållna retroaktiva ersättningar från Migrationsverket 
avseende ensamkommande barn, 9,4 mkr. 

Barn· och utbildningsnämnden står för positiv avvikelse med 3,5 mkr, inom nämnden 
återfinns ver1<samheter med både positiva och negativa avvikelser. De posit iva 
avvikelsema beror bland annat på fiera sålda platser, falTe elever tin planerat och högre 
statsbidrag från Migrationsverkel. 
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3.6 Balansräkning 

Kommunen 

Belopp imkr 201/1.-12_31 2017-12-31 

Balansomskitnin . 1 33~~ 1 24~,~ 
Redovisat_!'9et kapjtaJ .,,, M" 
Ansvarsförb i n dft lse 2557 -,' 
E t kapital inkl. ansvarslOrpnktelse _ r 413,6 382 B 

RfKIovisad SoJidit9t 50,3% 523% 

Soliditet med MIns till ansvan;!(}fpliklel:w 
~ 

31,1% "''' Anlägg n i ng sti II!lån gar l 005,4 9491 

OmMttnin stit , " 325,3 291 6 

Avsattn illlli!! ", 77,0 

LånQfristiQa skulder 2937 342,5_ 

Kortllistiga skulder 272 9 171 ,8 

Balanslikll!dltet 119% mm 

Kommentar 

Soliditeten visar beta lningsförmågan på lång sikl, vitkel betyder alt kommunen har 
läckning för sina skulder. Kommunens redovisade soliditet på 50,3 % och soliditeten 
med hänsyn taget lin ansvarsförpl iktelser uppgående till 31, l %, visar på alt kommunen 
har betaln ingsförmåga för sina skulder. 

Balanslikviditeten visar beta lningsförmågan på kort sikt. Kommunens balanslikviditet är 
god på bokslutsdagen till följd av det positiva resultatet 

Pensionsförpliktelser inklusive sarski ld löneskatt som redovisas som 
ansvarsförbindelser uppgår till 255,7 mkr (266,5 mkr) . 

3.7 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesana lysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats ocIl hur 
de har inverkat på verksamhetens likvida stä llning . Den til lämpade modellen synes 
överensstämma med RKRs rekommendat ion 16.2. 
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189,3 

-98,9 

-57,0 100,7 

13,4 45,5 

116,8 71,4 

130,3 116,6 

Kommen/ar 

Kassaflödet för kommunen är rätt uppställt och redovisat. 

3,8 Investeringsredovisning 
Nettoinvesteringarna uppgår till 88,9 mkr (137,3 mkr) och totala beloppet för 
investeringskostnaderna uppgår till 1 07,3 mkr (144,4 mkr). 

Budgeten för investeringskostnaderna uppgår till 267,1 mkr (222,5 mkr), vilket innebär 
att kommunen har investerat 159,8 mkr (78,1 mkr) lägre än budget. Den största 
avvikelsen finns inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det beror främst på 
förseningar i exploateringsprojekt såsom Ränninge Centrum, Solliden och 
Karlskronaviken och på investeringsmedel för bland annat Fågelsångsskolan, förskola i 
Hallsta och Ersboda 4H-gården. 

VA-verket har även en stor avvikelse mot budget, 30,8 mkr. 

Kommentar 

Vi rekommenderar att kommunen ser över budgeten för investeringarna eftersom den 
inte uppnås år efter år, vilket kan innebära att trovärdigheten minskar. Under de fem 
senaste åren har de genomsniltliga nettoinvesteringama uppgått till ca 76,6 mkr per år. 

3.9 Sammanställd redovisni ng 
Enligt KRL 8 kap 2 § ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska 
personerna i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Enligt RKR 8:2 framgår att 
betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna 
i en annan juridisk person, men aven andra faktorer ska beaktas. Det finns dock 
möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller 
balans omslutning. 
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Kommunen har inga företag eller andra väsentliga ägarandelar i någon organisation som 
överstiger 20 % av ägarandel eller väsentligt inflytande. Därmed upprättas ingen 
sammanställd redovisning. 

2019-04-16 

KPMGAB 

Cecilia Kvist 

Auktoriserad revisor 

Anders Petersson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Salems kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bygg- och 
miljönämndens tillsyn av avloppslösningar och avfallshantering. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2018. 

Det finns en diskrepans mellan behovsutredning rörande miljötillsynen och kommunens 
tillsynsplan motsvarande ca en tjänst. Detta medför att prioriteringar måste göras av 
arbetsuppgifter och enskilda ärenden kan dra ut på tiden. 

Bygg- och miljöenheten upplever att de har personalbrist på miljösidan vilket får till följd 
att många handlingsstyrda ärenden är pågående men drar ut på tiden till avslut. 

Vi har inte kunnat verifiera att ärenden kring enskilda avloppslösningar eller dumpning 
av avfall har hanterats felaktigt av nämnden. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi nämnden att: 

Överväga utifrån behovsutredningen huruvida bygg- och miljöenheten har 
tillräckliga resurser för att fullgöra sitt uppdrag på ett skyndsamt och rättssäkert 
sätt 

Fortsätta gå igenom rutiner och processbeskrivningar för att stämma med 
förändrad lagstiftning inom området 

För nämndbeslut som rör miljöbalken och Länsstyrelsens strandskydd inte kan 
ske på delegation. En stark rekommendation är att enskild tjänsteman måste 
påvisa för den beslutande nämnden, alternativt ordförande, att beslutet har fått 
ändrade förutsättningar att det kan ske på delegation. 

2 Inledning/bakgrund 
KPMG har av Salems kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur bygg- och 
miljö nämnden utövar tillsyn av enskilda avloppslösningar och hur vitesförelägganden 
utdöms och följs upp. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Kommunen genomförde under 2007 en omfattande inventering av avloppslösningarna i 
södra Rönninge föranlett av bristande kvalitet på vattnet i Uttran och framförallt 
Dånviken . Båda sjöarna har kontakt med Mälaren som är Stockholms 
vattenförsörjning . 

• Kommunen konstaterade att kraftfulla åtgärder krävdes för att förbättra 
vattenkvaliteten. Vid inventeringen togs många beslut om att ålägga fastigheter 
att åtgärda sina avloppslösningar. Områdesbestämmelserna antogs 
2010. Sedan dess har många fastighetsägare förbättrat sina avloppslösningar, 
men fortfarande finns det fastigheter som inte, trots vitesförelägganden, 
åtgärdat sina avloppslösningar. Svartvatten rinner fortfarande ut i Dånviken. 
Ingen av dessa fastigheter har tvingats betala vite för sin ohörsamhet och 
kommunens uppföljning av beslut har varit bristfällig . Fastighetsägare påpekar 
orättvisan att fastighetsägare som nu åtgärdat sina avloppsloppslösningar med 
hot om viten, uppenbarligen inte hade behövt göra detta då viten ändå inte 
döms ut. 
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• Våtmarker med flöde till Dånviken fylls olovligen med sprängsten , cementrör 
etc. Bygg- och miljöenheten säger sig ha detta under handläggning. Knappt ett 
år senare står maskiner uppställda på de före detta våtmarkerna. Tillflödet 
i Dånviken p.g.a. alla små miljöbrott gör att vattnet i Dånviken inte får tillräcklig 
växling mot Uttra n eller våtmarker. Det förefaller som om kommunen inte driver 
detta vidare. Det naturliga tilloppet av dagvatten via infiltration till Dånviken har 
stoppats av diverse rätt till byggnation i strandskyddsnära områden. Kommunen 
har utdömt viten för återställande (75 000 SEK per månad), men återställning 
har inte utförts och viten har inte åtgärdats. Hur är det med att driva 
vitesärenden i Salems kommun? Finns säkrade rutiner för genomdrivandet. 
"Brist på rutiner urholkar demokratin", enligt närliggande småhusägare. 

• Rönninge fiskevårdsområdesförening påpekar att vatten kvaliteten i Uttra n och 
Dånviken kraftigt har försämrats, vilket påverkar fiskbeståndet och på sikt 
möjligheterna för fiskgjuse, bäver och häger. Föreningen har kontaktat 
revisionen för att undersöka hur Salems kommun följer EU:s ramdirektiv på 
bl.a. vatten. Enligt 
http://viss.lansstyrelsen.selWaters.aspx?waterMSCD=WA 16879012 har sjön 
Uttra n fortfarande undermålig kvalitet. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig 
organisation och planering för att tillse att kommunens viktiga vattendrag skyddas mot 
föroreningar och har åtgärdsplaner för att ständigt förbättra kvaliteten . 

Vilka styrmedel har kommunen gällande genomförande av förbättringar och hur 
säkerställs att beslut efterlevs (utdömda viten och kontroller)? 

I flera fall har förenklad delegation av bygglov hanterats av enskilda tjänstemän, som i 
många fall (enligt uppgiftslämnare) bryter mot områdesbestämmelser i Dånviken . Hur 
säkerställer kommunen att områdesbestämmelserna efterlevs i bland annat området 
Dånviken? 

För att besvara den övergripande revisionsfrågan konkretiserar vi: 

- Hur är tillsynen organiserad? 

- Vilka skriftliga rutiner/process beskrivningar finns framtagna inom tillsyn av avlopp 
och dumpning av avfall i naturen? 

- Vilka principer gäller för återställande av mark där det dumpats utfyllnadsmassor? 

- Vilken kvalitet har dessa skriftliga rutiner och överensstämmer de med författningar 
inom området? 

- Hur följer nämnden upp efterlevnaden av ovanstående rutiner? 

- Hur ser delegationsordningarna ut? Överensstämmer delegeringen med regler i 
kommunallagen och speciallagar? 

- Hur följer nämnden upp efterlevnaden av fattade beslut? 

- Har förvaltningen tillräckligt med resurser för att fullgöra sitt uppdrag? 
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2.2 Avgränsningar 
Granskningen omfattar nämndens hantering av avloppslösningar och avfallshantering. 

2.3 Revisionskriterier 
• Kommunallagen (2017:725) 

• Förvaltningslagen (1986:223) 

• Miljöbalk (1998:808) 

• Områdesbestämmelser 

• Kommunens egna policyer och regelverk t.ex. tillsynsplaner och liknande 

• Lag (1985:206) om viten 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser Bygg- och miljönämnden. 

2.5 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Granskningen har utförts av Göran Acketoft, certifierad kommunal revisor. 

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts genom 

Dokumentstudier 

Intervju/avstämning med bygg- och miljöchefen, nämndens ordförande och en 
miljöinspektör 

Rapporten är faktagranskad av bygg- och miljöchefen. 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Hur är tillsynen organiserad? 
Avlopp och avfall hanteras av bygg- och miljönämnden. Enskilda avlopp och 
minireningsverk finns beskrivna i tillsynsplanen som upprättas årligen och antas av 
nämnden. Atervinningsstationer och förorenad mark finns också beskrivna i 
tillsynsplanen. 

I bygg- och miljöenheten finns förutom bygg- och miljöchefen 2 miljöinspektörer, 1,5 
bygglovshandläggare och 0,5 nämndsekreterare (som även är den 0,5 av 
bygglovshandläggarna). Från 2018 finns även en temporär 0,4 tjänst som 
byggadministratör och som har hand om ärendehanteringen inom bygg. 
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Tillsynen sker enligt av nämnd beslutade tillsynsplaner som är framtagna efter en 
behovsbedömning. Innehållet i tillsynsplanen är till stora delar lagstyrd, d.v.s. det 
föreskrivs i miljö balken vad som ska vara föremål för tillsyn inom hälsoskydd, miljöfarlig 
verksamhet, vatten, jordbruk, biotopmiljöer m.m. 

Utifrån de lagar som styr verksamheten görs i tillsynsplanen en prioritering. Allt synas 
inte varje år men ambitionen är att allt ska synas åtminstone under en femårsperiod. 
Resultat av tillsynsplanen redovisas till nämnden minst en gång per år. I 2018 års 
tillsynsplan prioriteras t.ex. livsmedelskontroll samt tillsyn av hälsoskydd inom 
vårdinrättningar, hygienisk behandling, förskolor och skolor, återvinningsstationer, 
radon och rökfria miljöer. 

I 2018 års tillsynsplan prioriteras inte miljöövervakande arbetsuppgifter såsom 
grönstrukturplan, luft, buller och magnetfält. Däremot planeras tid för kartläggning av 
förorenade områden i kommunen samt framtagande av avfallsplan. I detta ingår bl.a. 
en förstudie av förbättrande åtgärder av Dånviken, reservatsföreskrifter, dagvatten, 
remisser och planprocessen. 

3.2 Vilka skriftliga rutinerIprocessbeskrivningar finns framtagna 
inom tillsyn av avlopp och dumpning av avfall i naturen? 
En skriftlig rutin för hur enskilda avlopp ska inspekteras finns från 2010 (Rutin för 
handläggning av avlopp). Den hänvisar till aktuell lagstiftning såsom miljöbalken, 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Naturvårdsverkets 
författningssamling (NFS 2006:7) samt lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. 

Rutinen behöver uppdateras, menar bygg- och miljöchefen. Detta ska göras under 
2018 då även process- och rutin beskrivningar för enhetens verksamhet ska ses över 
generellt. NFS 2006:7 har upphävts och ersatts med NFS 2016:4 som gäller från och 
med 2016-06-02. 

Rutinen beskriver hur en anmälan om enskild avloppsanläggning ska hanteras. Det 
görs ett besök på plats och en provgrop för jordprov grävs på fastighetsägarens 
bekostnad. Bygg- och miljöenheten kommer själva inte med lösningar men bidrar som 
bollplank och med rådgivning. Om allt ser bra efter provtagning och med presenterad 
lösning beviljas tillstånd. Att anläggningen är korrekt uppförd kontrolleras genom att 
entreprenören gör en slutbesiktning och fyller då i en rapport som tillställs Bygg- och 
miljöenheten. Vid oklara fall gör miljöinspektören själv slutbesiktningen. Tillsyn av 
befintliga anläggningar görs enligt tillsynsplanen. 

För dumpning av avfall finns ingen särskild rutin över hur tillsynen ska ske. Sådan 
tillsyn görs efter tips eller klagomål från allmänheten. Då åker en miljöinspektör ut till 
den aktuella platsen för att kontrollera huruvida det är ett tillfälligt upplag eller om det 
rör sig om dumpning. Om det bedöms som dumpning av avfall hanteras ärendet som 
ett miljöbrott. 
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3.3 Vilka principer gäller för återställande av mark där det dumpats 
utfyllnadsmassor? 
Det finns inga av Sa lems kommun nedtecknade principer för återställande av mark där 
det begåtts miljöbrott. Det är fastighetsägaren som har ansvar för att återställa om 
dumpning av utfyllnadsmassor olagligen har skett. 

Om efter en inspektion bygg- och miljöenheten konstaterar att ett miljöbrott har skett 
skrivs ett brev och skickas till svaranden om en anmodan att åtgärda och/eller 
återställa. Svaranden får en rimlig tid på sig att genomföra åtgärderna och en 
inspektion görs återigen vid den tidpunkt som beslutas. Om det inte har genomförts 
några åtgärder utdöms vite eller miljösanktionsavgift. 

3.4 Vilken kvalitet har dessa skriftliga rutiner och överensstämmer 
de med författningar inom området? 
Alla process- och rutinbeskrivningar ska ses över under 2018, enligt bygg- och 
miljöchefen. Detta arbete är påbörjat. Som konstaterats redan i kapitel 3.2 ovan finns 
det bl.a. felaktiga hänvisningar till lagar som tillkommit, upphört eller ändrats, sedan 
rutinerna skrevs. 

3.5 Hur följer nämnden upp efterlevnaden av ovanstående rutiner? 
Delegationsärenden tas upp löpande som en stående punkt i nämndens protokoll. 
Enligt nämndens ordförande är nämnden aktiv och ställer frågor. 

I nämndens interna kontrollplan finns bl.a. nämndens tillsynsplan och rutiner med. 

3.6 Hur ser delegationsordningarna ut? Överensstämmer 
delegeringen med regler i kommunallagen och speciallagar? 
Nämnden har en omfattande delegationsordning. En uppdatering gjordes 2015-04-28 
med anledning av förändringar i plan- och bygg lagen som trädde i kraft vid årsskiftet 
2014/2015. Den är indelad efter vilka lagområden som gäller för respektive 
tillsynsområde. 

Indelningarna är följande: 

Plan- och bygglagen (PBL) 

Miljöbalken (MB) 

Livsmedelslagstiftning 

Övrig lagstiftning 

Under varje avsnitt hänvisas till ytterligare lagrum som hör hemma till respektive 
huvudrubrik. 

Inom Plan- och bygglagens område är det i huvudsak plan- och exploateringschefen, 
bygg- och miljöchefen och bygglovshandläggare som har delegation. Delegationen är 
långtgående. I något fall är det kartingenjören som har delegation. Det handlar då om 
Lagen om lägenhetsregister (SFS 2006:378). 
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På motsvarande sätt gäller inom Miljöbalkens område att bygg- och miljöchefen och 
miljö- och hälsoskyddsinspektör som har delegation. Även denna långtgående. I 
brådskande ärenden är det nämndens ordförande som har delegation. Brådskande 
ärenden är 1) att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av nämndens 
beslut eller avge yttrande inom föreskrivna tidsfrister samt 2) besluta om föreläggande 
och förbud med vite eller förordna om rättelse på den ansvariges bekostnad m.m. 
liknande åtgärder. 

Även för livsmedelslagstiftningens och övrig lagstiftningars områden är det bygg- och 
miljöchefen och miljöskyddsinspektör som har delegation. 

Delegationsordningen innehåller flera felaktiga hänvisningar till lagparagrafer. En del 
lagrum har upphävts genom lag och en del lagar som det hänvisas till har uppdaterats. 

Ibland är det otydligt vilken lag som det hänvisas till. Detta gäller speciellt plan- och 
bygg lagen och plan- och byggförordningen. 

Enligt uppgift från bygg- och miljöchefen uppmärksammades detta hösten 2017 då han 
tillträdde som ny chef. Bedömningen gjordes då att ett nytt reglemente behövde göras 
innan en ny delegationsordning tas fram. Båda dessa dokument är upprättade och ska 
beslutas av kommunfullmäktige. 

3.7 Hur följer nämnden upp efterlevnaden av fattade beslut? 
Bygg- och miljöenheten har en långtgående delegation och fattar beslut i ett stort antal 
ärenden. Vid nämndens sammanträden finns det alltid anmälan av delegationsbeslut 
med som en punkt. Bygg- och miljöenheten sammanställer alla delegationsärenden 
och bifogar som en lista till sammanträdena. Att besluten verkställs/efterlevs är 
dokumenterat i ärendehanteringssystemet. 

Nämndens ordförande konstaterar vidare att Salems kommun är liten (16 615 
medborgare vid årsskiftet 2016/2017). Det innebär att om ett beslut inte efterlevs får 
man som förtroendevald veta det från medborgarna, menar ordföranden. 

3.7.1 Hur säkerställs att beslut om viten och kontroller efterlevs? 

Viten används i liten utsträckning. Istället tar bygg- och miljöenheten kontakt med den 
som ärendet gäller och försöker komma överens om lämpliga åtgärder. Om detta inte 
skulle lyckas kan vite utdömas eller beslut om föreläggande om åtgärd inom en viss 
tidsrymd. Alla beslut läggs in i bygg- och miljöenhetens ärendehanteringssystem. Alla 
beslut som inte är avslutade ligger som aktiva . Det finns således ingen risk att något 
ärende glöms bort. 

När ett beslut om vite eller föreläggande tas får personen som ärendet gäller besked 
om vad som behöver göras. Efter en tid åker en tjänsteman från bygg- och 
miljöenheten ut och kontrollerar om beslutet har följts . Exempelvis kommer en sådan 
kontroll att göras i juni/juli 2018 gällande ett föreläggande och hot om vite för en 
fastighet där ägaren förelagts att återställa mark till ursprungligt skick där en utfyllnad 
av marken skett. 
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3.8 Har förvaltningen tillräckligt med resurser för att fullgöra sitt 
uppdrag? 
Varje år tar nämnden fram en behovsutredning som är baserad på den tillsyn som 
behöver göras med M nsyn till kommunens struktur såsom t.ex . antal bensinstationer, 
skolor, förskolor och livsmedelsanläggningar. Tid för sådana inspektioner baseras på 
tidigare gjorda Inspektioner. För nytillkomna tillsynsobjekt dar det saknas tidigare 
erfarenhet har tiden för tillsyn uppskattats av handlaggarna. 

Behovsutredningens syfte är att redovisa tillsynsbehovet j form av beräknad tidsåtgång 
i anta l timmar för att bilda ett underlag för den prioritering av tillgangliga resurser som 
görs I bygg- och miJjönämndens tillsynsplan som årligen antas av nämnden. 

En heltidsanställd I Sa lems kommun har en teoretisk arbetstid på ca 1 938 timmar. Den 
tid som beräknas för faktisk tillsyn uppgår till 1 474 timmar per handläggare då 
semester, sjukdom, föräldraled ighet etc. räknas ifrån. Se nedanstående tabell från 
behovsutredningen 2017-2019. 

PersolJHg tid Kommentar nmmar 

Semester snitt 31dgr/person 240 

Sjukdom, rehab Snitt sjukfrånvaro/ år, llngre fr1nvaro bortrilmad 40 

TIllfAlllg M räldraledrghet Beriknad på faktisk tid fII r 2015 40 

(VAB) 

Gemensam rid 

Egen fortblldnlng och .0 

utbildning för att 

arbetstagaren ska klara 

av t lUsynsarbetet 

TrlvseVfrlskvArd 54 

Summa 464 

Planerbar t id Faktisk arbetstid -persoollg och gemensam tid 1474 

Den totala tiden delas upp i planerade arbetsuppgifter och händelsestyrda 
arbetsuppgifter som i sin tur delas upp i faktureringsbara och anslagsfinansierade 
arbetsuppgifter. 

Planerade arbetsuppgifter som tillsynsobjekten betalar för är t.ex. återkommande tillsyn 
av verksamheter som finns i kommunen såsom bensinstationer, skolor etc. 

Planerade arbetsuppgifter som tHlsynsobjekten inte betalar för är t.ex. tillsyn enligt 
tobakslagen eller tillsyn av eventuellt smittskyddsutbrott där källan kan konstateras. 

Siulversion - MiljOrapport.docx 

C 2018 KPMG AD. All rlghtl relerved . 

Decument classification: KPMG Conl'id'ntlll 

8 



H~ndelsestyrdil arbetsuppgifter som tiUsynsobjekten betalar för är t,ex. ansökningar om 
tillstånd till miljöfilrlig verksamhet och hälsaskydd, registrering ilV nYil 
livsmedelsanläggningilr, klagomålsärenden sam är befogade eller hantering av 
miljösanktiansavgifter. 

Händelsestyrda ilrbolsuppgifter som tillsynsobjekten inte betalar för är Lex. 
klagomålsärenden som inte är befogade, remisser och enkäter etc. 

Det totala behovet av tillsynstimmar är bedömt till 5 030 för år 2018 fördelat enligt 
nedanslåellde tabeM, 

""" .. BedömIb ...... !eiömt """"" 2U1S Bedömt beIwv 2019 =, 
Miföfarlli vert;<;.mhet och 1580 1605 16ro 
hiiI .... kydd 

LM"",""-! och "",~pth1a 006 002 845 
läkemedel 

\.Ummo ""hov tIll..". "'. "" "" 
NidUlv,ird och milj<ilM!l\Iakrin, m '" m 

ÖYergrlpandeam.tsupptif\rr 1736 1736 1736 

SUMma ""hov"lM1#' 2473 2473 2473 

Summa totalt .", 6030 4!1!17 

De. totala tillgängliga resurserna i nuvarande. organisation och med den 
beräkningsmodell som anv1!nds för tillg1!nglig tillsynstid pe.r anstä lld uppgår till 3 621 
timmar för ar 2018. Diffe.rensen motsvarar underskott av ca en tjänst (1 409 timmar) . 

Enligt förvaltningslagen (2017:900) § 9 ska ett ärende hilndläggils s~ enkelt, snabbt 
och kostnadseffektiv som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. p~ grund av det 
underskott av personal som bygg- och miijöenhelen har i förhållande till 
behovs utredningen b~r denna paragraf svår att leva upp till. Inkommande ärenden tas 
under behandling skyndsamt och är då pågående men ärendena kan dra ut 
tidsmässigt. 

3.9 Uttrans och Dånvikens vattenmiljö 
Det huvudsakliga syftet med granskningen har vilrit att bedöma om kommunen har en 
~ ndamålsenlig organisation och planering för att tillse att kommunens viktigil 
vattendrag skyddas mot föroreningar och hilr åtg~rdsplilner föl att ständigt förbättril 
kvaliteten, Vilka styrmedel har kommunen gällande genomförallde av förbattringar och 
hur säkerställs att beslut efterlevs (viten och kontroller)? Uppgiftslämnare har påpekat 
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att tjänstemän i samband med förenklad delegation om bygglov brutit mot 
områdesbestämmelser i Dånviken. 

Dånviken är en liten sjö med ett vattendjup om 4,4 meter och med en yta av 0,186 
kvadratkilometer, eller 186 000 kvadratmeter. De naturliga förutsättningarna med låg 
grad av omsättning av vatten gör att Dånviken men även Uttran är känsliga för 
övergödning. Mätningar från 2017 visar dessutom att vatten från Uttran kan flöda in i 
Dånviken vid sjöns utlopp i Uttran. Prover från Dånviken påvisar trots detta en 
fosforhalt som understiger 50 mikrogram/liter. 

I en rapport från YOLDIA 1 daterad 2018-01-30 där mätningar från 2017 presenteras. 
Rapporten beskriver hur kommunens vattendrag och sjöar mår utifrån syrehalter, 
fosfor, kväve, växtplankton, cyanobakterier, bottenfauna m.m. Dånviken bedöms i 
rapporten som relativt välmående med måttligt höga halter av fosfor och kväve. 
Bottenfaunans artsammansättning i sjöns djupzon indikerar på en miljö som är vanlig i 
sjöar med stor närsaltsbelastning. Närsalter kommer från i huvudsak skogs- och 
lantbruk. 

I tillsynsplan 2018 prioriteras bland annat en förstudie av förbättrande åtgärder av 
Dånviken. En av frågeställningarna är i vilken grad de kvarvarande enskilda avloppen 
kan vara orsak till övergödningen, om än måttlig, av Dånviken. 

Flera skrivelser har inkommit till nämnden rörande påstådda miljöbrott. Nämnden har 
följt upp samtliga sådana klagomål från grannar och allmänhet. Skrivande påstår att 
"uppenbara miljöbrott fortsätter år ut och år in" och att nämnden inte gör något. På en 
direkt fråga från revisionen till handläggande ijänstemän och nämndens ordförande om 
klagomålen har någon grund är svaret att på grund av hög arbetsbelastning, och i 
förhållande till behovsutredningar, liten personalstyrka, samt inkommande synpunkter 
och dröjsmål med svar från sökanden, blir gärna ärendena utdragna i tid. 

Generellt arbetar nämnden så att ägare till t.ex. felaktiga eller undermåliga enskilda 
avlopp föreläggs att åtgärda bristerna inom en viss tid. I fallet enskilda avlopp vid 
Dånviken gjordes det en inventering 20072 som resulterade i en mängd sådana 
föreläggande. Ett par avlopp är till dags dato inte åtgärdade men enligt 
fastighetsägarna används inte avloppen. 

4 Slutsats och rekommendationer 
Det finns en diskrepans mellan behovsutredning rörande miljötillsynen och kommunens 
tillsynsplan motsvarande ca en tjänst. Detta medför att prioriteringar måste göras av 
arbetsuppgifter och enskilda ärenden kan dra ut på tiden. 

Bygg- och miljöenheten upplever att de har personalbrist på miljösidan vilket får till följd 
att många handlingsstyrda ärenden är pågående men drar ut på tiden till avslut. 

Vi har inte kunnat verifiera att ärenden kring enskilda avloppslösningar eller dumpning 
av avfall har hanterats felaktigt av nämnden. 

1 http://www.yoJdia.se/ 
2 http://www.saJem .se/globalassets/5.-bygga-bo-miljo/natur-sjoar-och-vattendrag/inventeringsrapport
enskilda-avlopp-vid-danviken.pdf 
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4.1 Svar på revisionsfrågorna 

Hur är tillsynen organiserad? 

Tillsynen genomförs av två miljöinspektörer. De inspektioner som planeras genomföras 
under ett verksamhetsår sammanställs i en tillsynsplan. Tillsynsplanen är resultatet av 
en årligen genomförd behovsutredning som är en analys över vad som behöver synas 
med beaktande av de olika verksamheter som finns i kommunen. 

Vi bedömer detta som ändamålsenligt. 

Vilka skriftliga rutiner/processbeskrivningar finns framtagna inom tillsyn 
av avlopp och dumpning av avfall i naturen? 

Skriftliga rutiner för tillsyn av avlopp finns. För tillsyn av dumpning av avfall i naturen 
finns inga särskilda rutiner. Sådana ärenden är händelsestyrda och nämnden är 
beroende av tips från medborgare. Tipsen följs upp och i det fall det går att konstatera 
att det rör sig om miljöbrott hanteras ärendet som ett sådant. 

Vi har svårt att se hur en rutin för tillsyn av dumpning av avfall i naturen skulle kunna se 
ut. Det skulle förutsätta någon form av löpande rondering i kommunen vilket skulle 
kräva orimligt mycket personalresurser. 

Vi bedömer detta som ändamålsenligt. 

Vilka principer gäller för återställande av mark där det dumpats 
utfyllnadsmassor? 

Vid otillåten dumpning tillskrivs fastighetsägaren och uppmanas att återställa marken. 
Fastighetsägaren får då en rimlig tid på sig för detta. Om åtgärder inte genomförs 
utdöms eventuellt vite eller miljösanktionsavgift. 

Vi bedömer detta som ändamålsenligt. 

Vilken kvalitet har dessa skriftliga rutiner och överensstämmer de med 
författningar inom området? 

Vissa rutiner och även delegationsordning och reglemente behöver uppdateras då de i 
delar hänvisar till felaktiga lagrum till följd av att lagrummet upphävts, lagen har stuvats 
om eller ny lagstiftning har ersatt tidigare lagstiftning. 

Vi bedömer att det finns skriftliga rutiner som inte överensstämmer med samtliga 
författningar inom området. 

Hur följer nämnden upp efterlevnaden av ovanstående rutiner? 

I den interna kontroll planen finns såväl rutiner som tillsynsplanen med som 
kontrollpunkter. Delegationsärenden följs upp vid varje nämndsammanträde som en 
stående punkt i protokollet. 

Några rutiner hänvisar till felaktiga lagrum. Det är tjänstemännens uppgift att göra 
nämnden observant på detta. Vi kan rimligen inte kräva att nämnden på egen hand ska 
hålla sig uppdaterad på aktuell lagstiftning. 

Slutversion - Miljörapport.docx 11 
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Vi bedömer att uppföljningen av rutiner är ändamålsenlig. 

Hur ser delegations ordningarna ut? Överensstämmer delegeringen med 
regler i kommunal/agen och special/agar? 

Nämndens delegationsordning är omfattande och delegationen är långtgående. 
Delegationsordningen behöver uppdateras då den hänvisar till felaktiga lagrum på flera 
ställen. Förslag till en ny delegationsordning och reglemente har utarbetats av bygg
och miljöenheten men är ännu ej beslutad av nämnden. 

Hur följer nämnden upp efterlevnaden av fattade beslut? 

Redovisning av delegationsbeslut är en stående punkt på nämndens sammanträden. 

Angående viten och föreläggande gäller att beslut om såväl föreläggande som viten 
måste grundas på ett lagrum. Det handlar om myndighetsutövning och en myndighet 
får, enligt förvaltningslagen, "endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen". 
Vidare föreskriver förvaltningslagen att "åtgärden får aldrig vara mer långtgående än 
vad som behövs och får vidtags endast om det avsedda resultatet står i rimligt 
förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå frö den som åtgärden riktas mot". 

Utöver detta sägs i § 6 att en myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir 
smidiga och enkla. Vi bedömer att bygg- och miljöenheten arbetar i denna anda och 
hellre hjälper än straffar. Resultatet, d.v.s. att brister åtgärdas, är det viktigaste. 

Har förvaltningen tillräckligt med resurser för att ful/göra sitt uppdrag? 

Enligt tillsynsplanen 2018 finns det en differens mellan behovsutredningen och 
tillsynsplanen på ca en tjänst för lite. 
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Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi nämnden att: 

Överväga utifrån behovsutredningen huruvida bygg- och miljöenheten har 
tillräckliga resurser för att fullgöra sitt uppdrag på ett skyndsamt och rättssäkert 
sätt 

Fortsätta gå igenom rutiner och processbeskrivningar för att stämma med 
förändrad lagstiftning inom området 

För nämndbeslut som rör miljöbalken och Länsstyrelsens strandskydd inte kan 
ske på delegation. En stark rekommendation är att enskild ljänsteman måste 
påvisa för den beslutande nämnden, alternativt ordförande, att beslutet har fått 
ändrade förutsättningar att det kan ske på delegation . 

2018-04-16 

KPMG AB 

Göran Acketoft 

Certifierad kommunal revisor 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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1 Sammanfattning
Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Salems kommun granskat 
hanteringen av förtroendekänsliga poster. Granskningen har genomförts genom 
dokumentstudier, intervju med redovisningsansvarig och en genomgång av utvalda 
företroendekänsliga poster för perioden 2018-01-01 till 2018-06-30. 

Granskningen visar att kommunens attestreglemente inte innehåller en beskrivning av 
attestgången för verifikat som avser förtroendekänsliga poster. Kommunen har dock tagit 
fram en policy med riktlinjer för representation och personalförmåner som ska upp för beslut
i kommunfullmäktige. 

Vidare visar vår genomgång av utbetalningar på brister i hantering och kontering av 
kostnader för förtroendekänsliga poster. En övergripande iakttagelse i samband med 
genomgången är att det för majoriteten av verifikaten saknas ett komplett och samlat 
underlag. Detta resulterar i att handläggare på ekonomienheten i samband med kontroller 
måste rekvirera kompletterande uppgifter från ansvarig nämnd/förvaltning.

Det har även framkommit att det föreligger andra brister i redovisning då utbetalningar i 
vissa fall felkonteras och bokförs på fel kostnadskonto. Vidare kan vi konstatera att det 
förekommit felaktigt momsavdrag i samband med redovisning av extern- och intern 
representation. 

Utifrån granskningsresultatet är vår bedömning att det interna kontrollarbete kommunen 
bedriver inte är tillräckligt och behöver förstärkas. För att åtgärda de brister som 
framkommit behöver kommunens tillämpningsanvisningar göras kända i verksamheterna 
och efterlevas. 

2 Bakgrund
I Salems kommun förekommer varje år relativt omfattande kostnader för utbildningar, 
kurser, konferenser, resor och representation (både extern och intern, s k 
personalrepresentation) etc. Ur förtroendesynpunkt är det viktigt att de verifikat som finns till
dessa kostnader är så fullständiga som möjligt, att momsavdrag har skett på ett korrekt sätt 
samt att kostnaderna i övrigt har hanterats enligt kommunens interna riktlinjer och regler. 
Utifrån sin revisionsplanering för 2018 beslutade Salems kommuns förtroendevalda 
revisorer att genomföra en granskning av s.k. förtroendekänsliga poster.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen har varit att bedöma om den interna kontrollen avseende 
hanteringen av förtroendekänsliga poster i kommunen är tillräcklig.

Inom ramen för det övergripande syftet har granskningen utgått från följande frågor:

 Omfattningen av förtroendekänsliga poster?

 Attestreglementet beskriver hur attest ska ske av verifikat som avser 
förtroendekänsliga poster?

 Finns det tydliga och aktuella riktlinjer/rutinbeskrivningar upprättade?
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 Finns tillräckliga beslut, specifikationer, program etc som underlag till de 
förtroendekänsliga posterna?

 Framgår alltid deltagare/grupp av deltagare och syfte i anslutning till de 
förtroendekänsliga posterna?

 Har korrekt momsavdrag skett avseende de verifikat som avser representation?

2.2 Avgränsningar

Granskningen har omfattat förtroendekänsliga poster under januari-juni 2018. Fokus har 
främst varit förtroendekänsliga poster som är knutna till ledande politiker och ledande 
tjänstemän i kommunen.

2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:

 Kommunallagen,

 Fullmäktigebeslut samt,

 Interna regelverk och policys.

2.4 Projektorganisation/granskningsansvarig

Granskningen har utförts av Sofie Wiessner, revisor, under ledning av Anders Petersson, 
certifierad kommunal yrkesrevisor.

2.5 Ansvarig nämnd

Granskningen har avsett kommunstyrelsen och övriga nämnder.

2.6 Metod

Granskningen har genomförts genom:

 Intervjuer med ansvariga handläggare i kommunen,

 Genomgång av styrande och stödjande dokument,

 Stickprovsvis genomgång av förtroendekänsliga poster.

Intervju har skett med:

 Redovisningsansvarig i kommunen. 

Rapporten har sakgranskats av de intervjuade.
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3 Resultat av granskningen

3.1 Styrande dokument

3.1.1 Formellt beslutade dokument

Attestreglemente

Kommunens attestreglemente som antogs av kommunfullmäktige i februari 2010 (KF § 4) 
gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner 
samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla. Av reglementet
finns ingen närmare beskrivning av hur attest ska ske av verifikat som specifikt avser 
förtroendekänsliga poster.

Riktlinjer för attestreglemente

Riktlinjer för attestreglemente är ett komplement till kommunens attestreglemente. 
Riktlinjerna syftar till att förtydliga regler kring attest och internkontroll och ska stödja 
samtliga av kommunens medarbetare i hanteringen av ekonomiska transaktioner. 
Riktlinjerna antogs i kommunfullmäktige 2013-12-10. 

Enligt § 8.3 ”attest av personliga utgifter” får den attestberättigade inte attestera fakturor 
som avser egna kostnader i tjänsten, t.ex. mobiltelefon, kurser, konferenser. Dessa fakturor 
ska beslutsattesteras av närmast överordnad chef. 

Vad gäller utbetalning utan faktura som underlag, exempelvis vid ersättningar för utlägg ska
följande information anges:

 Betalningsmottagaren angivet med namn, adress, organisations- eller 
personnummer,

 Utbetalningssätt,

 Belopp,

 Vad betalningen avser,

 Utbetalningsdatum,

 Kontering samt,

 Eventuell periodisering av kostnaden.

Till utanordningen/utbetalningsunderlaget ska originalhandling (kvitton) eller motsvarande 
som styrker utbetalningen bifogas. 

Övriga policys

I kommunen finns en resepolicy som antogs av kommunfullmäktige 2014-06-12. Av policyn 
framgår att alla resor och möten som utförs bör ha ett tydligt syfte och vara väl motiverade. 
Respektive förvaltning ansvarar för att följa upp att policyn efterlevs. Policyn finns tillgänglig 
på kommunens intranät.
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3.1.2 Övriga styrdokument

I Salems kommun finns ett policydokument med riktlinjer för representation och 
personalförmåner. Policyn är ej fastställd politiskt. I intervjun med redovisningsansvarig i 
kommunen framkommer att policyn ska upp för beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige men att det inte är beslutat när detta ska ske. 

Policyn omfattar både intern och extern representation och gäller för alla anställda och 
förtroendevalda i Salems kommun. Utifrån policyn finns tillämpningsanvisningar som 
redogör för krav på redovisningsunderlag och rutiner för rapportering av moms vid 
representation. Avsnitt 6.4 i tillämpningsanvisningarna redogör för kraven på 
redovisningsunderlaget som ska innehålla information om följande:

 Datum för representationstillfället,

 Måltidens benämning,

 Syfte och målet med aktiviteten (motivering för utgifterna och nyttan för kommunen),

 Namn på samtliga deltagare,

 Namn på den organisation som gästerna företräder,

 Ett detaljerat program innehållande tidplan och agenda/innehåll för samtliga 
aktiviteter samt uppgifter om eventuellt arrangemang (t.ex. föreläsningar/föredrag, 
grupparbeten, studiebesök). Alla programpunkter som bekostas av kommunen ska 
finnas angivna i programmet.

 Mervärdesskatt ska vara specificerad på restaurangnotan och andra kvitton,

 Till faktura eller begäran om ersättning ska kvitton bifogas i original,

 Faktura/restaurangnota ska innehålla specificerade uppgifter om mat och dryck,

 Fakturan ska innehålla uppgift om eventuellt arrangemang,

 Eventuell dricks bekostas aldrig av kommunen.

I redovisningsunderlaget för interna kurser och konferenser ska motsvarande uppgifter 
anges. 

Enligt policyn är det inte tillåtet att beslutsattestera egna representationskostnader eller 
personalförmåner. 

Kostnader vid extern representation ska påföras baskonto 7100 Representation. Kostnader 
vid intern representation ska påföras baskonto 7110 Personalrepresentation. Vid 
rapportering av moms i samband med representation ska verifikationen innehålla ett 
fullständigt redovisningsunderlag. Interna kurser/konferenser med måltider klassas inte som
intern representation och har ingen avdragsbegränsning avseende ingående moms. De 
betraktas istället som allmänna omkostnader och ska påföras baskonto 7650 Personalens 
kurser, konferenser och utbildningar. 

På kommunens intranät ”Fisknätet” finns tillämpningsanvisningar avseende representation 
för chefer och medarbetare. I dessa återges bl.a. regler och avdragsbegränsningar för 
moms vid representation. Av reglerna framgår att en distinktion mellan intern och extern 
representation ska göras vid attestering av fakturor. Vidare ska det tydligt framgå tid, plats, 
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syfte och deltagare på originalkvittot eller i kommentarrutan i webbportalen. Vid extern 
representation ska det även framgå vilket företag/organisation deltagaren kommer ifrån. 

Enligt tillämpningsanvisningarna för reseräkningar ska alla reseräkningar vid utlandsresor 
kompletteras med blanketten ”Begäran om ersättning för resa med egen bil eller 
traktamente och utflyttad verksamhet”. 

3.1.3 Kommentarer och bedömningar

Kommunen har beslutat om ett attestreglemente samt en resepolicy som gäller för samtliga 
anställda i kommunen. Vi bedömer det som en brist att reglementet i dagsläget saknar 
riktlinjer och anvisningar om hur attest ska ske av verifikat som specifikt avser 
förtroendekänsliga poster.

Som komplement till attestreglementet har kommunen upprättat ett förslag till 
policydokument med riktlinjer för representation och personalförmåner. Policyn innefattar 
väsentliga riktlinjer och konkreta tillämpningsanvisningar avseende förtroendekänsliga 
poster. Utifrån detta är vår bedömning att policyn är ett ändamålsenligt komplement till det 
befintliga attestreglementet. 

3.2 Kostnaden för förtroendekänsliga poster

Nedan presenteras kostnader för förtroendekänsliga poster för åren 2015, 2016, 2017 samt 
jan-jun 2018. Kostnaderna fördelar sig på totalt 120 olika betalningsmottagare mellan 2015-
2018.  

Tabell 1. Kostnaden för förtroendekänsliga poster per nämnd, avser 2015

Nämnd Belopp

Kommunstyrelsen                  812 321, 14 kr

Miljö- och byggnämnd                  390 358,37 kr 

Kultur- och fritidsnämnd                    82 563,44 kr 

Barn- och ungdomsnämnd               3 542 719,93 kr 

Socialnämnd               2 017 143,50 kr 

Överförmyndarnämnd                  243 796,15 kr 

Totalt 6 276 581,39 kr
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Tabell 2. Kostnaden för förtroendekänsliga poster per nämnd, avser 2016

Nämnd Belopp

Kommunstyrelsen               1 288 116, 47 kr 

Miljö- och byggnämnd                  385 083,06 kr 

Kultur- och fritidsnämnd                  200 229,55 kr 

Barn- och ungdomsnämnd               2 990 308,43 kr 

Socialnämnd    2 881 448,38 kr             

Överförmyndarnämnd 21 426,40 kr

Totalt 6 478 495,82 kr

Tabell 3. Kostnaden för förtroendekänsliga poster per nämnd, avser 2017

Nämnd Belopp

Kommunstyrelsen                  769 650,41 kr 

Miljö- och byggnämnd                  522 240,56 kr 

Kultur- och fritidsnämnd                    88 660,23 kr 

Barn- och ungdomsnämnd               2 531 674,98 kr 

Socialnämnd               2 024 082,02 kr 

Överförmyndarnämnd                    28 676,00 kr 

Totalt 5 964 984,20 kr
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Tabell 4. Kostnaden för förtroendekänsliga poster per nämnd, avser jan-jun 2018

Nämnd Belopp

Kommunstyrelsen 422 067, 09 kr                 

Miljö- och byggnämnd                  142 228,18 kr 

Kultur- och fritidsnämnd                    63 436,99 kr 

Barn- och ungdomsnämnd               1 111 378,31 kr 

Socialnämnd               1 007 299,83 kr 

Överförmyndarnämnd                    22 290,40 kr 

Totalt 2 346 633,71 kr

3.2.1 Kommentarer och bedömningar

Bortsett från valnämnden så har alla nämnder redovisat kostnader avseende 
förtroendekänsliga poster och utifrån detta drar vi slutsatsen att i princip all verksamhet i 
kommunen har dessa typer av kostnader.  

3.3 Genomgång av förtroendekänsliga poster

Krav på verksamheters bokföring regleras i bokföringslagen (1999:1078). Enligt 
bokföringslagen ska organisationer följa god redovisningssed1. Bokföringsnämnden (BFN) 
är statens expertorgan på redovisningsområdet och ansvarar för att utveckla god 
redovisningssed. Nämnden ger därför ut en vägledning om bokföring i syfte att förtydliga 
bokföringslagens regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering. 

Enligt bokföringslagens 5 kap 7 § skall en verifikation innehålla uppgift om när den har 
sammanställts, när affärshändelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller 
och vilken motpart den berör. Enligt bokföringsnämndens vägledning ska en verifikation 
göra det möjligt att identifiera en affärshändelse. Verifikationen ska säkerställa att det finns 
bevis för att en affärshändelse har inträffat och att det finns tillförlitlig dokumentation om 
affärshändelsens innebörd. Vidare kan även annan lagstiftning, t.ex. mervärdesskattelagen 
(1994:200), innehålla regler som ställer ytterligare krav på uppgifter om affärshändelsen och
motparten. 

Vi har i vår genomgång av förtroendekänsliga poster granskat verifikat utifrån ovan kriterier 
och följaktligen för varje utbetalning kontrollerat att:

 Syftet med utbetalningen framgår (schema/innehåll/syfte) 

 Utlägget bedöms vara motiverat och rimligt i förhållande till det syfte och den 
verksamhet som avses. 

 Det framgår vilka som deltagit. Utan deltagarlista går det exempelvis inte att klargöra
huruvida attestanten själv deltagit i aktiviteten. Antal deltagare vid exempelvis 
representationsmåltid påverkar även vilket momsavdrag som får göras. 

1 Enligt Bokföringsnämnden består god redovisningssed av allmänna råd respektive rekommendationer från 
normgivande organ samt en etablerad företagspraxis som är förenlig med lag och normgivning och som håller 
en god kvalitet. 
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 Att korrekt momsavdrag har gjorts. Kontrollen avser i första hand att rätt momssats 
har använts och att hänsyn tagits till de särskilda regler för momsavdrag som finns 
avseende bland annat restaurangbesök. 

I vår genomgång av förtroendekänsliga poster så vi valt att granska större utbetalningar 
(över 10 000 kr) som skett mellan jan 2018 – jun 2018. Totalt har vi granskat 74 stycken 
utbetalningar. 

3.3.1 Resultat av genomgången 

I vår genomgång framkom att det i majoriteten av fallen saknas en samlad dokumentation 
(deltagarlista, program m.m.) för utbetalningarna som avser förtroendekänsliga poster. 
Följaktligen har vi, genom kommunens redovisningsansvarige, rekvirerat kompletterande 
uppgifter från respektive nämnd/förvaltning. 

Av de 74 granskade utbetalningarna var fyra utbetalningar felaktigt bokförda och avsåg inte 
förtroendekänsliga poster. 

Av de 70 resterande utbetalningarna som avsåg förtroendekänsliga poster har 37 stycken 
komplett underlag, dvs. att syftet tydligt framgår, att utlägget bedöms vara motiverat i 
förhållande till det syfte och den verksamhet som avses samt att en komplett deltagarlista 
finns, dock med följande noteringar:

 I tre av fallen inkom uppgifter om deltagare via e-post,

 I fyra av fallen stämde deltagarlistan inte överens med det angivna antalet på kvittot,

 I ett av fallen redogjordes endast för antal deltagare utan namn. 

Vi har även noterat att program/konferensprogram i samband med representation/interna 
konferenser/interna kurser i flera fall saknas. 

Vidare har vi påträffat ett fall av förskottsbetalning med information om att kvitto ska bifogas 
vid ett senare tillfälle. I underlaget till denna utbetalning saknas dock kvitto som styrker 
köpet.

3.3.2 Momsavdrag

Skatteverkets regler

Enligt Skatteverket får avdrag för moms ske i samband med representation om kostnaderna
för mat och dryck har ett omedelbart samband med verksamheten. Följaktligen ska det 
tydligt framgå vilka som varit med vid representationstillfället samt syftet med 
representationen. 

Avdragsrätten vid representation är begränsad. Enligt Skatteverkets regler får 
momsavdraget ske på ett underlag som får vara högst 300 kr exklusive moms per person 
och tillfälle. Om kostnaden enbart avser mat och alkoholfri dryck får avdrag ske på som 
mest 36 kr per person. I fall där kostnaden överstiger 300 kr exklusive moms och gäller mat 
och alkoholdrycker, ska momsavdraget beräknas genom en proportionering utifrån de 
faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol. 

Vid intern representation är även vissa kringkostnader, såsom lokalhyra och utgifter för 
underhållning, avdragsgilla. För dessa kostnader bör avdrag medges med 180 kr plus 
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mervärdesskatt per person. Avdrag vid inkomstbeskattning för utgifter för mat och dryck 
medges bara för förfriskningar och enklare förtäring och då med högst 60 kr per person 
alternativt 60 kr per person plus mervärdesskatt.

Konferenser ska enligt Skatteverkets regler inte beskattas för värdet av resan så länge det 
rör sig om en renodlad konferensresa. Vid bedömning av förmånsbeskattning för en 
konferensresa beaktas flera faktorer, bl.a. syftet med resan. För att en resa ska kunna 
klassas som konferensresa måste det i programmet ingå en del av effektivt arbete och tiden
för konferensen måste uppgå till minst sex timmar per dag.

Genomgång av momsavdrag 

Av de 74 utbetalningar som ingick i stickprovskontrollen avsåg totalt fyra utbetalningar 
representation. I ett av fallen hade korrekt momsavdrag skett. I två fall hade överskjutande 
på momsen skett med 723,86 kr respektive 1 197 kr och i ett fall var mer moms avdragsgillt 
än vad som hade redovisats (se tabell 5). 

Tabell 5. Sammanställning momsavdrag vid representation

Ansvarig nämnd
Representations
-kategori

Registrerad 
moms

Avdragsgill 
moms Kommentar

Kommunstyrelsen
Extern (60

årsfest) 3 727,45 kr 2 484 kr
Felaktigt momsavdrag

1 243,45 kr

Barn- och 
utbildnings-
nämnden

Intern
(personalfest) 2 904,86 kr 2 181 kr

Felaktigt momsavdrag
723,86 kr

Barn- och 
utbildnings-
nämnden

Intern
(konferens) 2 659,58 kr 2 659,58 kr Korrekt momsavdrag

Barn- och 
utbildnings-
nämnden Intern (julbord) 1 944 kr 2 088 kr

Felaktigt momsavdrag
144 kr

3.3.3 Kommunens interna kontroller

I intervjun med redovisningsansvarig i kommunen framkommer att kommunens 
ekonomienhet genomför tre olika typer av redovisningskontroller. Vid utbetalningar 
kontrolleras bl.a. bankgironummer, organisationsnummer och fakturabelopp. 
Utbetalningskontroller görs varje dag vid utbetalningar. 

Utgående moms kontrolleras en gång per månad. Den utgående momsen avser den moms 
som finns på fakturor som skickas från kommunen och avser därför inte förtroendekänsliga 
poster.

I intervjun med redovisningsansvarig framkommer även att kommunen genomför en 
internkontroll som sker en gång per år. Vid detta tillfälle kontrolleras momsavdraget på 
utvalda representationsfakturor. Vid dessa kontroller ingår att säkerställa momsavdraget 
mot bifogad deltagarlista samt att en behörig beslutattestant på förvaltningen har 
beslutsattesterat fakturan. Kommunens redovisningsansvarig uppger i intervjun att det finns
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ett förslag om att även inkludera kontroller av momsredovisning vid konferenser. Vid den 
senaste stickprovsgranskningen uppger redovisningsansvarig att 3 av 25 verifikat hade ett 
fullständigt underlag. Enligt redovisningsansvarig så berodde detta delvis på att ett flertal av
fakturorna var felkonterade och inte tillhörde kategorin representation. 

I intervjun med redovisningsansvarig framgår att tillämpningsanvisningarna för redovisning 
av representationsutbetalningar på kommunens intranät har uppdaterats. 
Redovisningsansvarig har även i samarbete med kommunikationschefen beslutat om att 
publicera anvisningarna på intranätets förstasida i syfte att göra dem mer lättillgängliga för 
kommunens medarbetare. För att stödja kommunens medarbetare i redovisningen har 
redovisningsansvarig tagit fram mallar för utgifter vid extern- och intern representation samt 
vid konferenser (se bilaga 1). Enligt redovisningsansvarig är förhoppningen att dessa 
åtgärder ska bidra till att redovisningen förbättras.

3.3.4 Kommentarer och bedömningar

Vi noterar någon brist i underlaget för 33 av 70 utvalda fakturor. Vi bedömer följaktligen att 
kommunen behöver förstärka sina rutiner vad gäller att känna till vad som krävs vid 
redovisning av förtroendekänsliga poster. I det arbetet bedöms det nödvändigt att det 
påminns om vad som måste framgå tillsammans med verifikationen. Det är med andra ord 
av vikt att det säkerställs att kommunens tillämpningsanvisning som finns tillgänglig via 
intranätet efterlevs i verksamheten.

Eftersom vi i granskningen noterat att flera fakturor felkonterats bedömer vi även att 
kommunen behöver förstärka sina rutiner vad gäller att känna till och identifiera kostnader 
som är representation.

För att kunna identifiera affärshändelsen och beräkna att korrekt momsavdrag har skett har 
ansvarig nämnd/förvaltning behövt komplettera uppgifterna, något som vi anser försvårat 
kontrollprocessen. Utifrån vår genomgång av momsavdrag så kan vi konstatera att felaktiga
momsavdrag i flera fall har skett. 
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4 Svar på revisionsfrågor
Omfattningen av förtroendekänsliga poster?

Totalt ligger kommunens snittkostnad för förtroendekänsliga poster per år (beräknat på åren
2015, 2016 samt 2017) på 6 935 999,67 kr. En mer detaljerad redovisning av kostnaderna 
återges i avsnitt 3.2. 

Attestreglementet beskriver hur attest ska ske av verifikat som avser 
förtroendekänsliga poster?

Nej. Kommunens attestreglemente är av generell karaktär och beskriver inte hur attest ska 
ske av verifikat som avser förtroendekänsliga poster. 

Finns det tydliga och aktuella riktlinjer/rutinbeskrivningar upprättade?

Delvis. Ett förslag till policy och riktlinjer som specifikt avser förtroendekänsliga poster är 
framtaget av kommunen men ej beslutat av kommunfullmäktige.

Finns tillräckliga beslut, specifikationer, program etc. som underlag till de 
förtroendekänsliga posterna?

Nej. Det saknas i flera fall uppgifter som redogör för syftet med utbetalningen. I flera fall 
saknas även nödvändigt underlag för att kunna göra en bedömning om utlägget är 
motiverat och rimligt i förhållande till syftet och den verksamhet som avses.

Framgår alltid deltagare/grupp av deltagare och syfte i anslutning till de 
förtroendekänsliga posterna?

Nej. Deltagarlistor saknas i flera fall och ansvarig nämnd/förvaltning har fått komplettera 
med information om vilka som deltagit. Granskningen visar även att deltagarlistorna i vissa 
fall inte överensstämmer med uppgifterna på fakturan. Vad gäller syfte se ovan.

Har korrekt momsavdrag skett avseende de verifikat som avser representation?

Nej. Granskningen visar att ett felaktigt momsavdrag skett i flera fall. Vi bedömer inte detta 
som ett systematiskt fel då momsavdrag skett både till kommunens fördel och nackdel. 

KPMG AB

Anders Petersson Sofie Wiessner

Certifierad kommunal yrkesrevisor Revisor
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Bilaga 1   Mall för utgifter vid representation
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1 Sammanfattning
Vi har av Salems kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunstyrelsen 
och nämnder styr och följer att kommunens arbetsgivaransvar uppfylls i enlighet med 
lagar, föreskrifter och interna styrdokument. 

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Vår granskning visar att kommunstyrelsen och nämnderna styr arbetsgivarfrågorna 
genom att bryta ned fullmäktiges övergripande mål till nämndsmål. Uppföljning av 
arbetsgivarfrågorna görs genom bland annat uppföljning av måluppfyllelse i 
delårsrapport och årsredovisningen, personalredovisning i årsredovisningen och 
rapportering av resultat av medarbetarenkäter.

Enligt vår bedömning är den politiska ansvarsfördelningen otydlig avseende 
arbetsgivaransvaret då det finns omnämnt i barn- och utbildningsnämndens 
reglemente men inte i övriga nämnders reglementen. Vi förutsätter dock att detta 
kommer att klargöras i den revidering som pågår av reglementen och 
delegationsordningar. Vi ser som positivt att förtroendevalda har fått 
arbetsmiljöutbildning samt tillgång till information om arbetsgivaransvaret på 
kommunens intranät. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kommunen i huvudsak har en 
tillfredsställande styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna 
att: 

 Ta initiativ till att det i reglementen och övriga styrdokument förtydligas var det 
politiska arbetsgivaransvaret ligger.

 Ta fram kostnaderna för sjukfrånvaron i kommunen minst en gång om året. Vi 
anser att dessa beräkningar minst bör innehålla kostnader för sjuklön, intjänad 
semester och pension.

 Fastslå att avslutningssamtal är obligatoriskt för chefen att genomföra och att ta 
fram en rutin för att följa upp att de verkligen genomförs. 

 Följa upp resultatet av avslutningssamtal för att kunna dra slutsatser och vidta 
åtgärder till följd av resultatet. Vi ser här som en fördel om det vid analys och 
åtgärder också finns en koppling till resultatet av medarbetarundersökningar.
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2 Inledning/bakgrund
Vi har av Salems kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunstyrelsen 
och nämnder styr och följer att kommunens arbetsgivaransvar uppfylls i enlighet med 
lagar, föreskrifter och interna styrdokument. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2018.

Arbetsgivarpolitiken berör bland annat arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, mångfald, 
lönepolitik och ledarfrågor. Hur kommunen agerar och uppfattas som arbetsgivare t.ex. 
anställningsvillkor, arbetsmiljö m.m. är mycket betydelsefulla faktorer för hur 
kommunen ska lyckas att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens samt 
motverka ohälsa och sjukfrånvaro hos medarbetarna. 

Det är de förtroendevalda som skall sätta mål och dra upp riktlinjer. Chefer och övriga 
medarbetares ansvar är att verkställa detta. Det är ytterst viktigt att ansvars- och 
rollfördelningen är tydlig. HR-avdelningens kompetens och stöd är av yttersta vikt för 
att ansvariga chefer ska ha förutsättningar för att kunna ta sitt arbetsgivaransvar i 
enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunens mål och styrdokument. 

Salems kommuns revisorer bedömer att det är av stor betydelse att det finns en 
tillfredsställande styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna. I granskningen har 
särskilt fokus lagts på hur kommunstyrelsen och granskade nämnder styr och följer upp 
arbetsmiljöfrågorna. I granskningen har också uppgifter om personalomsättning 
studerats.

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Det övergripande syftet med projektet har varit att granska om kommunstyrelse och 
nämnder styr och följer upp att kommunen uppfyller sitt arbetsgivaransvar med fokus 
på arbetsmiljö och sjukfrånvaro.

Vi har därför granskat:

om Kommunstyrelsen och nämnder styr och följer upp att kommunen uppfyller sitt 
arbetsgivaransvar.

om Det finns styrdokument, rutiner och riktlinjer (med särskilt fokus på riktlinjer och 
rutiner för arbetsmiljö, rehabilitering och omplacering) för hur kommunen ska 
uppfylla sitt arbetsgivaransvar.

om Det finns en tydlig ansvarsfördelning avseende det övergripande 
arbetsgivaransvaret.

om Det finns en tydlig ansvarsfördelning avseende arbetsmiljöansvaret.

om Kommunen organiserat det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt 
arbetsmiljölagstiftning och tillhörande föreskrifter.
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om Det finns en fungerande samverkan med fackliga företrädare avseende 
arbetsmiljöfrågorna

om Insatser görs för att motverka ohälsa samt vid behov rehabilitera arbetstagare 

om Sjukfrånvaron följs i kommunstyrelse och nämnder samt vad den visar

om Sjukfrånvarokostnader följs i kommunstyrelse och nämnder

om Personalomsättningen följs i kommunen och vilka analyser som görs av denna 
omsättning

om Rutiner finns för avslutningssamtal eller motsvarande i samband med att 
personal slutar

om Kontroll görs av att rutinerna vid avslut efterföljs

om Kommunen gjort ekonomiska överenskommelser (s.k. utköp av personal) i 
samband med att anställningar har avslutats under åren 2008-2017 och i vilken 
omfattning det skett.

2.2 Revisionskriterier

Följande revisionskriterier är aktuella:

 Arbetsmiljölagen 

 Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete

 Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1994:01 - Arbetsanpassning och rehabilitering

 Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 – Organisatorisk och social arbetsmiljö 
(trädde i kraft 31 mars 2016)

 Kommunens fastställda styrdokument avseende arbetsgivaransvaret med fokus på 
arbetsmiljö.

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudie av relevanta dokument

 Studier av statistik avseende personalomsättning och sjukfrånvaro. 

 Studier av de uppgifter som kommunen kunnat tillhandahålla avseende ekonomiska 
överenskommelser vid avslut av anställningar.
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 Intervjuer med personalchef, kommundirektör och förvaltningschefer.

Samtliga intervjuade har getts möjlighet att faktakontrollera rapporten.

3 Resultat av granskningen

3.1 Ansvarsfördelning och övergripande styrning, uppföljning av 
arbetsgivarfrågorna

Den övergripande styrning av arbetsgivarfrågorna sker från fullmäktige genom följande 
mål som antagits i budget 2018t:

”Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.”

Kommunstyrelsen och nämnden bryter ned det övergripande målet till mål för 
nämnder, förvaltningar och enheter. Till målen kopplas indikatorer. Mål och åtgärder för 
att uppnå målen läggs in i IT-stödet Hypergene. 

Samtliga nämnder har ”Attraktiv arbetsplats” som ett nämndsmål. Måluppfyllelsen mäts 
genom SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME). 

SKL har under 2018 gett ut en rapport om rekryteringsläget i Sveriges kommuner och 
landsting. I rapporten lämnas nio förslag till strategier för hur kommunernas 
arbetskraftsutbud ska kunna öka i en framtid när bristen ökar på ett flertal av de 
yrkeskategorier som utgör kärnan i den kommunala verksamheten.

Salems kommun har satt samman en grupp med representanter från samtliga 
förvaltningar. Gruppen ska arbeta med hur dessa nio strategier kan konkretiseras i 
Salems kommun för att säkra framtida kompetensförsörjning. 

Barn- och utbildningsnämnden har redan antagit en kompetensförsörjningsstrategi som 
utgår från dessa nio strategier.

I årsredovisningen görs uppföljning av arbetsgivarområdet under rubriken 
Medarbetare. Det är följande områden som här följs upp:

 Personalstruktur

 Personalkostnader

 Kompetensförsörjning

 Arbetad tid och frånvaro

 Arbetsmiljö
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Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör beredningsutskott vid bokslutsberedningen. I 
bokslutsberedningen görs en genomgång av nämndernas årsberättelser vilket innebär 
att man då följer upp nämndernas uppföljning av målen. Redovisning av uppföljning av 
målen görs i personalredovisningen i samband med delårsrapport och årsredovisning.

I budgetarbetet görs en genomgång av målen för att ta ställning till om det finns behov 
av att förändra målsättningar och indikatorer. 

I kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglemente står att ”nämnden 
har arbetsgivaransvar för nämndens personal”. I övriga nämnders reglemente står 
inget om arbetsgivaransvar. 

I kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglemente fastslås att de 
ansvarar för att ”verksamheten bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och 
föreskrifterna för arbetsmiljön samt svarar för en tillfredsställande arbetsmiljö”.

I övriga nämnders reglemente står inget om ansvaret för arbetsmiljön.

I kommunstyrelsens reglemente fastslås vidare att:

”Kommunstyrelsen ska följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet för alla 
verksamheter och har ett samordningsansvar för att utbildning genomförs för chefer 
och skyddsombud”. 

”Kommunstyrelsen har uppföljningsansvar för att fördelning av uppgifter i 
arbetsmiljöarbetet sker i verksamheterna.” 

Det innebär att när en chef (eller annan anställd) skriftligen har tilldelats uppgifter i 
arbetsmiljöarbetet ska originalet skickas till HR-enheten som förvarar det. HR-enheten 
följer upp regelbundet att samtliga nyanställda chefer har undertecknat en 
uppgiftsfördelning. 

Det pågår för närvarande ett arbete med att revidera reglementen och 
delegationsordningar.

På ”Fisknätet” (som är kommunens intranät) finns information för förtroendevalda om 
deras ansvar som arbetsgivare. De förtroendevalda har också fått gå en 
arbetsmiljöutbildning. 

Resultat av medarbetarenkäter rapporteras till kommunstyrelsen och nämnderna. I 
Barn- och utbildningsnämnden fick förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder med 
anledning av att enkäten visade på ett dåligt resultat inom området ”utmattning” En 
återrapportering ska göras till nämnden i september 2018.

Socialchefen var vid tidpunkten för granskningens genomförande relativt ny i 
kommunen vilket innebar att han hade haft ganska få sammanträden med nämnden. 
Vid intervjun framför han dock att han uppfattar att det finns ett intresse hos nämnden 
för arbetsgivarfrågorna.
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Vid vår granskning framförs från Kultur- och fritidschefen att nämnden är intresserad av 
att de anställda ska ha en bra arbetsmiljö. Nämnden följer arbetsmiljöarbetet och 
förvaltningschefen framför att nämnden stödjer förvaltningen för att förbättra 
arbetsmiljön. Exempel på åtgärder är att man har anpassat lokalerna för att förbättra 
säkerheten inom både biblioteks- och fritidsgårdsverksamheten. 

Kommentarer

Vi kan konstatera att kommunstyrelse och nämnder styr och följer upp 
arbetsgivarfrågorna genom mål och uppföljningar som utgår från fullmäktiges 
övergripande mål. Enligt vår bedömning är den politiska ansvarsfördelningen otydlig 
avseende arbetsgivaransvaret då det finns omnämnt i Barn- och utbildningsnämndens 
reglemente men inte i övriga nämnders reglementen. Vi förutsätter dock att detta 
kommer att klargöras i den revidering som pågår av reglementen och 
delegationsordningar. Vi ser som positivt att förtroendevalda har fått 
arbetsmiljöutbildning samt tillgång till information om arbetsgivaransvaret på 
kommunens intranät. 

3.2 Styrdokument och rutiner

Salem kommuns arbetsmiljöpolicy fastslår att:

”Arbetsmiljöpolicyn ska stimulera till aktiviteter och insatser som förbättrar och 
utvecklar vår arbetsmiljö.

Vår arbetsmiljö ska kännetecknas av att:

• hälsa och säkerhet i arbetet föreligger

• chefen och medarbetarna är medvetna om vilka risker han eller hon kan 
utsättas för i arbetet

• chefen och medarbetarna har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö

• chefen och medarbetarna har en ambition att skapa ett bra arbetsklimat”

Vid vår granskning framför personalchefen att det finns behov av att 
omarbeta/uppdatera arbetsmiljöpolicyn. En partssammansatt grupp kommer att arbeta 
fram ett förslag under hösten 2018.

På kommunens intranät ”fisknätet” finns styrdokument, rutiner och riktlinjer för hur 
kommunen ska uppfylla sitt arbetsgivaransvar.

På intranätet finns Arbetsmiljöguiden där styrdokument och rutiner finns samlat. I 
arbetsmiljöpyramiden (se nedan) finns länkar till styrdokument och rutiner så att 
cheferna på ett enkelt sätt kan hitta information utifrån aktuell händelse eller behov av 
åtgärd.
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Följande fördelning av arbetsmiljöuppgifter finns fastslaget i arbetsmiljöguiden:

Vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska det dokumenteras i blanketten ”Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter”. Chefen ska skicka en kopia på blanketten till överordnad chef 
och originalet till HR-konsulterna på HR-enheten.
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Vid granskningens genomförande hade barn- och utbildningsförvaltningen nyligen gjort 
en genomgång av att alla med ett ansvar för arbetsmiljöuppgifter har det dokumenterat.

I socialförvaltningen hade vid granskningens genomförande nyligen tagits fram nya 
rutiner avseende fördelning av arbetsmiljöuppgifter då de fått kritik från 
arbetsmiljöverket för hur de arbetar med sina dokument.

Vid vår granskning framför miljö- och samhällsbyggnadschefen att hon inte har skrivit 
på någon blankett avseende fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Som stöd i rehabiliteringsarbetet finns rehabiliteringsrutinen. Följande bild finns på 
kommunens intranät och beskriver arbetsgången vid sjukfrånvaro och rehabilitering. 
Från denna bild finns på intranätet länkar till de olika stöddokument och blanketter som 
är tillämpliga för aktuell del i processen.
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En likabehandlingsplan finns framtagen som avser åren 2016-2018. 
Likabehandlingsplanen bygger på en enkät som ställts till kommunens medarbetare 
bland annat avseende arbetsmiljö. 

I planen finns under rubriken ”Arbetsförhållanden ur ett könsperspektiv” följande tre 
underrubriker som var kopplade till frågor om arbetsmiljön:

 ”Den praktiska/organisatoriska arbetsmiljön”. 

Enligt analysen som redovisas i likabehandlingsplanen visade enkäten att männen 
upplever att kvinnor och män på ett rimligt sätt har lika stor chans att välja 
arbetsuppgifter som kan medföra högre lön och att göra karriär i verksamheten. Denna 
uppfattning delas inte alls av kvinnorna, undantaget kvinnor och män inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

 ”Den fysiska arbetsmiljön”. 

Enligt analysen som redovisas i likabehandlingsplanen visade enkäten att den fysiska 
arbetsmiljön upplevs som tämligen god.

 ”Den psykosociala arbetsmiljön”. 

Enligt analysen som redovisas i likabehandlingsplanen visade enkäten att man trivs 
tämligen väl på sin arbetsplats och med sina arbetskamrater. Tämligen många uppger 
att de ibland stannar hemma, sjukskriver sig eller tar ledigt för att de inte trivs på 
jobbet. Detta gäller såväl kvinnor som män i något så när proportion till 
könsfördelningen bland de anställda inom kommunen.

Med utgångspunkt från svaren i enkäten har det för en del av frågorna tagits fram mål 
och åtgärder för att uppnå målen. Vi kan dock konstatera att det i 
likabehandlingsplanen inte har tagits fram mål eller åtgärder för den psykosociala 
arbetsmiljön. 

Vid vår granskning framförs dock att kommunens verksamheter i stället utgår från den 
omfattande medarbetarenkät som genomförs vartannat år. I denna kan varje 
arbetsplats se sina egna resultat vad beträffar bl.a. psykosocial miljö, arbetsbelastning 
etc. Tillsamman med resultatet av medarbetarenkäten följer också ett förslag till 
handlingsplan som utgår från resultaten på varje arbetsplats. Denna handlingsplan 
ligger också till grund för handlingsplanerna i arbetsmiljöarbetet

Vid vår granskning framförs att det finns bra stöddokument för att cheferna ska kunna 
uppfylla sitt arbetsgivaransvar men det framförs önskemål om mer operativt stöd från 
HR-avdelningen. Det finns dock förståelse för att HR har begränsade resurser. 

Kommentarer

Enligt vår bedömning finns ett väl utbyggt system med rutiner och stöddokument 
avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering.
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3.3 Kommunens organisation av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.

Som en mall och ett stöd i arbetsmiljöarbetet finns, förutom arbetsmiljöpyramiden (kap 
3.2), ett årshjul som varje enhet ska använda för att planera in alla arbetsmiljöinsatser 
som ska genomföras under året. I rutiner för arbetsmiljöarbetet fastslås att enheterna 
ska göra riskbedömningar samt ta fram handlingsplaner för arbetsmiljöåtgärder.

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske minst en gång per år. Till 
stöd för detta finns blanketten ”Årlig uppföljning av SAM”. Enligt rutinerna ska chef och 
skyddsombud i samband med internkontrollen, tillsammans gå igenom för att utvärdera 
arbetsmiljörutinerna. Vid denna utvärdering ska en genomgång göras av aktuella 
dokument och rutiner samt handlingsplaner. Vid uppföljningen ska bedömas om 
handlingsplanerna är aktuella, om de är kända av alla berörda, om de används och om 
de fungerar som det är tänkt. I samband med uppföljning ska också bedömas om det 
finns behov av att föra in nya rutiner eller ny kunskap i arbetsmiljöfrågor. Om det finns 
behov av att göra förändringar, t.ex. ta fram nya rutiner, ska det skrivas in i blanketten 
”Handlingsplan med riskbedömning”. Blanketten för årlig uppföljning ska ingå som en 
del i internkontrollen.

Handlingsplanerna ska skickas till förvaltningarna. Förvaltningschefen kan då följa upp 
att arbetsmiljöarbetet i förvaltningen hanteras enligt rutinerna och att eventuella 
åtgärder vidtagits. Denna uppföljning är också en del i förvaltningschefens 
uppföljningssamtal med underställda chefer. Uppföljning ska också rapporteras till 
nämnd.

Förvaltningarna ska skicka in sina handlingsplaner för arbetsmiljöåtgärder till HR-
avdelningen. En årlig uppföljning görs inom ramen för internkontrollen av att åtgärderna 
i handlingsplanerna har vidtagits. Denna uppföljning redovisas för kommunstyrelsen. 

Vid vår granskning framförs också att barn- och utbildningsnämnden kontinuerligt 
under året efterfrågar information avseende arbetsmiljöarbetet t.ex. sammanställning, 
analyser och åtgärder avseende stress hos personalen. 

Ett arbete har påbörjats inom barn- och utbildningsnämnden att styra upp nämndens 
styrning och uppföljning av arbetsmiljöarbetet. De har för avsikt att lägga i 
arbetsmiljöpunkter i nämndens årshjul.

Vid vår granskning framförs att styrdokumenten för arbetsmiljöarbetet ger ett bra stöd.

I årsredovisningen redovisas under rubriken Arbetsmiljö vilka förebyggande insatser 
som görs i kommunen i form av arbetsmiljöutbildningar och friskvårdåtgärder för 
medarbetarna. I årsredovisningen redovisas även antalet anmälda tillbud och 
arbetsskador per förvaltning. Vid delårsbokslut och årsbokslut ska det kommenteras 
om det varit särskilda avvikelser mot handlingsplanerna.

Vid vår granskning framförs att HR-avdelningen har genomfört mycket 
arbetsmiljöutbildningar för kommunens chefer. Förtroendevalda har också fått gå en 
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arbetsmiljöutbildning. Det finns också en arbetsmiljöutbildning tillgänglig på 
kommunens intranät. 

Kommentarer

Enligt vår bedömning finns en tillfredsställande uppsättning av styrdokument och 
rutiner för arbetsmiljöarbetet. Vi ser som positivt att även kommunens förtroendevalda 
erhållit arbetsmiljöutbildning. Vi ser också som positivt att det finns en central 
uppföljning av att samtliga enheter tar fram årliga handlingsplaner.

3.4 Samverkan med fackliga företrädare avseende 
arbetsmiljöfrågorna

Kommunen har ett samverkansavtal med de fackliga organisationer som kommunens 
anställda är anslutna till.

Samverkansorganisationen är uppbyggd enligt följande

I den centrala samverkansgruppen (CESAM) är kommundirektör och personalchef med 
från arbetsgivaren. Det finns en stående agenda på CESAM där man bland annat 
behandlar agendan inför fullmäktige och kommunstyrelsen, kommunens ekonomi, 
arbetsmiljöfrågor och större IT-projekt. 

Vid vår granskning framför kommundirektören att samverkan i det stora hela fungerar 
på ett bra sätt i kommunen. Personalchefen framför att de fackliga företrädarna hade 
synpunkter under början av 2018 på att samverkansorganisationen inte fungerade 
enligt avtalet. Det var då många nya chefer i kommunen och personalchefen menar att 
det kan vara en orsak att det inte fungerade som det skulle. Under hösten 2018 
kommer de att genomföra en samverkansutbildning för cheferna. 

I förvaltningssamverkan hanteras ärenden inför beslut av nämnd eller förvaltningschef 
vilket ersätter förhandling enligt MBL § 11 samt information och dialog som motsvara 
kraven enligt MBL § 19. Samverkansgruppen utgör också skyddsombudskommitté. 
Varje arbetsplats har också arbetsplatsträffar s.k. APT.

Samverkansorganlsatlon 
Salems kommun 
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Barn- och utbildningsnämnden har som en punkt i internkontrollplanen att följa upp att 
det s.k. SAM-arbetet (dvs. det arbete som sker inom ramen för 
samverkansorganisationen) fungerar enligt rutinerna. I samverkansgruppen har man 
tagit upp att man vill säkerställa att man har ett gemensamt arbete med 
arbetsmiljöfrågorna. De fackliga har fått möjlighet att ge signaler och synpunkter, 
förbättringsåtgärder. Inom ramen för samverkan har de också sett över om det finns 
rutiner som saknas.

Inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har det saknats en facklig representant 
vilket medfört att de inte kunnat genomföra samverkan i enlighet med 
samverkansavtalet. De har dock bjudit in till samverkan i de fall det finns särskilda 
frågor att behandla. Arbetsmiljöfrågorna har behandlats i skyddskommittén. Enligt 
förvaltningschefen kommer dock samverkansarbetet inom miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen fungera enligt avtalet under hösten 2018. 

Kommentarer

I kommunen finns en samverkansorganisation. Vid granskningen framförs att det inte 
fungerat helt tillfredsställande i alla förvaltningar under 2018 men vi uppfattar vid 
granskningen att det planeras åtgärder för att komma till rätta med de problem som 
funnits under 2018.

3.5 Ohälsa, sjukfrånvaro och rehabilitering

Arbetet för att motverka ohälsa görs inom ramen för det löpande arbetsmiljöarbetet. 
Kommundirektören understryker vikten av att det finns en tydlighet i det lokala arbetet 
och ett tydligt ledarskap. Kommunen erbjuder de anställda ett friskvårdsbidrag att 
använda till friskvårdsinsatser, möjlighet att ta ut en friskvårdstimma i veckan samt att 
besöka kommunens gym som är gratis att använda för alla anställda. 

Kommunen har företagshälsovård genom avtal med ”Feelgood företagshälsovård”. Alla 
anställda i kommunen har möjlighet att få två samtal med företagshälsovården utan att 
man behöver ha ett godkännande av sin chef.

Närmaste chef har ansvaret för att hantera HR-frågorna. HR-avdelningen har till uppgift 
att ge cheferna stöd och utbildning så att de är rustade för att ta ansvaret själva.

I Arbetsmiljöguiden finns till stöd i rehabiliteringsarbete en beskrivning av arbetsgången 
för rehabilitering på kommunens intranät (se kap 3.2) samt rutin för 
rehabiliteringsutredning. I rutinen beskrivs när en rehabiliteringsutredning ska göras 
och vilka åtgärder som ingår. Rehabiliteringsutredningar ska enligt rutinen 
dokumenteras i IT-systemet Adato. I Arbetsmiljöguiden finns också en beskrivning av 
ansvarsfördelningen i rehabiliteringsprocessen. 

HR-avdelningen följer upp sjukfrånvaron på individnivå en gång i månaden. De 
analyserar då orsakerna till frånvaron och tar vid behov kontakt med ansvarig chef. 
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I kommunledningsgruppen har man identifierat ett antal områden som har betydelse för 
att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Ett av dessa områden är 
sjukfrånvaron.

Barn- och utbildningschefen har vid tidpunkten för vår intervju en relativt kort 
anställningstid i Salems kommun vilket gör att hon ännu inte har egen erfarenhet av 
hur rehabiliteringsarbetet sker i kommunen. Det hon fått till sig under denna tid är dock 
att förvaltningens chefer upplever att HR ger gott stöd.

Barn- och utbildningschefen framför vid granskningen att en viktig faktor för att 
motverka ohälsa hos medarbetarna är att cheferna får kompetensutveckling i 
ledarskap. En workshop har genomförts med de fackliga företrädarna då de diskuterat 
vad de anser är viktigt för att arbetstagarna ska uppleva trivsel på arbetsplatsen och att 
Salems kommun är en attraktiv arbetsgivare. Vid våra intervjuer framförs från barn- och 
utbildningsförvaltningen att tydliga krav och förväntningar på uppdraget, kontinuerlig 
uppföljning och återkoppling mellan chef och medarbetare samt kompetensutveckling 
är åtgärder för att motverka ohälsa. 

I förvaltningen får alla lärare i grundskola och gymnasieskola genomgå 
undervisningslyftet som är en kompetensutvecklande insats. De har också 
gemensamma kompetensutvecklingsdagar för lärare i grundskolan. 

Vid vår intervju framförs också att hög andel utbildad inom förskoleverksamheten ger 
lägre belastning på de förskollärare som är anställda i verksamheten. Förvaltningen har 
samarbete med Södertörns högskola centrum för professionsutveckling vilket också 
innebär att medarbetarna får möjlighet till kompetensutveckling. På några skolor har de 
s.k. tvålärarskap i klasserna vilket innebär att två lärare tillsammans ansvarar för en 
klass vilket också kan minska belastningen på den enskilde läraren och därmed gynna 
hälsan.

Kultur- och fritidschefen understryker vikten av en god fysisk arbetsmiljö för att 
motverka sjukdom och ohälsa. Inom förvaltningen finns särskilt avsatta 
investeringsmedel för investeringar kopplade till arbetsmiljöåtgärder.

Vid tidpunkten för vår granskning var socialchefen relativt ny i kommunen. Vid vår 
granskning understryker han vikten av chefens roll i rehabiliteringsarbetet och den 
tidiga kontakten med medarbetaren. Han uppfattar att socialförvaltningens chefer är 
kunniga i att arbeta med rehabilitering av de som är långtidssjuka. 

Inom miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen var arbetsbelastningen ett område 
som fick ett dåligt resultat på medarbetarenkäten. En åtgärd som gjorts till följd av 
resultatet i enkäten är att samtal hålls regelbundet mellan chef och medarbetare för att 
kunna fånga upp om någon har för mycket att göra. I förvaltningen arbetar de också 
med mål- och uppdragsbeskrivningar för den enskilde medarbetaren för att det ska 
vara tydligt för medarbetaren vad som förväntas.

Sjukfrånvaron följs i kommunstyrelse och nämnder vid delårsrapport och 
årsredovisning.
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I nedanstående tabeller redogörs för sjukfrånvaron i Salems kommun under 2017 och 
2018. Sjukfrånvaron är beräknad som sjukfrånvarotiden som andel av den tillgängliga 
ordinarie arbetstiden. Uppgifterna har HR-avdelningen tagit fram från kommunens 
uppföljningssystem Hypergene. Sjukfrånvaron mäts som andel av den totala 
tillgängliga arbetstiden.

Total sjukfrånvaro i kommunen under perioden januari 2017 till december 2017. 

Total sjukfrånvaro i kommunen under perioden januari 2018 till juni 2018. 

I nedanstående tabeller redovisas korttidsfrånvaron per förvaltning.
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Korttidsfrånvaro t.o.m 31/7 2018, per förvaltning

I kommunens årsredovisning går att utläsa sjuklönekostnaderna utgör 1,7 % av de 
totala bruttolönekostnaderna 2017. I övrigt görs ingen uppföljning av 
sjukfrånvarokostnaderna.

I nedanstående tabell redovisas den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, 
som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden per kommun i Stockholms län 
under 2015, 2016 och 2017. Vi kan här konstatera att Salems kommun ligger på sjätte 
plats av länets kommuner (för Sigtuna kommun fanns ingen uppgift för 2017). 

/ / / / 
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Uppgifterna är hämtade från SKL:s statistikdatabas KOLADA.

Kommun 2015 2016 2017
 Huddinge 8,4 8,5 8,0
 Nynäshamn 8,6 8,6 7,9
 Värmdö 8,5 8,7 7,9
 Tyresö 7,6 7,6 7,7
 Haninge 7,6 7,8 7,5
 Salem 7,7 7,2 7,5
 Nykvarn 8,0 8,6 7,4
 Botkyrka 7,5 8,2 7,3
 Stockholm 7,3 7,4 7,1
 Solna 6,2 6,0 6,8
 Vallentuna 7,1 7,3 6,7
 Vaxholm 7,1 6,2 6,7
 Österåker 7,0 6,9 6,6
 Sundbyberg 5,6 6,5 6,3
 Ekerö 6,3 6,6 6,2
 Södertälje 8,2 7,2 6,2
 Norrtälje 6,6 6,3 6,1
 Järfälla 6,3 6,2 6,0
 Nacka 5,6 6,2 6,0
 Lidingö 6,7 6,4 5,8
 Upplands-Bro 6,8 6,3 5,8
 Danderyd 6,0 6,0 5,7
 Sollentuna 5,8 5,6 5,5
 Upplands Väsby - 5,9 5,5
 Täby 5,3 5,7 5,3
 Sigtuna 8,4 7,9 -

Kommentarer

Enligt vår bedömning finns tillfredsställande rutiner för att säkerställa att rehabilitering 
sker när så är aktuellt. Vi ser det som positivt att även HR-avdelning följer att detta 
sköts ute i förvaltningarna då det stärker den interna kontrollen av att rutinerna följs. 

Vi kan konstatera att sjukfrånvaron sjunkit mellan 2017 och 2018 vilket är positivt. Vi 
kan vidare konstatera att korttidsfrånvaron sjunkit i barn- och utbildningsförvaltningen, 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt i socialförvaltningen. I 
kommunstyrelseförvaltningen och i kultur- och fritidsförvaltningen har korttidsfrånvaron 
ökat. Då dessa två förvaltningar har relativt få anställda ska dock betonas att små 
förändringar kan ge en relativt stor effekt på den procentuella förändringen. 
Jämförelsen med övriga kommuner i Stockholms län visar att Salems kommun hade en 
relativt hög sjukfrånvaro 2017. 
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Genom att ha kunskap om de totala kostnaderna för sjukfrånvaron kan 
kommunstyrelsen och nämnder använda det som en faktor när man ska bedöma vilka 
resurser som ska avsättas för att arbeta för att motverka sjukfrånvaro och ohälsa hos 
kommunens medarbetare. Vi anser därför att det är en brist att det endast är 
kostnaderna för sjuklön som följs upp och inte ytterligare kostnader som är förknippade 
med sjukfrånvaron. 

3.6 Personalomsättning och avslutningssamtal 

Personalomsättning redovisas i delårsrapport och årsredovisning. I årsredovisning 
2017 definieras personalomsättningen som antal externa avgångar på egen begäran 
dividerat med antal tillsvidareanställda månadsavlönade. Följande tabell är hämtad från 
årsredovisning 2017. 

2015 2016 2017
 0

 2
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Personalomsättning i procent Salems kommun

I årsredovisningen poängteras att ”det är en dramatisk ökning som tyder på att 
konkurrensen mellan kommunerna ökar och att Salem måste öka ansträngningarna att 
behålla personal.

In nedanstående tabell, som även den är hämtad från årsredovisning 2017, redovisas 
personalomsättning per förvaltning år 2016 och 2017.
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Förvaltning 2016 2017

Kommunstyrelseförvaltningen 8,75 % 16,84 %

Barn- och utbildningsförvaltningen 8,75 % 21,54 %

Socialförvaltningen 9,60 % 16,15 %

Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 25,71 % 24,84 %

Kultur- och fritidsförvaltningen 41,34 % 26,38 %

Tabellen visar på en mycket hög personalomsättning inom samtliga förvaltningar under 
2017. Det är dock värt att notera att även få personer ger ett högt procentuellt 
genomslag i de mindre förvaltningarna.

I nedanstående tabell redovisas personalomsättningen i riket samt i kommunerna i 
Stockholms län. Uppgifterna är hämtade från SKL:s statistikdatabas KOLADA.  Enligt 
KOLADA visar statistiken, ”Antal avgångna tillsvidareanställda dividerat med antal 
tillsvidareanställda föregående år, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Som 
avgångna räknas de personer som var tillsvidareanställda i kommunen år T-1 men inte 
år T. Med tillsvidareanställda avses här endast månadsavlönade.”
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Avgångna tillsvidareanställda under året, kommun, 
andel (%) 2015 2016 2017
Salem 12 13 19
Tyresö 12 15 18
Täby 15 19 17
Danderyd 13 16 16
Sollentuna 16 18 16
Solna 14 15 16
Sundbyberg 12 13 16
Upplands Väsby 12 14 16
Upplands-Bro 13 13 16
Vaxholm 15 16 16
 Stockholms läns kommuner (ovägt medel) 13 15 15
Järfälla 11 14 15
Nacka 13 15 15
Ekerö 13 11 14
Huddinge 12 15 14
Lidingö 15 16 14
Sigtuna 12 15 14
Södertälje 11 15 14
Vallentuna 14 16 14
Värmdö 13 15 14
Botkyrka 12 14 13
Haninge 11 14 13
Norrtälje 11 14 13
Nykvarn 12 14 13
Nynäshamn 11 12 13
Stockholm 10 12 12
Österåker 13 15 12
Riket 9 11 11

Enligt uppgift från personalchefen visar en uppföljning av personalomsättningen i 
Salems kommun att tendensen är att den minskar 2018 i förhållande till 2017.

”Avgångna tillsvidareanställda” är en indikator i budget 2018 för att mäta måluppfyllelse 
för kommunfullmäktiges övergripande mål ”Attraktiva arbetsgivare”. I den 
tjänsteskrivelse som finns bilagd till budgeten görs en analys av vilket målvärde som 
ska kopplas till målet samt vad som påverkar kommunens personalomsättning. 

Under 2017 hade barn- och utbildningsförvaltningen en hög omsättning på personal, 
främst lärare. Detta redovisades i nämnden och förvaltningen fick i uppdrag att göra en 
kartläggning av personalomsättningen. Kartläggningen genomfördes bland annat 
genom att genomföra samtal med den personal som slutat i kommunen. Åtgärder som 
vidtagits efter kartläggningen och analys är att budgeten för lärarlöner har utökats och 
beslut har tagits att de löneökningar som gjordes i samband med det statliga lärarlyftet 
ska permanentas i kommunen. Kartläggning, analys och åtgärder har redovisats för 
nämnden.
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Det finns en rutin för avslutningssamtal och finns en mall för hur samtalet ska 
genomföras. Det finns dock ingen rutin för uppföljning av om avslutningssamtal 
genomförs och ej heller för hur kommunen ska ta till vara de synpunkter som 
framkommer vid samtalen.

Vid våra intervjuer framför Kultur- och fritidschefen att han alltid har avslutningssamtal 
när någon av cheferna i förvaltningen slutar. Cheferna i förvaltningen har i uppdrag att 
ha avslutningssamtal när någon anställd slutar. Kultur- och fritidschefen följer upp 
muntligt med cheferna om de haft avslutningssamtal och vad som framkommit vid 
dessa. Enligt Kultur- och fritidschefen brukar avslutningssamtal, med några få 
undantag, hållas när en medarbetare slutar sin anställning. Inom kultur- och 
fritidsförvaltningen har man haft hög personalomsättning på fritidsgården senaste åren. 
En orsak som framförs vid intervjun är att anställda väljer att arbeta inom andra 
verksamheter då arbete på fritidsgård innebär mycket arbete på kvällstid vilket kan 
vara svårt att kombinera t.ex. med familjelivet. 

Miljö- och samhällsbyggnadschefen uppger att hon ibland gör muntliga uppföljningar 
med cheferna om de hållit avslutningssamtal och om det kommit fram något särskilt vid 
dessa samtal. 

Socialchefen menar att man borde ta fram rutiner för hur man följer upp vad som 
framkommer vid samtalen. 

Kommentarer

Vi kan konstatera att personalomsättningen var hög under 2017 i samtliga kommunens 
förvaltningar. Personalomsättning redovisas i årsredovisningen delårsbokslutet. Vi 
anser att det bör vara obligatoriskt för chefen att genomföra avslutningssamtal och det 
bör finnas en rutin för att följa upp att de verkligen genomförs. Vi anser vidare att 
resultatet av avslutningssamtal bör följas upp för att kunna dra slutsatser och vidta 
åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare och motverka personalomsättning. 

3.6.1 Kommunens ekonomiska överenskommelser (s.k. utköp av personal) i 
samband med att anställningar har avslutats

Vi har från kommunen fått uppgifter avseende ekonomiska överenskommelser (s.k. 
utköp av personal) i samband med att anställningar har avslutats under åren 2013-
2018. Uppgifter före 2013 har kommunen inte kunna ta fram.
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Redogörelsen visar följande:

År Antal 
överens-
kommelser

Total kostnad, kr

2013 7 896 377

2014 6 474 137

2015 2 381 942

2016 8 2 665 681

2017 7 1 531 709

2018 8 1 200 212

 Totalt år 
2013-juli 2018 38 7 150 058

Kommentarer

Då kommunen endast kunde få fram uppgifter från och med 2013 avseende 
ekonomiska överenskommelser vid avslut är det dessa uppgifter vi kunnat redovisa i 
granskningen. Vi kan konstatera att kommunen har gjort ekonomiska 
överenskommelser med 38 personer mellan 2013 till 2018. Kostnaden för dessa 
överenskommelser är fram till 2018-07-31 7 150 058 kr. 
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3.7 Slutsats och rekommendationer 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kommunen i huvudsak har en 
tillfredsställande styrning och uppföljning av arbetsgivarfrågorna. Med utgångspunkt 
från revisionsfrågorna gör vi följande bedömningar:

om Kommunstyrelsen och nämnder styr och följer upp att kommunen uppfyller sitt 
arbetsgivaransvar.

Kommunstyrelsen och nämnderna styr arbetsgivarfrågorna genom att bryta ned 
fullmäktiges övergripande mål till nämndsmål. Uppföljning av arbetsgivarfrågorna görs 
genom bland annat uppföljning av måluppfyllelse i delårsrapport och årsredovisningen, 
personalredovisning i årsredovisningen och rapportering av resultat av 
medarbetarenkäter.

om Det finns styrdokument, rutiner och riktlinjer (med särskilt fokus på riktlinjer och 
rutiner för arbetsmiljö, rehabilitering och omplacering) för hur kommunen ska 
uppfylla sitt arbetsgivaransvar.

Enligt vår bedömning finns styrdokument, rutiner och riktlinjer i tillräcklig omfattning för 
att ge kommunens chefer stöd i hur de ska uppfylla arbetsgivaransvaret.

om Det finns en tydlig ansvarsfördelning avseende det övergripande 
arbetsgivaransvaret.

Enligt vår bedömning är den politiska ansvarsfördelningen otydlig avseende 
arbetsgivaransvaret då det finns omnämnt i barn- och utbildningsnämndens 
reglemente men inte i övriga nämnders reglementen. Vi förutsätter dock att detta 
kommer att klargöras i den revidering som pågår av reglementen och 
delegationsordningar. Vi ser som positivt att förtroendevalda har fått 
arbetsmiljöutbildning samt tillgång till information om arbetsgivaransvaret på 
kommunens intranät. 

om Det finns en tydlig ansvarsfördelning avseende arbetsmiljöansvaret.

Genom rutiner och riktlinjer för arbetsmiljön finns en tydlig fördelning av 
arbetsmiljöansvaret i förvaltningarna.  

om Kommunen organiserat det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt 
arbetsmiljölagstiftning och tillhörande föreskrifter.

Enligt vår bedömning finns en tillfredsställande uppsättning av styrdokument och 
rutiner för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med 
arbetsmiljölagstiftning och tillhörande föreskrifter. Vi ser som positivt att även 
kommunens förtroendevalda erhållit arbetsmiljöutbildning. Vi ser också som positivt att 
det finns en central uppföljning av att samtliga enheter tar fram årliga handlingsplaner.



24
© 2018 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Confidential

Salems kommun
Granskning av kommunens hantering av arbetsgivarfrågor

2018-11-12

om Det finns en fungerande samverkan med fackliga företrädare avseende 
arbetsmiljöfrågorna.

Vi kan konstatera att det finns ett samverkansavtal och enligt uppgift vid våra intervjuer 
fungerar det i huvudsak inom samtliga förvaltningar.

om Insatser görs för att motverka ohälsa samt vid behov rehabilitera arbetstagare 

Enligt vår bedömning finns tillfredsställande rutiner för att säkerställa att rehabilitering 
genomförs när så är aktuellt. Vi ser det som positivt att även HR-avdelning följer att 
detta sköts ute i förvaltningarna då det stärker den interna kontrollen av att rutinerna 
följs. 

om Sjukfrånvaron följs i kommunstyrelse och nämnder samt vad den visar.

Sjukfrånvaron följs upp i samband med delårsbokslut och bokslut. Uppföljningen visar 
att Salems kommun har en relativt hög sjukfrånvaron men att den minskat mellan 2017 
och 2018.

om Sjukfrånvarokostnader följs i kommunstyrelse och nämnder.

Ingen uppföljning görs av sjukfrånvarokostnader förutom den redovisning som finns i 
årsredovisningen av sjuklönekostnadernas andel av de totala lönekostnaderna.

om Personalomsättningen följs i kommunen och vilka analyser som görs av denna 
omsättning. 

Vi kan konstatera att personalomsättningen var hög under 2017 i samtliga kommunens 
förvaltningar. Personalomsättning redovisas i delårsrapport och årsredovisning. 

om Rutiner finns för avslutningssamtal eller motsvarande i samband med att 
personal slutar.

Rutiner finns för avslutningssamtal i samband med att personal slutar. 

om Kontroll görs av att rutinerna vid avslut efterföljs

Ingen uppföljning görs av att avslutningssamtal hålls och ej heller någon 
sammanställning eller analys av vad som framkommer vid samtalen.

om Kommunen gjort ekonomiska överenskommelser (s.k. utköp av personal) i 
samband med att anställningar har avslutats under åren 2008-2017 och i vilken 
omfattning det skett.

Då kommunen endast kunnat få fram uppgifter från och med 2013 avseende 
ekonomiska överenskommelser vid avslut är det dessa uppgifter vi kunnat redovisa i 
granskningen. Vi kan konstatera att kommunen har gjort ekonomiska 
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överenskommelser med 38 personer mellan 2013 till 2018. Kostnaden för dessa 
överenskommelser är fram till 2018-07-31 7 150 058 kr. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna 
att: 

 Ta initiativ till att det i reglementen och övriga styrdokument förtydligas var det 
politiska arbetsgivaransvaret ligger.

 Ta fram kostnaderna för sjukfrånvaron i kommunen minst en gång om året. Vi 
anser att dessa beräkningar minst bör innehålla kostnader för sjuklön, intjänad 
semester och pension.

 Fastslå att avslutningssamtal är obligatoriskt för chefen att genomföra och att ta 
fram en rutin för att följa upp att de verkligen genomförs. 

 Följa upp resultatet av avslutningssamtal för att kunna dra slutsatser och vidta 
åtgärder till följd av resultatet. Vi ser här som en fördel om det vid analys och 
åtgärder också finns en koppling till resultatet av medarbetarundersökningar.

2018-11-12

KPMG AB

Karin Helin Lindkvist Anders Petersson

Certifierad kommunal revisor Certifierad kommunal revisor
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mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen.
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Medlemskommunernas 
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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 201:8 

Vi har granskat kommunalförbundets verksamhet under år 2018. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och fastställt revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfatt
ning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i redogörelsen och övriga 
till berättelsen fogade bilagor. 

Förbundsdirektionen har godkänt årsredovisningen. 

Vår granskning visar att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed. 

Granskningen visar vidare att resultatet inte lever upp till kommunallagens krav på 
en ekonomi i balans. A v förvaltningsberättelsen framgår att förbundet avser att 
tillämpa det regelverk kring resultatutjämningsreserv (RUR) som direktionen fat
tat beslut om 2013-12-06 §76. Förbundet kommer således inte ha något underskott 
att återställa. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information 
som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. Vi 
bedömer att resultatet i årsredovisningen inte är förenligt med förbundets 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Vi bedömer dock att resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med förbundets verksamhetsmässiga mål för god 
ekonomisk hushållning. 

Vi tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta 
organ beviljas ansvarsfrihet. 

Håkan Tomesque 
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REVISORERNAS REDOGÖRELSE FÖR AR 2018 

1 ALLMÄNT 

Bill 

Vi har under året genomfål1 vår granskning i enlighet med kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet samt fastställt revisionsreglemente. PwC har 
biträtt oss i Vål1 granskningsarbete. 

Vi har under året diskuterat aktuella frågor med fårbundets tjänstemannaledning. 
Vår lagreglerade initiativrätt i fårbundsdirektionen har däremot inte använts i 
något granskningsärende under året. 

2 INRIKTNING OCH OMFATTNING 

Målsättningen med revisionsarbetet är att främja ändamålsenlighet, effektivitet, 
rättvisande räkenskaper och god intem kontroll. Utifrån denna målsättning utar
betas revisionsplanen, som innehåller granskningsinsatser inom fårvaltnings- och 
redovisningsrevision. Prioritering av revisionsinsatsema sker utifrån väsentlighet 
och risk. 

Förvaltningsrevision genomfårs i form av verksamhetsinriktade granskningar 
inom olika väsentliga områden. Granskningsinsatsema syftar till att ge impulser 
till en effektivisering av verksamheten samt öka ändamålsenligheten. 

Redovisningsrevision genomfårs i fonn av granskning av årsredovisning, delårs
rappOl1 och olika redovisningsmtiner. Dessa insatser syftar till att främja rättvi
sande räkenskaper och god intem kontroll. 

3 RESULTAT 

3.1 Allmänt 

Fastställd revisionsplan får året har genomfåliS inom den ekonomiska ram som 
fastställts. 

3.2 Årsredovisning och delårsrapport 

Efter genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen redogör får utfallet 
av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Vidare bedömer vi att räkenskapema i allt väsentligt är rättvisande och att årsre
dovisningen är upprättad i enlighet med kommunala redovisnings lagen (KRL) och 
god redovisningssed. Granskningen visar vidare att resultatet inte lever upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Av fårvaltningsberättelsen framgår 
att fårbundet avser att tillämpa det regelverk kring resultatutjämningsreserv 
(RUR) som direktionen fattat beslut om 2013-12-06 §'76. Förbundet kommer såle-

1(2) 
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des inte ha något underskott att återställa. Vi bedömer att forvaltningsberättelsen 
innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och 
god redovisningssed. 

Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen inte är forenligt med forbundets 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Förbundet har for 2018 redovisat 
ett underskott och uppnår således inte en ekonomi i balans. Vi bedömer att resulta
tet i årsredovisningen är forenligt med forbundets verksamhetsrnässiga mål for 
god ekonomisk hushållning. Detta då forbundet under året aktivt arbetat med 
samtliga verksamhetsrnål. Detta i form av imiktningsmål i handlingsprogrammet 
och prioriterade områden i verksamhetsplanen. 

Revisionsrapport över granskning av årsredovisningen har överlämnats for känne
dom till forbundsdirektionen. 

Vi har granskat delårsrapporten och vår bedömning är att rapporten upprättats i 
enlighet med KRL och i allt väsentligt utifrån god redovisningssed. Med anled
ning av granskningen har ett utlåtande överlämnats till forbundsdirektionen. 

3.4 Fördjupad granskning 

Enligt fastställd revisionsplan har vi genomfort en fordjupad granskning av lö
pande intemkontroll i redovisningsmtiner. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att forbundsdirektionens 
intema kontroll avseende utvalda redovisningsmtiner är delvis tillfredsställande 
och att den av direktionen beslutade internkontrollplanen efterlevs. Granskningens 
resultat identifierar att det inom ett antal område behöver vidtas åtgärder i syfte att 
ytterligare stärka den intema kontrollen. Mot bakgmnd av detta lämnar vi fol
jande rekommendationer till forbundsdirektionen, att: 

• stärka den intema kontrollen avseende inköp och upphandling och säkerställa att 
detta görs i enlighet med LOU. 
• upprätta styrande och stödjande dokument avseende s.k. fortroendekänsliga pos
ter samt löpande säkerställa dessas överensstämmelse med aktuell lagstiftning. 
• revidera attestforteckning och delegationsordningen och framöver löpande ut
värdera revideringsbehovet. 
• se över behovet att infora kontrollmoment i intemkontrollplanen avseende s.k. 
fortroendekänsliga poster. 

Revisionsrapporten överlämnades for besvarande till forbundsdirektionen, med en 
sluivelse daterad 2018-12-17. Förbundsdirektionen har i febmari 2019 beslutat att 
ge brandchefen i uppdrag att utarbeta svar på vilka åtgärder som kommer vidtas 
med anledning av rapporten. Förbundsdirektionens besvararande av rapporten 
kommer att behandlas av revisionen i samband med delårsrapporten 2019. 
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Granskning av årsredovisning 

1. Sammanfathting 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsre
dovisning för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av 
om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 
samt om resultatet är förenligt med de mål förbundsdirektionen beslutat om. Med ut
gångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella be
dömning: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan
siering och ekonomiska ställning? 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk
samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever inte upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Av förvaltningsberättelsen framgår att för
bundet avser att tillämpa det regelverk kring resultatutjämningsreserv (RUR) som direkt
ionen fattat beslut om 2013-12-06 §76. Förbundet kommer således inte ha något under
skott att återställa. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information 
som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål förbundsdirektionen beslutat av
seende god ekonomisk hushållning? 

Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen inte är förenligt med förbundets finansiella 
mål för god ekonomisk hushållning. Förbundet har för 2018 redovisat ett underskott och 
uppnår således inte en ekonomi i balans. 

Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen är förenligt med förbundets verksamhets
mässiga mål för god ekonomisk hushållning. Detta då förbundet under året aktivt arbetat 
med samtliga verksamhetsmål. Detta i form av inriktningsmål i handlingsprogrammet 
och prioriterade områden i verksamhetsplanen. 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande .. Årsredovisningen är upprät
tad enligt god redovisningssed. 

Mars 2019 
Södeltörns brandförsvarsförbund 
PwC 

2 aV9 



Granskning av årsredovisning 

2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras extern redovisningen för kommuner, kommunal
förbund och landsting. 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. 

Revisionsobjekt är styrelsen (i kommunalförbund med direktionsmodell, är det direktion
en) som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande. 

2.1. Syfte och revisionsfrågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom
munal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12:2) avge en skriftlig 
bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige 
beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprät
tandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 
revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan
siering och ekonomiska ställning? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

2.2. Revisionskriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen (KL) 

• Lag om kommunal redovisning (KRL) 

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

• Fullmäktiges/direktionens beslutade mål om god ekonomisk hushållning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner, kommunalförbund 
och landsting. Det innebär att granskningen planerats oeh genomförts ur ett väsent-
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lighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i 
allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisning
en inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på 
ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att 
bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen, dvs 
den utesluter inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar 
underlag till den finansiella rapporteringen. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunal
förbundets ekonomiavdelning. Granskningen har utfÖltS enligt god revisionssed med 
utgångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner 
och landsting". Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, 
granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som pre
senterades 2019-02-27. Direktionen fastställer årsredovisningen 2019-03-15. 

RappOltens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 
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3· Granskningsresultat 

Verksamhetens ut;{all,finansiering och ekono
miska ställning 

3·1.1. Iakttagelser 
Utveckling av förbundets verksamhet 
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis 
efter räkenskapsåret. Utifrån den kunskap vi har om förbundets verksamhet, via direkt
ionsprotokoll m m, bedöms väsentliga händelser under året, och till viss del efter räken
skapsåret, vara kommenterade i förvaltningsberättelsen. 

Av årsredovisningen framgår i tillräcklig omfattning den förväntade utvecklingen inom 
verksamheten. Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet 
och mål. Information om mål och måluppfyllelse redovisas i förvaltningsberättelsen, uti
från vision och de fastställda inriktningsmålen i handlingsprogrammet samt årliga verk
samhetsmål i verksamhetsplanen. Vidare finns en redovisning av förbundets miljöarbete 
samt uppföljning kring sotning och brandskyddskontroll. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specifi
ceras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt lämnar 
den personalekonomiska redovisningen utförliga uppgifter avseende bl.a. kompetensför
sörjning och rekrytering, jämlikt Södertörn samt Arbetsmiljö. 

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har be
tydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Analysen av årets resultat och den 
ekonomiska ställningen bedöms ge en rättvisande bild. Förutom de uppgifter som redovi
sas i balans- och resultaträkning, finns kompletterande uppgifter som är viktiga för be
dömning av förbundets ekonomi och ställning. Detta bl a i form av finansiella nyckeltal, 
såsom likviditet och soliditet. Vidare finns information i förvaltningsberättelsen om pens
ionsmedelsförvaltningen samt en beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper. 

Sammantaget bedöms en tillfredsställande utvärdering ske av förbundets ekonomiska 
ställning, kopplat till uppföljning av nyckeltal och det fastställda finansiella målet för god 
ekonomisk hushållning, som överensstämmer med kommunallagens regler om en eko
nomi i balans. 

Investeringsredovisning 
Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om budget
avvikelser för större investeringar lämnas. Investeringsredovisningen bedöms i allt vä
sentligt ge en rättvisande bild av årets investeringar. 

Investeringsredovisningen är avstämd mot bokföringen. Redovisningen ger en samlad 
bild av förbundets totala investeringsverksamhet och objektsvis uppdelning sker. Nettoin
vesteringarna överensstämmer med motsvarande uppgifter i. balansräkning och kassaflö
desanalys. I investeringsredovisningen görs jämförelser med tidigare år. 
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Granskning av årsredovisning 

Investeringarna redovisas direkt i balansräkningen, vilket innebär att kodning av kost
nadsslag inte sker, vilket påverkar t ex statistikuttag' . Ett alternativ är en renodlad inve
steringsredovisning. 

Driftredovisning 
Utfallet av förbundets driftsredovisning redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Vi be
dömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur utfallet förhål
ler sig till direktionens fastställda budget. Budgeterade och redovisade kostnader redovi
sas i sammandrag och har överfölts riktigt från den systematiska bokföringen. Vi noterar 
dock en mindre differens mellan resultaträkning och drifts redovisningen om 43 tkr. Vi 
uppmanar förbundet att till kommande år reda ut differens och säkerställa att driftredo
visningen överensstämmer med resultaträkningen fullt ut. 

I driftredovisningen görs jämförelser med tidigare år. Övergripande kommentarer till ut
fallet på aggregerad nivå finns i förvaltningsberättelsen, vilket även gäller arbetet utifrån 
fastställda mål. Analysen av större avvikelser i driftredovisningen är dock ett utvecklings
område. 

Balanslu'avsresultat 
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Vi in
stämmer i förbundets bedömning av att balanskravet för 2018 inte har uppfyllts. Årets 
resultat är -3 940 tkr, efter att hänsyn tas till realisationsvinster på 251 tkr blir det juste
rade resultatet vid avstämning mot balanskravet -4 191 tkr. Av förvaltningsberättelsen 
framgår att förbundet avser att tillämpa det regelverk kring resultatutjämningsreserv 
(RUR) som direktionen fattat beslut om 2013-12-06 §76. Förbundet har sedan tidigare 
avsatt 10 359 tkr till RUR. För 2018 kommer förbundet att utnyttja RUR för hela under
skottet (- 4 191 tkr) och kvarvarande RUR uppgår till 6 168 tkr. Förbundet kommer såle
des inte ha något underskott att återställa. Vi bedömer att förbundets hantering skett i 
enlighet med de Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatut
jämningsreserv som direktionen fattat beslut om 2013-12-06 §76. 

Balanskravet är kommenterat under en särskild rubrik i förvaltningsberättelsen och redo
visat i särskild not till resultaträkningen. Vidare kan vi konstatera att inga tidigare års 
negativa resultat finns att reglera. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av förbundets ekonomiska ställning. 
Utöver kommentarer av förbundets ekonomiska resultat, balanskravet, god ekonomisk
hushållning, verksamhet, investeringar, personal, pensionsmedelsförvaltning och framti
den omfattar även förvaltningsberättelsen nyckeltal i form av likviditet och soliditet. 

3·1.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk
samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

1 Eftersom det räkenskapssarnmandrag som kommunalförbund lämnar till seE är betydligt mindre detaljerat än föl' en 
kommun har frågan om kodning på kostnadsslag mindre betydelse. 
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Granskning av årsredovisning 

Förbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer 
att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kom
munal redovisning och god redovisningssed. 

God ekonomisk hushållning 
Vi har granskat måluppfyllelsen för av direktionen fastställda finansiella 2 och verksam
hetsmässiga mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

De finansiella målen beslutades av direktionen 2013-12-06 §76 i form av riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. De verk
samhetsmässiga målen och prioriterade områden framgår av handlingsprogrammet 2016-

2019 samt av aktuell verksamhetsplan. 

3·2.1. Iakttagelser och revisionell bedömning 
Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen inte är förenligt med förbundets finansiella 
mål för god ekonomisk hushållning. Förbundet har för 2018 redovisat ett underskott och 
uppnår således inte en ekonomi i balans. 

Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen är förenligt med förbundets verksamhets
mässiga mål för god ekonomisk hushållning. Detta då förbundet under året aktivt arbetat 
med samtliga verksamhetsmål. Detta i form av inriktningsmål i handlingsprogrammet 
och prioriterade områden i verksamhetsplanen. 

3·3· 
3·3·1. 

Rättvisande räkenskaper 
Resultaträkning 

Vi har granskat att: 

• Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 

• Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och 
kostnader 

• Noter finns i tillräcldig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens 
poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet 

• Resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat 

3.3.1.1. Iakttagelser och revisionell bedömning 
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets resul
tat. 

Resultaträkningen är uppställd i enlighet med KRL (vissa poster enligt lagens uppställ
ning är ej tillämpligt för kommunalförbund). 

Noter finns i tillräcklig omfattning och resultaträkningens innehåll är i allt väsentligt rätt 
periodiserat, utifrån en urvalsmässig granskning av verifikationsmaterialet, när det gäller 
vad som är bokfört i december 2018 och januari 2019. 

2 Direktionens beslut 2013-12-06 §76 kring riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resul
tatutj ämningsreserv. 
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3·3·2. Balansl'äkning 
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 överfölts rätt som årets ingående balanser 

• Specifikationer till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning 

• Årets resultat överensstämmer med resultaträkningen 

3.3.2.1. Iakttagelser och revisionell bedömning 
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, av
sättningar, skulder och eget kapital. 

Balansräkningen är i tillämpliga delar uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 
Bilagor och specifikationer till huvudboken finns i tillräcklig omfattning. 

Föregående års utgående balanser på aggregerad nivå har överfölts rätt som årets ingå
ende balanser. 

Vi bedömer att tillgångarna, avsättningarna och skulderna i allt väsentligt existerar, är 
fullständigt redovisade och rätt värderade samt i allt väsentligt rätt periodiserade. 

3·3·3· Kassaflödesanalys 
Vi har granskat att: 

• Kassaflödesanalysen uppfyller kravet enligt gällande normgivning 

• Noter finns i tillräcklig omfattning 

• Kassaflödesanalysen överensstämmer med motsvarande uppgifter i delar av årsre
dovisningen 

3.3.3.1. Iakttagelser och revisionell bedömning 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunalförbundets finansiering och in
vesteringar samt att noter finns i tillräcklig omfattning. 

Förbundet följer RKR:s rekommendation 16.2 för kassaflödesanalys, som ställer krav på 
att analysen ska redovisa betalningsflöden uppdelat på sektorerna: Löpande verksamhet, 
investeringar och finansiering. Kassaflödesanalysen utmynnar vidare i förändringen av 
likvida medel. 
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Överensstämmelse finns mellan kassaflödesanalysen och motsvarande uppgifter i övriga 
delar av årsredovisningen. 

3·3·4· Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 
Vi har granskat om årsredovisningen lämnar information om tillämpade redovisnings
principer samt lämnar tilläggsupplysningar i tillräcklig omfattning. 

3.3-4.1. Iakttagelser och revisionen bedömning 
Informationen om tillämpade redovisningsprinciper samt hantering av krav på tilläggs
upplysningar bedöms i huvudsak vara tillräckliga för att kunna bedöma och analysera 
resultat och ställning. 

I RKR:s rekommendation om materiella anläggningstillgångar (11-4), som gäller fr o m 
2014, har förtydligande gjOlts bland annat kring kravet på komponentavskrivning. Rådet 
har även gett ut en information kring övergången till kompollentavskrivning. Förbundet 
har från 2015 successivt anpassat sig till den nya normgivningen inom området bl.a. ge
nom att införa komponentavskrivning på nyinvesteringar i byggnader samt fordon. Ingen 
genomgång och komponentuppdelning skett av historiska anläggningar. 

3·3·5· Sammanfattande l'evisionell bedömning 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät
tade enligt god redovisningssed. 

2019-03-18 

Richard Vahul 
Uppdragsledare 
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Södel'töms bl'3ndförsval'sföl'bund 
Revisionen 

SALEMS KOMMUN 
j';(,ll'Ilr1lil ll'>lyre\$en 

2019 -03- 25 

Dia ri~ . 1)61 

Revisionssl{l'ivdse 
2018-12-17 

Förbundsdirektionen 

Gl'anslrning av löpande internlmntl'oll i redovisningsl'utinel' 

På vårt uppdrag har PwC genomfiht en granskning av den interna kontrollen 
inom ovanstående område, 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att förbunds direktionens 
intema kontroll avseende utvalda redovisningsrutiner är delvis ti~fr~dsställande 
och att den av direktionen beslutade internkonb:ollplanen ~fter1evs. GranskniI~gens 
resultat identifierar att det inom ett antal område behöver vidtas åtgärdel"i'syfte att 
ytterligare stärka den intema kontrollen. Mot bakgrund av detta lämnar vi följande 
rekommendationer till förbundsdirektionen, att: 

• stärka den intema kontrollen avseende inköp och upphandling och sä
kerställa att detta görs i enlighet med LOU. 

• upprätta styrande och stödjande dokument avselende s.k. förtroende
känsliga poster samt löpande säkerställa dessas överensstämmelse med 
aktuell lagstiftning. 

• revidera attestfölteckning och delegationsordningen och framöver lö
pande utvärdera revidel'ingsbehovet. 

• se över behovet att införa kontrollmoment i intemkontrollplanen avse- . 
ende s.k. förtroendekänsliga poster. 

Vi önskar la en sla'iftlig redovisning av vilka åtgärder som förbundsdirektionen 
kommer att vidta med anledning av vår skrivelse. Svaret på denna skrivelse 
planeras att följas upp och diskuteras i samband med slutrevisionen för 2018, 
dvs i mars 2019. 
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Revisionen i Södertörns 
brandförsvarsförbund 

2018-10-09 

Förbundsdirektionen 

Utlåtande avseende delårsrapport 2018 

Vi har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2018-0~-31. E? över~iktlig 
granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och ~llndre pa deta~J
granskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad gransknmgspromemona som 

utarbetats av PwC. 

Efter genomförd granskning kan vi konstatera att: 

• Delårsrapporten har upprättats i enlighet med kraven i den kommunala 
redovisningslagen samt i allt väsentligt enligt övrig normgivning. 

• Balanskravet uppfylls inte utifrån delårsresultatet och inte heller utifrån läm
nad årsprognos. 

• Resultatet i delårsrapporten är inte förenligt med förbundets mål för god eko
nomisk hushållning utifrån det finansiella perspektivet. Inte heller helårspro
gnosen visar på en måluppfyllelse som är förenligt med det finansiella målet 
för god ekonomisk hushållning. 

• Det verksamhetsmässiga resultatet för god ekonomisk hushållning i delårs
rapporten bedöms ligga i linje med målen. En preliminär avstämning av detta 
lämnas i delårsrapporten. 

Förbundets revisorer 
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Simon Löwentha1 
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Granskning av delårsrappo~.2018-o~-31 
avseende Södertörns brandforsvarsforbund 

1 Bakgrund 

Kraven på delårsrapport samt utformning av densamma framgår av k~~mu~ala redovis
ningslagen (KRL). I KRL kapitel 9 anges att en delårsrapport ska uppra~as forv~rksa~
heten från räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta en penod av mmst haIften 
och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

I KRL kapitel 9, § 2 sägs att delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse för 
utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs 
utgång. 

Upplysning skall lämnas om sådana: 

• Förhållanden som är viktiga för bedömningen av resultat eller ställning. 

• Händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under rapportperioden eller efter 
dennas slut. 

Vidare bör delårsrapporten ges samma struktur som årsredovisningen. Detaljeringsnivån 
kan dock vara lägre och omfattningen mindre. Rådet för kommunal redovisning (RKR) har 
gett ut en rekommendation (nr 22) kring delårsrapportering, slOm gäller fr o m 2014. 

Ändringen i kommunallagen (KL) och kommunala redovisningslagen (KRL), i enlighet med 
propositionen om god ekonomisk hushållning 2003/04: 105, innebär att det är lagkrav på att 
formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Dessa 
mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning. De förtroendevalda revisorerna 
ska uttala sig om beskrivningen av måluppfyllelsen. 

(1) 
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Sammantaget innebär detta ökade kr o 

ningsberättelsen både när d .. av pa uppföljning av ekonomi och v 
lerna trädde ikr fr et gäller delårsrapport och årsred '(.' er~amhet i förvalt-

a 2004-12-01 och tillämpas fr o "k o~"mng. De andrade lagreg-
m ra enskapsaret 2005. 

2 Revisionsfrågor och metod 

Revisorerna ska enligt kommunallagen pröva .. 
finansiella och verksamhetsmässi ål f t om rakenskaperna är rättvisande samt om 

upp. Inom ramen för detta ingår e~a;an :. ~od e7-~~misk hush~:nning utarbetats och följts 
ionsfrågor ska besvaras: s mg av or undets delarsrapport. Följande revis-

• Är delårsrapporten utformad i enlighet med KL och KRL samt" . äll' d 
. . ? ovng g an e norm-gIVnmg. 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda fmansiella 
målen? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för 
verksamheten? 

Delårsrapporten omfattar följande delar: 

• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkning 
• Balansräkning 
• Kassaflödesanalys 
• Prognos för helåret 

Granskningen har till största delen skett genom s k analytisk granskning. Viss verifiering har 
skett av underlag och specifikationer. En genomgång har även gjorts av tillämpade redovis
ningsprinciper och upprättad årsprognos. 

Granskningen har genomförts i enlighet med ett fastställt granskningsprogram, som inne
håller olika kontroll mål som ligger till grund för den verifiering och bedömning som gjorts 
av delårsrapporten. 

Redovisningen av granskningsresultatet är i huvudsak en avvikelserapportering som är av
gränsad till väsentliga avvikelser. 

(2) 
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3 
Granskningsresultat 

o ten u rättats i l:mlighet med kraven i den 
Vår bedömning är ~tt.delarsrapP::t i alifväsentligt utifrån övrig no~giv-
kommunala redoV1snl~gslagen ~ .j; -ZZer balanskravet utifrån delarsre-

• TT-1' bedömer attforbundet mte uppJ tI t' te nlng. y 'o o utt balanskrave In 
sultatet. Vidare visar förbundets he arsprognos pa 
kommer att uppnås. 

Resultatet per 2018-08-31 är negativt och uppgår till-l 936 tkr (-624 tkr :ör mot~varande 
period 2017). Prognosen för hel1i.ret visar på ett resultat om -1 250 tkr. I bade delarsr~sultat 
och prognostiserat årsresultat finns en realisationsvinst på 110 tkr, som exkluderas VId ba-

lanskravsavstärnningen. 

Förbundet uppfyller inte balanskravet på delårsbasis utan uppvisar ett negativt justerat re
sultat om -2047 tkr (efter exkluderad realisationsvinst). I lämnad årsprognos om -1250 tkr 
(efter exlduderad realisationsvinst) bedöms inte balanskravet uppnås vilket även kommente
ras i delårsrapporten. Vi vill uppmärksamma att om förbundet redovisar ett negativt resultat 
i årsbokslutet 2018, efter balanskravsavstämningen, ska detta enligt huvudregeln i kommu
nallagen återställas inom tre år och en åtgärdsplan kring detta antas. Vi kan konstatera att 
förbundet, i delårsrapporten, redogör för ett antal redan vidtagna samt planerade åtgärder 
för att minska underskottet till helåret. 

I RKR:s rekommendation om materiella anläggningstillgångar (11-4), som gäller fr o m 2014, 

har förtydligande gjorts bland annat kring kravet på komponentavskrivning. Rådet har även 
gett ut en information kring övergången till komponentavskrivning. Förbundet har från 2015 

successivt anpassat sig till den nya normgivningen inom området bl.a. genom att införa 
komponentavskrivning på nyinvesteringar i byggnader samt fordon. Ingen genomgång och 
komponentuppdelning har skett av historiska anläggningar. 

Delårsrapporten bedöms uppfylla minimikraven för innehållet i en delårsrapport, utifrån 
RKR:s rekommendation nr 22. 

Förvaltningsberättelsen innehåller såväl en verksamhetsmässig som en ekonomisk redo
görelse. I den ekonomiska redogörelsen, som är översiktlig, kommenteras bland annat utfall, 
prognos, balanskrav och god ekonomisk hushållning. Den verksamhetsmässiga redogörelsen 
innehåller bland annat en beskrivning av särskilda händelser och måluppfyllelsen enligt 
verksamhetsplanen. 

(3) 
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I bu~get och flerårsplan har målet för god ekonomisk hushållning definierats utifrån ett fi
nansIellt och verksamhetsmässigt perspektiv. Inriktningsmålen tillsammans med kommu
nal1a~en~ krav om en ekonomi i balans utgör sammantaget förbundets mål för ekonomisk 
hushallmng. 

~.n.p~elimin~r uppföljn~ng av fastställd målsättning redovisas i delårsrapporten. Uppw 
folJnIngen VIsar att det Justerade balanskravsresultatet i delåret inte är förenligt med mål
sättningen. Helårsprognosen för det justerade balanskravsresultatet är inte heller förenligt 
med målsättningen. Beskrivningen av måluppfyllelsen när det gäller inriktningsmålen sker 
utifrån de nedbrutna målen i verksamhetsplanen vilka kommenteras i nedanstående avsnitt. 

Handlingsprogram 2016-2019, VP 2018 och delår 2018 

Av Handlingsprogram 2016-2019 för Södertörns brandförsvarsförbund framgår att sex in
riktningar för verksamheten kommer att styra och vägleda förbundets arbete under peri
oden 2016-2019. Beskrivningen av vilctiga åtgärder för att nå inriktningsmålen föregås aven 
sammanfattning av riskanalysen som utgör grunden för handlingsprogrammet, och det 
finns även en kort beskrivning som sammanfogar valda inriktningsmål med övergripande 
iakttagelser från riskanalysen. 

I verksamhetsplan 2018 redovisas de sex inriktningsmålen. För varje inriktningsmål finns 
effektmål (sammanlagt tio mål) och produktionsmål (totalt åtta mål) formulerade. Effekt
målen uttrycker vad förbundet vill uppnå/vilken förändring förbundet vill se inom respek
tive inriktningsmål och produktionsmålen uttrycker vilka aktiviteter som ska genomföras för 
att effektmålen ska kunna uppnås. För varje effektmål finns angivet hur måluppfyllelsen ska 
mätas och får varje produktionsmål finns mätmetod, ansvarig för utförande uppföljningsan
svarig angivet. 

I förbundets delårsrapport 2018 redovisas en måluppföljning inri.ktning 2016-2019. De sex 
inriktningsmålen från handlingsprogrammet och verksamhetsplan 2018 redovisas, och till 
vmje mål finns en sammanfattande beskrivning av arbetet inom varje målområde och ge
nomförda åtgärder fram till och med 2018-08-31. 
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Sammantaget bedömer vi att det finns en koppling mellan handlingsprogrammet och för
bundets verksamhetsplan, då en sammanfattning av genomförd riskanalys och beskrivning 
av viktiga åtgärder för att nå inriktningsmålen redovisas i handlingsprogrammet. Det går 
också att jämföra de angivna åtgärderna i handlingsprogrammet med de effektmål som for
mulerats i verksamhetsplanen, och vi ser då att effektmålen i vel'ksamhetsplanen ofta har 
konkret bäring på de viktiga åtgärder som redovisas i handlingsprogrammet. En viss upp
följning av måluppfyllelsen avseende målen i verksamhetsplanen redovisas i delårsrappor
ten. Redovisningen av uppföljningen är lätt att följa, men det f1ramgår inte tydligt i vilken 
utsträckning förbundet bedöms uppfylla samtliga mål i verksamhetsplanen för helåret. 

(5) 
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Diorienr 

Granskning av delårsrapport 2018-08-31 

avseende Södertörns brandförsvarsförbund 

1 Bakgrund 

Kraven på delårsrapport samt utformning av densamma framgår av kommunala redovis
ningslagen (KRL). I KRL kapitel 9 anges att en delårsrappOlt ska upprättas för verksam
heten från räkenskapsårets början. Minst en rappOlt ska omfatta en period av minst hälften 
och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

I KRL kapitel 9, § 2 sägs att delårsrappOlten skall innehålla en översiktlig redogörelse för 
utvecldingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs 
utgång. 

Upplysning skall lämnas om sådana: 

• Förhållanden som är viktiga för bedömningen av resultat eller ställning. 

• Händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under rappOltperioden eller efter 
dennas slut. 

Vidare bör delårsrapporten ges samma struktur som årsredovisningen. Detaljeringsnivån 
kan dock vara lägre och omfattningen mindre. Rådet för kommunal redovisning (RKR) har 
gett ut en rekommendation (nr 22) kring delårsrapPOltering, som gäller fr o m 2014. 

Ändringen i kommunallagen (KL) och kommunala redovisningslagen (KRL), i enlighet med 
propositionen om god ekonomisk hushållning 2003/04:105, innebär att det är lagkrav på att 
formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Dessa 
mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning. De fÖltroendevalda revisorerna 
ska uttala sig om beskrivningen av måluppfyllelsen. 

(1) 
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Sammantaget innebär detta ökade krav på uppföljning av ekonomi och verksamhet i förvalt
ningsberättelsen, både när det gäller delårsrappOlt och årsredovisning. De ändrade lagreg
lerna trädde ikraft 2004-12-01 och tillämpas fr o m räkenskapsåret 2005. 

2 Revisionsfrågor och metod 

Revisorerna ska enligt kommunallagen pröva om räkenskaperna är rättvisande samt om 
finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning utarbetats och följts 
upp. Inom ramen för detta ingår en granskning av förbundets delårsrappOlt. Följande revis
ionsfrågor ska besvaras: 

• Är delårsrapporten utformad i enlighet med KL och KRL samt övrig gällande norm
givning? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda finansiella 
målen? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för 
verksamheten? 

Delårsrapporten omfattar följande delar: 

• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkning 
• Balansräkning 
• Kassaflödesanalys 
• Prognos för helåret 

Granskningen har till största delen skett genom s k analytisk granskning. Viss verifiering har 
skett av underlag och specifikationer. En genomgång har även gjOlts av tillämpade redovis
ningsprinciper och upprättad årsprognos. 

Granskningen har genomfölts i enlighet med ett fastställt granskningsprogram, som inne
håller olika kontrollmål som ligger till grund för den verifiering och bedömning som gjorts 
av delårsrapPOlten. 

Redovisningen av granskningsresultatet är i huvudsak en avvikelserappOltering som är av
gränsad till väsentliga avvikelser. 
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3 Granskningsresultat 

Vål' bedömning äJ' att delåJ'sJ'apporten upprättats i enlighet med kJ'aven i den 
kommunala J'edovisningslagen samt i allt väsentligt utifi'ån övrig normgiv
ning. Vi bedömeJ' attföJ'bundet inte uppfylleJ' balansikJ'avet utifi'ån delåJ'sJ'e
sultatet. Vidare visarföJ'bundets helåJ'spJ'ognos på att balans kravet inte 
kommer att uppnås. 

Resultatet per 2018-08-31 är negativt och uppgår till-1 936 tk1" (-624 tkr för motsvarande 
period 2017). Prognosen för helåret visar på ett resultat om -1250 tkr. I både delårsresultat 
och prognostiserat årsresultat finns en realisationsvinst på 110 tIa, som exkluderas vid ba
lanskravsavstämningen. 

Förbundet uppfyller inte balanskravet på delårsbasis utan uppvisar ett negativt justerat re
sultat om -2 047 tkr (efter exkluderad realisationsvinst). I lämnad årsprognos om -1 250 tkr 
(efter exkluderad realisationsvinst) bedöms inte balanslaavet uppnås vilket även kommente
ras i delårsrappOlten. Vi vill uppmärksamma att om förbundet redovisar ett negativt resultat 
i årsbokslutet 2018, efter balanskravsavstämningen, ska detta enligt huvudregeln i kommu
nallagen återställas inom tre år och en åtgärdsplan kring detta antas. Vi kan konstatera att 
förbundet, i delårsrapporten, redogör för ett antal redan vidtagna samt planerade åtgärder 
för att minska underskottet till helåret. 

I RKR:s rekommendation om materiella anläggningstillgångar (11.4), som gäller fr o m 2014, 
har förtydligande gjOlts bland annat kring kravet på komponentavskrivning. Rådet har även 
gett ut en information kring övergången till komponentavskrivning. Förbundet har från 2015 
successivt anpassat sig till den nya normgivningen inom området bl.a. genom att införa 
komponentavskrivning på nyinvesteringar i byggnader samt fordon. Ingen genomgång och 
komponentuppdelning har skett av historiska anläggningar. 

Delårsrapporten bedöms uppfylla minimikraven för innehållet i en delårsrappOlt, utifrån 
RKR:s rekommendation nr 22. 

Förvaltningsberättelsen innehåller såväl en verksamhetsmässig som en ekonomisk redo
görelse. I den ekonomiska redogörelsen, som är översiktlig, kommenteras bland annat utfall, 
prognos, balanskrav och god ekonomisk hushållning. Den verksamhetsmässiga redogörelsen 
innehåller bland annat en beskrivning av särskilda händelser och måluppfyllelsen enligt 
verksamhetsplanen. 
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En övergripande uppjöljning sker i delårsrapporten av måljör god ekonomisk 
hushållning, både w' ettfinansiellt och verksamhetsmässiga perspektiv. Det 
finansiella delårsresultatet nål' inte upp tillförbundets målföl' god ekonomisk 
hushållning. Enligt helårsprognosen kommer inte hE~ller måletjör god eko
nomisk hushållning att uppnå kJ'aven utifrån ettfinansiellt peJ·spektiv. 

Det veJ'ksamhetsmässiga resultatetföl' god ekonomisk hushållning i delårs
rapporten bedöms ligga i linje med målen. En preliminär avstämning av detta 
lämnas i delårsrapporten. 

I budget och flerårsplan har målet för god ekonomisk hushållning definierats utifrån ett fi
nansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. Inriktningsmålen tillsammans med kommu
nallagens lu'av om en ekonomi i balans utgör sammantaget förbundets mål för ekonomisk 
hushållning. 

En preliminär uppföljning av fastställd målsättning redovisas i delårsrapporten. Upp
följningen visar att det justerade balanskravsresultatet i delåret inte är förenligt med mål
sättningen. Helårsprognosen för det justerade balanskravsresultatet är inte heller förenligt 
med målsättningen. Beskrivningen av måluppfyllelsen när det gäller inriktningsmålen sker 
utifrån de nedbrutna målen i verksamhetsplanen vilka kommenteras i nedanstående avsnitt. 

Handlingsprogram 2016-2019, VP 2018 och delår 2018 

Av Handlingsprogram 2016-2019 för Södertörns brandförsvarsförbund framgår att sex in
riktningar för verksamheten kommer att styra och vägleda förbundets arbete under peri
oden 2016-2019. Beslu'ivningen av viktiga åtgärder för att nå inriktningsmålen föregås aven 
sammanfattning av riskanalysen som utgör grunden för handlingsprogrammet, och det 
finns även en kOlt beslu'ivning som sammanfogar valda inriktningsmål med övergripande 
iakttagelser från riskanalysen. 

I verksamhetsplan 2018 redovisas de sex inriktningsmålen. För valje inriktningsmål finns 
effektrnål (sammanlagt tio mål) och produktionsrnål (totalt åtta mål) formulerade. Effekt
rnålen utttycker vad förbundet vill uppnå/vilken förändring förbundet vill se inom respek
tive inriktningsmål och produktionsrnålen utttycker vilka aktiviteter som ska genomföras för 
att effektmålen ska kunna uppnås. För vmje effektrnål finns angivet hur måluppfyllelsen ska 
mätas och för vatje produktionsrnål finns mätmetod, ansvarig för utförande uppföljningsan
svarig angivet. 

I förbundets delårsrapport 2018 redovisas en måluppföljning inriktning 2016-2019. De sex 
inriktningsmålen från handlingsprogrammet och verksamhetsplan 2018 redovisas, och till 
valje mål finns en sammanfattande beslu'ivning av arbetet inom vmje målområde och ge
nomförda åtgärder fram till och med 2018-08-31. 
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Sammantaget bedömer vi att det finns en koppling mellan handlingsprogrammet och för
bundets verksamhetsplan, då en sammanfattning av genomförd riskanalys och beslu'ivning 
av viktiga åtgärder för att nå inriktningsmålen redovisas i handlingsprogrammet. Det går 
också att jämföra de angivna åtgärderna i handlingsprogrammet med de effektmål som for
mulerats i verksamhetsplanen, och vi ser då att effektmålen i verksamhetsplanen ofta har 
konkret bäring på de viktiga åtgärder som redovisas i handlingsprogrammet. En viss upp
följning av måluppfyllelsen avseende målen i verksamhetsplanen redovisas i delårsrappor
ten. Redovisningen av uppföljningen är lätt att följa, men det framgår inte tydligt i vilken 
utsträckning förbundet bedöms uppfylla samtliga mål i verksamhetsplanen för helåret. 
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1. Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Södertörns 
brandförsvarsförbund genomfölt en granskning avseende löpande internkontroll i 
ett urval redovisningsrutiner. 

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att förbundsdirektionens interna 
kontroll avseende utvalda redovisningsrutiner är delvis tillfredsställande och att 
den av direktionen beslutade internkontrollplanen efterlevs. Detta mot bakgrund av 
bedömningarna av processerna som redovisats i avsnitt 4.1. 

Utifrån granskningens resultat och gjorda iakttagelser rekommenderar vi 
förbundsdirektionen att: 

• stärka den interna kontrollen avseende inköp och upphandling och 
säkerställa att detta görs i enlighet med LOD. 

• upprätta styrande och stödjande dokument avseende s.k. förtroendekänsliga 
poster samt löpande säkerställa dessas överensstämmelse med aktuell 
lagstiftning. 

• revidera attestförteckning och delegationsordningen och framöver löpande 
utvärdera revidedngsbehovet. 

• se över behovet att införa kontrollmoment i internkontrollplanen avseende 
s.k. fÖltroendekänsliga poster. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Av kommunallagen framgår att styrelser och nämnder ska ha kontroll över sin 
verksamhet, detta gäller även direktionen i kommunalförbund. Detta innebär att 
styrelser, nämnder och (i kommunalförbund) direktionen själva ansvarar för att ha 
ändamålsenlig styrning och sälu'a rutiner. Intern kontroll är ett ledningsverktyg 
med betydelse för tjänstemannaledning och direktionen. Kontrollsystem ska 
säkerställa att beslut fattas på ett korrekt underlag. De ska också skydda mot 
medvetna eller omedvetna fel när det gäller hanteringen av förbundets tillgångar. 

En av revisorernas uppgifter enligt kommunallagen 9 kap 9 § är att "utröna om 
räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna (i 
kommunalförbund direktionen) är tillräcklig". 

2.2. Revisionsfråga, kontrollmål och 
revisions kriterier 

Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfrågor: 

• Är direktionens interna kontroll avseende utvalda redovisningsrutiner 
tillfredsställande? 

• Efterlever förbundet, den av direktionen beslutade, internlcontrollplanen 
inom utvalda redovisningsrutiner? 

De rutiner som kommer omfattas är följande: 

• Inköpsprocessen från "ax till limpa" avseende följande väsentliga 
kostnadsposterl); Inköp av konsulttjänster samt kostnader för externa hyror. 
Vi kommer att kontrollera hela inköpsflödet från upphandling (avrop mot 
befintligt avtal), genomförd kontroll av nya leverantörer, attest av fakturor, 
hantering av utbetalningar. 

• Förbundets rese-, representations- och konferenskostnader. Vi kommer 
kontrollera, syfte, deltagarförteckning, momsredovisning och attest. Vi 
kommer även stämma av att granskade kostnader konvergerar med 
förbunds ordningen och ev. ägardirektiv. 

Revisions!u-iterier utgår från aktuell lagstiftning ink!. övrig normgivning inom 
området samt interna styrande och stödjande dokument. 

2.3. Revisionsmetod och avgränsning 
Granskningsobjektet är direktionen. Avgränsning har gjorts utifrån revisionsfråga 
och utvalda redovisningsrutiner. Granskningen har utförts genom genomgång av 
förbundets rutiner inom de områden som omfattas av granskningen samt genom 
stickprov för att kontrollera rutinerna. 

Följande tjänstemän har intervjuats/kontaktats via mail: 

• Redovisningsekonomer 

RevisionsrappOlten har varit föremål för sakgranskning hos berörda tjänstemän. 

1 Vi har valt de två högsta kostnadsflödena per 2017-12-31 som avser externa inköp. 
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3. Granskningsresultat 

3.1. 11lköpsprocessen 

Kontrollpunkt 
InJcöpsprocessenjrän ~(IX til/limpan avseendeföljande väsentliga 
kostnadsposter: inköp au konsultijänster samt kostnader for exfema hyror. 

Vi kommer kontrollera hela inköpsj/ödetjrån upphandling (inköp mot 
befintligt avin/), genomfård kontmIl av nya leveruntöIOC!', attest au 
fakwror, hantering au utbetalningar. 

3·1.1. Genomförd granskning 
A llmånt om inköPSPI'Oces"en 
Inköpsproccsscn är relativt decentraliserad innchärandes att respektive 
hlldgclansvarig ansvarar för =tliga inköp som I\örs inom ansvaret. I SOOertärns 
bmndforsuarifdrbunds ruglementefor ,'niern kontroll, budgetansvar och atlest 
(2004"09-17 ~71) framg..'u: följande : 

"Med budgetansvar fOljet' automatiskt anskaffningsrätt avvaror och tjäTI!!ter inom 
budgetramen och de upph.ndlingsavtal som träffats med leverantörer. Däremot 
innebär bodgetansvaret ingen rätt att göra upphandling. Upphandlingsrätten 
regler .. i förbundets de1egatioosordning. Budgetansvar1g kan uppdra ät annan 
pc1"Soo att göra inköp. S&dan anskaffning sker dock fortfarande p~ den 
budgetansvariges ansvar.' 

Av delegationsordningen (2012-02-{)3 §6 och 2012-01-12) framgär aU brandchef 
och brandchefi beredskap harbebörighet aU in~ avtal av icke-principiell 
betydelse. För övriga avtal kräv" beslut från direktionen. RudgctaJLwal"iga har 
således inte behörighet att genomföra upphandlingar men behörighet att göra inköp 
och avrop frän avtal. 

Förbundet är med i Komentus och kan s~edes ta del avSKLs avtal och 
upphandlingar. Inköp gÖl"S i för~"ta hand via avtal mot filktura och i andra hand via 
rekvisition. F,l\ligt uppgift kommer fOrbundet införskaffa ett nytt inköpssystem 
vilket ska göra det lättare aU göra inköp från avtalade leverantörer. 

Av genomford intervju framgär att rutiner för en systeImltiserad och dokumenterad 
kontroll av nya leverantörer vid upprättande av avtal eller inköp från en ny 
leverantör "-"knas. EnEr;!: uppgift kontrollerar dock ekonomiavdelningen nya 
leverantörer om de upptäcker en ny leverantör i flödet. Som ett led i granskningen 
harvi kontrollerat om leverantörerna i stickprovsurvalet (se nedan) finns med pit 
Svensk handels varningslista. Kllntrollen gjordes utan anmärkning för samtliga. 
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Slickprovskontroll 
lln stickprovskont roll har gjorts avseende genomföroaillköp avseende de två 
st iirsta kostnadsposterna för externa inköp per 201712, dvs kOl;tnader för konsulter 
och kost nader iiir externa hyror". Sammantaget har 16 faktumr bokfcirua under 
perioden jan nari till scptcmbcr lI0l8 kontmllcTats. Kontroll har pjalts med 
utgängsp ulIlrt i ;1I"kÖpsprocessen, således har kontroll gjorts med avseende på 
följande momenl: 

Avrop mot befintligt avtal 

Attcst - "bchörighcl och dualitet 

I tabellen nedan framgår utfallet från stickprovskonh"Ollcn av t6 

l everalltörsfakturo r. 

Kuntrnllpun lrt Ve"If1""ad u lan anmärkning V""!fie"ad m"d 

mkO, 10, Vllfl\V 

__________ ; '"""; __ Rr_· _ko ___ ill_' __ __ 
6 st, V!l:rav 

Öve=.tilmmer 
medavtal 

!l ~I : delvis v"rifi",...d mot ~v\;ll men 
fakturorna innchiill ävcu ej 
avtalsreglemde timprL'ler sam end .. ,t 
vcrificml!; mat uppgifter am att separat ök 
fallal!;. 

6 SI; .v~,l 

saknas 

B",lnl!;att",t av 
tJo,hörig person 

Du."Lli.tet vid a=t 

Sticlcpro""ur-valet omf.,ttarl~ SIImm.nt~get '3 Je>. ..... ntörer. varav avtal saknad • . , fOr .,ex 
stycken. Vi har kontrollcrat totala inkii1l5VOlymer från dessa sex leverantörer under perioden 
januari lill .'epl. mher !l018. l tabellen nedon redogörs ror inköjlB"" lymerna fr1i.n des," se>. 

leverant örer. Vidare liimnas några korta kommentarer ,"",d hänsyn till LOD. 

Leveranlör 

Lcvermtör 1 

Leverautör 2 

lnköp:wolym (kr) 

981927 

537030 

J{o mmcntaJ" 

Oversti~er dirclctu pphandliu&'Rfänsen 

Överslagsdtkoing vi$lr att vid ""mm. inkiipsvolym 
Arel ut kommer direktuPl'handl ing.~gr;; """n 

-""'~~'_~·~,~--------~"'",~08~7 · ~*~~:tiomh:nfinnnLtrd-;.-}itUPPhanal-i"-'---

l .everantiir 4 1l1.3 550 

r...ver. nt.ör 5 --------... 8500 

LeV1lramör 6 2 123 

TotRlt l 8 87lU8 

'~Ioyl= ho 601. 
Koo,,,,,l',,,, klO 1700 

~2(J18 

~ tn",dfuva" fOrbi..od 
~ 

överstigande wo tkr. Vi hr.~ tagit del aV sådan 
dokumentation . -;;;-__ _ 
nOiaimentitiOOBkraV finn" vid rnrektiippliandling 
överstigande 100 fkr. Vi har " j lagit del av,M.n 
dokllm entati(]n . 



Verifiering har även gjorts med aVlleende på tillämpning avtvähandsprincipvid 
verkställande av utbetalningsfilen för leverantörsfakturor. Tvlliandprincipen vid 
verkställande av ntbetalning säker!ltälls genom att utbetalningen görs i systemet av 
en redovisningsekonom varclter en annan redovisningsekonom manuellt signerar 
utbetalningsfilen. Stiekprovsstorlek har bf'l<tämts med hjälp av PWC audit mall for 
kontrolltestning, se bilaga 1. Verkstänande av utbetalningsfilen görs tvä gånger i 
veckan, således har 10 kontroller inhämtats. Sammantaget Yelifierades nio avlio 
utbetalningsfiler ntan anmärkning. Bör en ntbcialningknnde vi inte verifiera all 
attest var gjord avtvå olika personer. Enligtuppgift hade däremot attest gjorts av 
två olika personer. 

lYmtruUpunkt Verifierad .. tan 
anmii rkning 

Utbetalningsffi attcotcrad avtv! 9 
per"",,~r 

3.1.2. Bedömning 

Ver ifie"ad med 
anmiirkn.ing , 

Genomford g:raru;kning påvisar att inkiipsp~ är relativt decentraliserad. 
Vidare framgår av genomförda stickprovskontroller att det görs en relativt stor 
mängd köp inom dessa inköpskategorier ntanfrir avtal. Analysen av 
inköpsvolymema påvisar också att det finns risk for avsteg frän LOU, både vad 
gäller direktupphandlingsgränsen och dokumentationskrav. Granskningen påvisar 
att centrala styrande dokwnenl SMOll allestftirteckning och delegatiOllSOl'dning 
inte har reviderats pa 14 respektive fl år. 

De kontroUmOIllf'nt som genomförts med avseende p! .. ttest av fakturor och 
utbetalningsfil har i huvudsak gjOlts ntan anmärkning. 

Sammantaget bedömer vi att konhuJ]målet är de lvis uppJYllt. 

Förtroendekänsliga poster 

Kontrollpunkt 
Förbundets rese-, r'epresentations- och Iwnfor·enslwstnoder. 

Vi kommer kontrollera sllfte, deltagarjörteckning, momsredovisning och 
attest. Vi kommer ocksd stämma av att granskade kostnader konvergerar 
medfiirbundsordningen och ev. ägardirektiv. 

3·2.1. Genomförd granskning 
Styrande och stö4fande dokument 
Särskilda dokumenterade fonnella styrande och ~lödjande dokument avseende ~.k. 
fortroendekänsliga poster saknas. Reglering avseende dessa poster görs i viss mm i 
Södertöl'ns bmndfiirsvaniforbund ... eglementeJör inte,.., Iwnrroll, budgetansvar 
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och attest (2004-09-17 §'J1) där foljande fastslås avseende innebörden av 
beslutsattest: 

Med beslutsattest avses kontroll av att ... 

HII: representation, 
tid, plats, syfte ""h gästers namn anges p~ originalkvittGt 
kontming ör ,iktig 

Vidare framgår av <ktinterna dokumentet Iwnteringsjlnggu att det finns vissa 
restriktioner for avdragsgill moms vid rcpre;;entation. Under l1.lbriken 
representation fast~lås att rcprrnentation är avdrag.~gill npptill ett värde aV90 kr 
exkl moms per person. Vidare ges konteringsexempel för hur avdragsgill och ej 
avdragsgill representation och moms ska konteras. Vart att nämna är att 
informationen frarru;tälldes bru;erat pä :1.003 än; regler. Skatteverkew 
beloppsgränscr for avdragsgill rcpr~scntation har böjts sedan upprättandet av 
denna instruktion. 

Avseende resor framgår av delegationsordningen att resar utanför norden och EU 
ska beslutas av direktionen och att resor inom norden och. EV ska beslutas av 
bmndchef. Vidare finm td interna dokument; Ekeröfiirjan och tjänsteresor vilka 
gcrinformation om hur anställda ska göra beställningar avolika resor i tjänsten. 

Vi har inom ramen för granskningen inte påträffat styrande och. stödjande 
dokument som behandlar konferenskostna.der. 

Internkontrollplanen innehMler inga kontrollmoment avseende förtroendekänsliga 
poster. 

Stid'provsi"tJlltroll 
Vi harinom ramen for granskningen genomfört en stickprovskontroll avseende 16 
fakturor konterade som representation' , resor< och. kurser/konferenser> Wlder 
periodenjanuari till september 2U18. 

Kontroll gjordes med avseende på angivande av syfte och. deltagarf6rteckning, 
kUlTekt momsavdrag', attcsl (behörig, oberoende och dualitL1:), Mmt um kustnaden 
iir verksamhetsgill. Sammantaget verifierades IS fakturor helt utan anm~rkning. Av 
dessa 15 bedöms tre fakturor vara felaktigt konterade som eA1:ern representation. De 
tre fakturorna avsäg kostnaderför mati anslutning till kUl"Sl'r som anordnats av 
förbundet 80m förbundet tar betalt för i kursavgiften vilket s.lllede; inte är att 
betrakta som m.1:ern representation. Utfallet fOJ.· respektive kontrollpunkt framgår 
av tabellen nedan. 



Kontrollp"nkl 

Deltagarfcirtcdni n II 

_. 
lleMrlg attcm:ant 
Obel'<leJlde attestant 
DunlItet vid attest 
VerbailJhetllilll 
k Oi'ltllad 

Verifierad "Ian 
anmiirlming 
16 ~t 
v~rav l~~ komplette,'ades i 
efterhand 
15 st 
""r~v en kompletteras i 
efterhand 

16 st 
lb al 
16~l 

3.2.2. Bedömning 

- --
Verifierad med anm1irku;og 

'" '_r fakturering föo' uttag av fih 
från Markan iB8Dlhand med 
externa möt~n. Deltagare vid 
re;pcktive möte framgAr inte. 

'" '" 

Det flnlll'l endast i begränsad ntsträekning styrande och stödjande dokument som 
berör ~.k. förtroendekänsliga post€J'. Vidarekankonstateras att befintliga dokument 
inte är helt uppdaterade med nya regl~r för avdragsgill moms vid representation. 
Genomförd ~iickprovskontroll p~visar dock att posterna i allt väsentligt uppfYller 
redovisningskraven for dcn här typcn av verifikatiouer samt att atte..t hanteras p~ 
ett tillbörligt sätt. 

Mot bakgrund av posternas f6rtroendeskadliga natur vid otillbörligt användande är 
dock vår bedömning att det är centralt att det finns stynnde och stödjande 
dokument som pli. ett samlat sätt reglerar användandet av förb lIndets medel för den 
här typen av transaktioner. 

Kontrollmålet bedöms vaTII dclvi$ umifyllt. 

3·3· Internkontrollplan 

Kontrollpunkt 
Fjtel'level'fol'bundet, den av direktionen beslutade, intel'nkontl'ol/planen 
inom utvalda redovisningsMltiner? 

3-3-1. Genomfol'd gl'anskning 
För Södertörns brandförsvi'lrsförbund finns en upprättad intemkontrollplan som 
antagits av direktionen i anslutning till beslut om verksamhetsplan 2018 och budget 
2018"2020. Vi har inom ram~n för granskningen inte tagit del av någon 
underliggaude Dskanalys. Enligt uppgift gÖTs riskaualysen i dialogform där hän.syn 
tas till risk och väsentlighet, utfall av fOregiiende ån; internkontroll och upplevd 
kompetens inom olika kontrollområden. Internkontrollplanen beskriver de 
kvalitetskontroller som görs inom eU antal administrativa rutiner samt 
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kämvcrksamhdcn. I intcmkontrollplancn finns två kontrollmoment wm berör de 
redovisningsrutiner '>Om omfattas av denna granskning: l) upphandling av varor 
och tjänster samt 2) attesttutin för manuellt hanterade fakturor. Bful.a dessa 
omfattar inköpsprocessen. 

1) Upphandling avvarar och tjänster. Gronskning av upphandlingar med värde ot1irrc 
än500 !kr gentemot upphandlingsreglemente, delegation och avlBl. Mäts genom: 
Kontroll av tre npphandlingar. Uppföljningsansvarig : Telmiskcllef. 

2) AttestrU lin /Or manuellt hanterade fakLul"o,·. Följs atl""triittl Mlit5 genom: 
slickpro~ 10 st. UppfllljnJngsan..'lV8..1°ig : Ekonomichef. 

Per granskningsdatum har kontroll ännu inte hnnnit genomfOras. F.nligt uppgift 
görs det norm~t under årets sista månader. Av internkontro llplaneJ1 framgår 
varken Udplan föl" genomförande av kontroll cllerfOl"Ill for återrapportcring till 
direktionen. 

3-3·2. Bedömning 
Genomfiird graDskning visar att det finns en av direktionen beslutad 
intcmkoutrollplan wm innchllicr konh·ollmoment inom en av de två 
rcdovisningsrutiner rom omfattats av granskningen - inkÖpsprocessen. Per 
granskningsdatumhade ingen uppföljning ännu gjort~, vilket vari linje med 
intei-nkonlrollplanen eftersom inget datum för uppföljning fastslagits. Vi har inom 
ramen for granskningen således inte påträffat något SOm tyder pä mtt 
intcmkontrollplancn int~ efterlevs. 

Kontrollmälet bedöms vara uppfyllt. 
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4. Bedömning och 
rekommendationer 

4.1. Avstämning mot kontrollmål 
Granskningen har gjorts utifrån tre processer. Bedömningen av respektive proce!ls 
gÖl'!l enligt kriterierna: Uppfyllt/Delvis uppfyllt/Ej uppfyllt. 

PI'OClC.'lS 

Inköpsprocessen 

Bedömning 

Delvis uppfyllt 
Genomförd granskning påvisar att inJ.-iipsproccsscn är 
relativt decentraliserad. Vidare framgår !IV genomförda 
stickprovskontroller att det görs en relativt stor mängd köp 
inom dessa inköps'kategoJier utanför avtal. Analysen av 
inköpsvolymerna påvisar också att det finns risk för avsteg 
frlln LOV, bäde vad gäller dircktupphandlingsgränsen och 
dokumcntationskrav. Granskningen påvisar att centrala 
styrande dokllment säsom attestfolteckning och 
delegatiollSordning inte har reviderats p;l14 respektive 6 år. 
De kontrollmoment som genomftirts med avseende pli. attest 
av fakturor och utbetalningsfil har i hUVIldsak gjorts utan 
anmärkning. 

Förtroendekänsliga Delvis uppfyllt 
poster Det finns endast i begränsad utsträclmingstyrande och 

stödjande dokllment som beror s.k. fOrtrOf'Jldekänsliga 
poster. Vidare kan konstateras att befintliga dokument inte 
iir helt uppdaterade med nya regler för avdragsgill mOm>; vid 
l'L1're!lentation. GL'[!omfönl stickprovskontroll påvisar dock 
att posterna i allt väsentligt uppfyller redovisningskraven fik 
den här typen av verifikationer !;amt att attest hanteras på ett 
tillbörligt sätt. 

Mot bakgrund av posternas fOrtroendeskadliga natur vid 
otillbörligt användande är dock vå l' bedömning att det är 
centralt att det finns styrande och stödjande dokument SOm 
på ett samlat sät t reglerar användandet avfOrbundets medel 
för den här typen av transaktioner. 

Internkontrollplan Uppfyllt 

o.~r2(]1 a 

Genomförd granskning visar att det finns en av direktionen 
beslutad internkonlrollplan 'om innehåller kontrollmoment 
inom en av de två redovisningsrutiner som omfattats av 
granskningen - inköpsprocessen. Per granskningSdat,""ID'--__ 
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hadejngen uppföljning ännu gjorts, vllkei:-m- yTlinjem'ed' - 

internkontrollplanen eftersom inget datllffi för uppföljning 
fastslagits. Vi har inom ramen för gran.skningen "Medes inte 
piitl"äffat något som tyder pil. attinternkontrollph'llleIl inte 
efterleVll. 

Svar på revisioruifrågan samt 
rekommendationer 

Mer genomrord granskning gör vi bedömningen att förbundsdirektionens interna 
kontroll avseende utvalda redovisningsrutiner är delvis tillfredsställande och att 
den av direktionen beslntade internkontrollplanen efterlevs. lld:b. mot bakgrund av 
bedömningarna av processerna som rooovisats i avsnitt 4.1. 

Utifrån granskningens resultat och gjorda iakttagelser rekommenderar vi 
föruundsdirektionen att: 

• stärka den interna kontrollen avseende inköp och upphandling och 
säkerställa att detta görs i enlighet med LOU. 

• upprätta styrande ochstödjande dokument avseende s.k. fdrtroendekänsliga 
postersamt löpande säkerställa dessas överensstämmelse med aktuell 
lagstiftning. 

• revidera attestförteckning och delegationsordningen och framöver löpande 
utvärdera revideringsbehovet. 

• se över behovet att införa kontrollmomenl i intemkonh"llllplanen avseende 
d: .. rörtroendekänsllga poster. 

2.018-12.-17 

Ebba Lind 
Projektledare;;------

Deoembe<?01e 
SöderlÖl"no brlII>dr"" ",,,,1Ii r!J\n:j 
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Rkhard Vahul 
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Revisionen i Södertörns 
brandförsvarsförbund 

2018-10-09 

Förbundsdirektionen 

Utlåtande avseende delårsrapport 2018 

Vi har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2018-0~-31. E? över~iktlig 
granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och ~llndre pa deta~J
granskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad gransknmgspromemona som 

utarbetats av PwC. 

Efter genomförd granskning kan vi konstatera att: 

• Delårsrapporten har upprättats i enlighet med kraven i den kommunala 
redovisningslagen samt i allt väsentligt enligt övrig normgivning. 

• Balanskravet uppfylls inte utifrån delårsresultatet och inte heller utifrån läm
nad årsprognos. 

• Resultatet i delårsrapporten är inte förenligt med förbundets mål för god eko
nomisk hushållning utifrån det finansiella perspektivet. Inte heller helårspro
gnosen visar på en måluppfyllelse som är förenligt med det finansiella målet 
för god ekonomisk hushållning. 

• Det verksamhetsmässiga resultatet för god ekonomisk hushållning i delårs
rapporten bedöms ligga i linje med målen. En preliminär avstämning av detta 
lämnas i delårsrapporten. 

Förbundets revisorer 
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Årsredovisning för Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge, Salem 2018 
 
Följande efterfrågas 
- att medlemmarna i Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem, var 
för sig, prövar om styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
Ärende 
Styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem beslöt den 
22 mars 2019 att överlämna sin årsredovisning med finansiella delar samt 
revisionsberättelse till sina medlemmar. 
 
Samordningsförbundet önskar ett skriftligt beslut från respektive medlem 
som skickas till samordningsforbundethbs@huddinge.se  
Alternativt: 
Samordningsförbundet HBS 
Sördalavägen 22 A 
141 60 Huddinge 
 

Följande bilagor bifogas: 
-Årsredovisning för Samordningsförbundet 2018 inklusive 2 bilagor, 
-Revisionsberättelse inklusive granskningsrapport, 
-Styrelsens beslut  
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Samordningsförbundet 
HUDDINGE BOTKYRKA SALEM 

Samverka11 mellan kommun, region, w·betsförmedlin9 och försäkringskassa 



 

 

Ordförande har ordet 
 
Samordningsförbundet är i mina öron ett väldigt framgångsrikt koncept som jag fått äran att 
följa under dryga året. 
 
Att samverkan fungerar mellan våra tre kommuner; Huddinge, Botkyrka och Salem samt 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm känns hoppfullt. All 
verksamhet utgår från förbundets värdegrund där vi sätter individens behov i fokus, 
möjliggör effektiva och framgångsrika insatser samt har ett tydligt utvecklingsfokus. 
 
Av de deltagare som avslutades i insatser som Samordningsförbundet finansierade 2018 fick 
37 procent arbete eller började studera. Antalet deltagare var något förre än 2017 bland 
annat beroende på att Slussen avslutats. 
  
Det fortsatta arbetet med att utveckla och sprida den myndighetsgemensamma 
insatskatalogen bidrar till värdefull kunskap om vilka arbetslivsinriktade insatser som finns 
lokalt. 
 
Jag har vid flera tillfällen närvarat på våra frukostseminarier som är väldigt intressanta och  
uppskattade.  Ungefär 90 procent tycker dessa träffar är bra eller mycket bra. Detta ska vi 
fortsätta med!  
 
Ett stort tack till alla samverkansparter, styrgrupper och personal i de insatser som förbundet 
finansierar. Alla bidrar med kompetens och engagemang i vårt gemensamma arbete för att 
stödja personer med samordnade rehabiliteringsbehov på vägen till egen försörjning. 
Tack även till vårt förbundskansli och styrelsen. 
Vi har en tro på att vi kan förbättra människors möjligheter till självförsörjning. 

   
 

Eva Karlsson-Paulsén 
Ordförande   
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1. Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt 
en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2018. Till redovisningen hör två bilagor. 

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Under 2018 har Samordningsförbundet finansierat flera olika insatser 
där såväl individinriktade metodutvecklingsprojekt som mer lång-
siktig och integrerad samverkan och strukturpåverkande insatser 
ingår.  

 
• Totalt har de individinriktade insatserna nått ut till drygt 600 personer och av 
de som avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick 37 % ett arbete 
eller började studera.  
 
• Förbundets frukostseminarium har varit fortsatt uppskattade och antalet 
besökare till dessa har ökat sedan förra året. Mer än 770 besökare har deltagit i 
de myndighetsgemensamma frukostseminarier som Samordningsförbundet 
arrangerat.  
 
• Förbundet har tillsammans med fem andra samordningsförbund i länet 
finansierat och gett stöd till MIA-projektet med stöd från Europeiska 
Socialfonden (ESF).  
 
• Under året har en verksamhetsutvecklare för arbetsintegrerande sociala 
företag (ASF) arbetat med att främja samverkan mellan offentliga aktörer och 
ASF.   
 
• Förbundet har också fortsatt arbetet med att implementera den 
myndighetsgemensamma insatskatalogen som ökar kunskapen om vilka 
arbetslivsinriktade insatser som finns lokalt. 
 
• Som ett led i att följa upp verksamheten på ett ändamålsenligt sätt har extern 
utvärdering genomförts av HälsoSam samt ESF-projektet MIA. Kansliet har 
arbetat aktivt med att möjliggöra den första nationella mätningen av indikatorer 
för den finansiella samordningen. 
 
• För att utveckla arbetet med behovsanalys och användarcentrerad 
utveckling av verksamheterna har kansliet under året genomgått en utbildning 
i metoden tjänstedesign. 
 
• Kostnaderna för verksamheten uppgick till 21,1 miljoner kronor. 
Samordningsförbundets verksamhet har finansierats med medlemsbidrag på 
totalt 15,4  miljoner kronor och 5,2 mnkr i riktade projektbidrag till MIA-
projektet och Möjliggörarna. Därtill hade förbundet vid årets början tillgångar på 
5,5 mnkr avseende överskott från tidigare verksamhetsår. Vid 2018 års utgång 
hade förbundet därmed ett kvarvarande överskott på ca 5 mnkr.  
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1.2 Om förbundet  

1.2.1 Organisation   
Samordningsförbundet är en fristående offentligrättslig juridisk person med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Stockholm1 samt Botkyrka kommun, Huddinge kommun och Salems 
kommun som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av 
medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli. Samordningsförbundet är medlem i Nationella 
Nätverket för Samordningsförbund (NNS). 

1.2.2 Historik 
Samordningsförbundet bildades den 1 januari 2013. Sedan tidigare fanns separata 
Samordningsförbund i Botkyrka (2006) och i Huddinge (2007).  

1.2.3 Lagrum  
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(2003:1210) och förbundsordningen som beslutas av Samordningsförbundets medlemmar. Lagens 
syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och 
samordna gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning. Samordnings-
förbundet följer även Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och 
kommunallagen (2018:725) i tillämpliga delar. 

1.2.4 Uppdrag och verksamhetsidé 
De verksamheter som Samordningsförbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamhet och ska i första hand leda till att individer som har behov av samordnad rehabilitering 
blir självförsörjning genom arbete och/eller studier. Samordningsförbundet verkar genom att 
finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Exempel på verksamhet är 
samlokalisering av olika professioner, gemensamma metodutvecklingsprojekt eller förebyggande 
arbete. Förbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar 
för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling 
och kunskapsutbyte. 

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 
Årets tilldelning från ägarna uppgår till ca 15,4 miljoner kronor, där de statliga myndigheterna, via 
Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, regionen med en fjärdedel och kommunerna 
gemensamt med resterande fjärdedel. Medelstilldelningen minskade med ca 0,6 miljoner kronor 
jämfört med föregående år. 

1.2.6 Vision 
Utifrån det lagstadgade uppdraget har förbundet utarbetat en vision som bygger på tre hörnstenar; 
Individens behov i fokus, effektiva och framgångsrika insatser och utvecklingsfokus.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Fram till 2018-12-31 Stockholms Läns Landsting 

Vi sätter individens behov i 
fokus 

Vi möjliggör effektiva och 
framgångsrika insatser 

Vi har ett tydligt 
utvecklingsfokus. 

Förbundet möjliggör samordnat 
stöd utifrån individens behov. Vi är 
kända för att bidra till att många 
individer återfår självkänsla, får ett 
bättre liv och möjlighet till egen 
försörjning. Vi fokuserar på 
individens behov, är lyhörda och 
lätta att komma i kontakt med. 
 

Förbundet bidrar till goda 
resultat och ökad kompetens 
Vi är kända för att bidra till 
välfungerande insatser och 
goda resultat. Verksamheten 
följs upp och vi sprider 
kunskap mellan insatser och 
till förbundets olika parter. 

Vi är utvecklingsinriktade 
och flexibla. Vi utvecklar 
verksamheten utifrån de 
behov som målgruppen har. 
Vi är nytänkande och 
engagerade. 
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1.3 Beskrivning av verksamheten  

1.3.1 Verksamhetsplan 2018 
I verksamhetsplanen för 2018 betonas att Samordningsförbundet ska stödja metod- och 
kunskapsutveckling samt verka för en förbättrad samverkanskultur inom rehabiliteringsområdet. I 
förbundets uppdrag ingår också att finansiera och stödja individinriktade insatser som bygger på 
lokal samverkan. Målet med dessa insatser är att individer i förvärvsaktiv ålder, boende i Botkyrka, 
Huddinge eller Salem och som har ett samordnat rehabiliteringsbehov, återfår hälsan och ökar sina 
möjligheter till självförsörjning genom arbete och/eller studier. Särskilt prioriterade är de individer 
som står utanför arbetsmarknaden pga. psykisk ohälsa samt unga vuxna som riskerar långvarig 
arbetslöshet och/eller ohälsa samt föräldrar med försörjningsansvar gentemot minderåriga barn. 
 
Förbundet ska lägga särskilt fokus på följande utvecklingsområden de kommande åren: 
 Utveckla ett tydligt brukarperspektiv inom förbundet och den finansierade verksamheten.  
 Utveckla och stödja förebyggande insatser genom att se på möjligheten att styra om resurser för 

att möta problem innan de har blivit för stora och/eller svåra. 
 Uppmärksamma eventuellt ökat behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för nyanlända. 
 
I följande del av årsredovisningen följer en sammanfattande beskrivning av de aktiviteter som 
genomförts under året. Verksamheten delas upp i strukturinriktade insatser respektive 
finansiering av projekt och insatser riktade till individer i behov av samordnad rehabilitering. 
Därefter följer en beskrivning av verksamhetens resultat och måluppfyllese. 

1.3.2 Stöd och finansiering till strukturinriktade insatser  
I verksamhetsplanen för 2018 beskrivs de åtaganden Samordningsförbundet uppdelade i sex 
verksamhetsområden som sammanfattas nedan.  

1.3.2.1 Stöd till samverkan inom ramen för medlemmarnas ordinarie uppdrag 
Kansliet har erbjudit processtöd till de myndigheter som ingår i Samordningsförbundet, bl.a. 
genom att delta i utvecklingsarbete och forma mötesplatser för samverkan. Exempel på några 
samverkansuppdrag är dialogmöten med rehabiliteringskoordinatorer på vårdcentralerna, 
samarbete med landstingets hälsokommunikatörer, deltagande i kommunernas och 
Arbetsförmedlingens DUA-arbete och kommunernas Personliga Ombud. Under året har kansliet 
också deltagit i samverkanmöten mellan Arbetsförmedling och Botkyrka kommun samt 
samverkansmöten kopplade till kommunernas arbete med metoden Individual Placement and 
Support (IPS).  

1.3.2.2 Kartläggningar, behovsanalyser och utveckling av förbundets uppdrag 
Som stöd till kansliet finns en beredningsgrupp där chefer och tjänstepersoner från förbundets 
medlemmar kontinuerligt träffas för att vara ett stöd i beredning och verkställande av styrelsens 
beslut samt diskutera och belysa samverkansbehov och pågående förändringar som påverkar 
samarbetet. Denna struktur underlättar även ”vardagssamverkan” och möjliggör samarbete inom 
områden där förbundet idag inte finansierar några individinriktade insatser.  
 
I beredningsgruppen och insatsernas styrgrupper pågår en kontinuerlig dialog om samverkans-
behov inom rehabiliteringsområdet. Beredningsgruppen har bl.a. diskuterat hur förbundet bättre 
kan ta tillvara deltagarnas upplevda behov och erfarenheter och kansliet har med anledning av 
detta deltagit i utbildningen ”Innovationsguiden” arrangerad av Sveriges kommuner och landsting 
(SKL). 
  
Den nya insatsen HUVAS som finansieras från april 2018 föranleddes av en kortare behovsanalys 
inom ramen för Huddinge kommuns och Arbetsförmedlingens uppdrag inom DUA-
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överenskommelsen. Under senhösten inleddes även samarbete med Botkyrka kommun och 
Arbetsförmedlingen kring ansökan om medel till projektet Tillväxt Kvinna. 
 
Dialog har också förts med Försäkringskassan och primärvården kring behovet att stödja och 
utveckla samverkan kring sjukskrivningsprocessen. Dessutom har samverkan skett med Danderyds 
sjukhus för att undersöka behov av utvecklad arbetslivsinriktad samverkan kring en patientgrupp 
som genomgår smärtrehabilitering och har tolkbehov. Inom förbundet har också arbetet med att 
sprida och utveckla insatskatalogen stått i fokus samt hur förbundet kan fortsätta stödja arbetet 
kring arbetsintegrerande sociala företag.  

1.3.2.3 Omvärldsbevakning 
Förbundet medverkar aktivt i utbildningar och nätverkssamarbeten med andra samordnings-
förbund, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och Nationella Rådet. Samarbeten 
på regional och nationell nivå möjliggör erfarenhetsutbyte och driver utvecklingen av den 
finansiella samordningen framåt. I länet har förbundscheferna haft kontinuerliga träffar, 
utvecklingsledaren deltar i ett nationellt processtödjarnätverk och ordförande har deltagit vid ett 
länsgemensamt möte i maj. Delar av styrelsen samt kansliets personal deltog också på Nationell 
konferens för samordningsförbund samt vid årsmötet för Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund (NNS) i april.  
 
Under 2018 har förbundet följt utvecklingen av tjänstedesign kopplat till den finansiella 
samordningens syfte och uppdrag. Tjänstedesign möjliggör användarcentrerad utveckling med 
fokus på användarnas upplevda behov före verksamheternas. Samverkansarbete har skett med 
tjänstedesigners på regionen och kansliet har gått en metodutbildning (Innovationsguiden) via 
SKL. Informationsinsatser har skett på beredningsgruppen såväl som i styrelsen. Arbetet förväntas 
fortlöpa och utvecklas under 2019. 

1.3.2.4 Myndighetsgemensamma utbildningar och seminarier 
En grund för att samverkan mellan myndigheter ska fungera är att ha kunskap om varandras 
uppdrag och roll i välfärden och inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Utifrån detta behov 
har förbundet under året arrangerat nio frukostmöten med bl.a. information från medlemmarna 
och om särskilda frågor som berör den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och samverkan. Bland 
annat har specialistpsykiatrins olika verksamheter presenterats och kommunernas arbete kring 
våld i nära relationer och det nationella samverkansinitiativet för minskad överskuldsättning 
uppmärksammats.  

1.3.2.5 Uppföljning och utvärdering 
Förbundet följer upp finansierade insatser genom det nationella uppföljningssystemet SUS samt 
där det är möjligt med en lokal långtidsuppföljning 12 månader efter avslutad insats. Under 2018 
har förbundet även fortsatt använda enkäter utifrån de indikatorer som NNS tagit fram för att 
mäta framgångsrik samverkan. Samordningsförbundet har tagit en aktiv roll i såväl utvecklandet 
av indikatorer för den finansiella samordningen samt i arbetet med att säkerställa god uppföljning 
och utvärdering i det länsgemensamma MIA-projektet där den interna utredaren i projektet är 
anställd i förbundets kansli.  
 
Under året avslutades insatsen Slussen samt projektet Möjliggörarna och vid årsskiftet även 
uppdraget för den utvecklingsledare som arbetade särskilt med utvecklingen av medlemmarnas 
samverkan med arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF). ASF-strategen och Möjliggörarna har 
sammanställt resultat och erfarenheter i slutrapporter som lämnats till Samordningsförbundet. 
Verksamheten Slussen avslutades dock utan att projektägaren Arbetsförmedlingen avlämnade en 
slutrapport. Extern utvärdering i form av följeforskning har under året skett i HälsoSam samt MIA-
projektet, rapporter från detta arbete publiceras under 2019/2020. 
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1.3.2.6 Information och kunskapsspridning 
För att sprida kunskap och informera om förbundet och den verksamhet som finansieras, arbetar 
kansliet aktivt med informationsinsatser riktade till medlemmar, samarbetspartners och anställda 
vid de samverkande myndigheterna. Hemsidan och nyhetsbreven är viktiga kanaler för att sprida 
information och nyheter både om det som görs lokalt, men också för att öka kunskapen inom 
området samordnad rehabilitering generellt. Under 2018 har tre nyhetsbrev publicerats och en ny 
hemsida skapats i syfte att vara mer tillgänglighetsanpassad och bidra till en tydligare bild av 
uppdraget och kunskap om det förbundet finansierar. Som ett komplement till detta genomför både 
kansliet och finansierade insatser informationssatsningar vid besök hos förbundets parter. Bl.a. har 
förbundet bjudits in till andra nystartade förbund i länet och deltagit på specialistpsykiatrins 
webbsända lunchseminarium. 
 
I samband med lanseringen av ny hemsida har förbundet investerat i en kommunikatörstjänst på 
deltid. Detta för att hålla hemsidan relevant och uppdaterad samt starta arbetet med att kartlägga 
nuvarande kommunikationsarbete för att ta fram en kommunikationsplan 2019. 
 
Under året har arbetet med att ta fram en digital myndighetsgemensam insatskatalog fortsatt. I 
insatskatalogen finns information om både insatser finansierade av Samordningsförbundet och 
arbetslivsinriktad rehabilitering som bedrivs av myndigheterna och deras kompletterande aktörer. 
Sökverktyget gör det enklare för personer som har behov av arbetslivsinriktat stöd att få 
information om relevanta stödinsatser, oberoende av utförare. 
 

1.3.3 Finansiering av individinriktade samverkansinsatser 
1.3.3.1 Processtöd till finansierade insatser och projekt 
Kansliet har under 2018 särskilt fokuserat på att  stödja uppstarten projektet HUVAS. Löpande 
stödarbete sker också till MIA-projektet i och med dess komplexa organisering regionalt samt 
aktuell implementeringsprocess. I samband med avslutad finansiering av Möjliggörarna har även 
kansliet deltagit i arbetet med slutrapportering. Kansliet samlar också kontinuerligt alla 
projektledare för att diskutera gemensamma utvecklingsområden och möjliggöra erfarenhets-
utbyte. Under början av året erbjöds även projektledarna handledning. Samtliga medarbetare i 
finansierade insatser har även bjudits in till gemensamma utvecklingsdagar två gånger under året, 
inriktningen på dessa har varit brukarmedverkan och lösningsfokuserat förhållningssätt. 

1.3.3.2 Finansiering och uppföljning av individinriktade insatser och projekt 
Samordningsförbundet har under 2018 finansierat åtta insatser som riktar sig direkt till personer i 
behov av samordnad rehabilitering. I nedan textrutor beskrivs dessa mycket kort.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En del verksamheter har pågått i flera år och övergått från projekt till mer långsiktiga samverkans-
insatser, andra är tidsbegränsade utvecklingsprojekt. I bilaga två finns en beskrivning av 

Insatser för unga vuxna upp till 29 år 
• Slussen, för unga som varken arbetar eller studerar 
och som behöver extra stöd för att öka sin motivation 
och komma vidare. (Avslutades mars 2018) 
• Lyra, förberedande aktiviteter och individuell 
coaching för unga vuxna med psykisk ohälsa.  
 Ungdomsprojektet i Salem 
Utvecklingsprojekt för att arbeta fram former för att 
stärka, utveckla, effektivisera och förbättra stödet till 
unga vuxna i Salem. 
Uppsökande arbete 
• Möjliggörarna, uppsökande arbete för att minska 
antalet unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 
(Avslutades juni 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supported Employment/Supported Education 
 Mia-projektet som erbjuder stöd enligt 
metoderna Supported Employment och Case 
Management. 
• HUVAS arbetar utifrån metoden Supported 
Education så att deltagare kan påbörja och slutföra 
studier för att på så sätt stärka sin plats på 
arbetsmarknaden. 
• START ger stöd enligt SE-metoden, till personer  
med lindrig utvecklingsstörning, autism eller 
hjärnskador förvärvade i vuxen ålder. 
Förberedande hälsoinsats   
• Hälsosam erbjuder anpassade hälsoaktiviteter i 
grupp för deltagare som behöver stärka sin hälsa.  
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insatsernas arbete under 2018, där också måluppfyllelse redovisas på insatsnivå. I den kommande 
delen av verksamhetsberättelsen ges en översiktlig bild av resultat för den finansierade 
verksamheten.  
 
1.3.3.3 Deltagare i insatser och projekt 
Totalt hade insatserna 651 deltagare under år 2018 (år 2017 var antalet deltagare 760), varav 368 
kvinnor (57 %) och 270 män (42 %)2. Uppskattningsvis har ca 600 unika individer deltagit i någon 
av de finansierade insatserna under året. Anledningen till att antalet deltagare och antalet individer 
skiljer sig  är att en del personer deltar i två olika insatser under året eller skrivs in igen i insatsen 
en tid efter avslut. 
 
Det totala antalet deltagare är lägre än 2017, främst beroende på att insatsen Slussen avslutats 
under året. Dock är antalet unika individer som tar del av en insats i stort detsamma. Av det totala 
antalet deltagare har ca åtta av tio tagit del av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser och övriga 
deltagare har varit aktuella i HälsoSam eller Möjliggörarna där syftet med deltagandet varit av 
förberedande eller uppsökande karaktär. Av det totala antalet deltagare påbörjade knappt två 
tredjedelar en insats under 2018, resterande tredjedel avser deltagare som aktualiserades 2017 
eller tidigare och som fått fortsatt stöd under 2018.  
 
Tabell 1: Deltagarflöden i finansierade insatser 2018 

 
För deltagare som deltar i längre insatser (där inte HälsoSam och Möjliggörarna ingår) registreras 
bakgrundsfaktorer i form av ålder, utbildningsbakgrund, tid i offentlig försörjning, sysselsättning 
och försörjning. Totalt har insatserna registrerade uppgifter för 487 deltagare (varav 465 unika 
individer) i uppföljningssystemet SUS, ytterligare ett antal deltagare finns redovisade i insatsernas 
verksamhetsberättelser, men inte i SUS. Baserat på statistiken i SUS ser vi att könsfördelningen ser 
olika ut i de olika ålderskategorierna. Bland de yngre deltagarna är andelen män högre, men i de 
äldre åldersgrupperna dominerar andelen kvinnor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 
2 13 deltagare identifierar sig inte med någon av de två angivna könskategorierna och/eller har valt att ej uppge kön. Källa 
SUS och insatsernas årsredovisningar. 
3 Avser deltagare i HUVAS, Lyra, MIA-projektet, Slussen, START och Upis. 

 Antal deltagare 

2018 

Deltagare i arbets-

livsinriktade insatser.3 

Deltagare som påbörjat 

arbetslivsinriktad insats  

Deltagare som avslutat 

arbetslivsinriktad insats 

Kvinnor 368 270 126 134 

Män 270 216 110 105 

Annat/okänd 13 13 9 7 

Totalt 651 499 245 246 
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Kvinnor Män Annan/ej angiven
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Diagram 1:  Antal deltagare fördelat på ålder          Diagram 2: Fördelning kvinnor/män i insats 
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Andelen unga vuxna har minskat något sedan tidigare år och under 2018 var ca 40 procent av de 
som deltar i de finansierade insatserna  unga under 30 år (år 2017 50 %). Minskningen av andelen 
unga gör nu att förbundet ligger på samma andel unga vuxna som genomsnittet för landets 
samordningsförbund. Uppgifter om andel av deltagarna som har försörjningsansvar för 
minderåriga barn har inte kunnat gå att fastställa på ett enkelt sätt. Endast tre insatser (MIA-
projektet, START och UPIS) har redovisat denna andel, som varierar mellan 2 och 33 procent.  
 
En mätning bland de 465 unika deltagare som registrerats med personuppgifter i uppföljnings-
systemet SUS under 2018 visar att 38 procent är bosatta i Botkyrka, 43 procent i Huddinge och 17 
procent i Salem4.  
 
Deltagarna i de olika individinriktade insatserna har ofta en kombination av medicinska, sociala och 
arbetsmarknadsrelaterade rehabiliteringsbehov. Gemensamt för många är en relativt låg 
utbildningsbakgrund och ett långvarigt behov av offentlig försörjning. Av de deltagare som skrevs 
in i insatser under 2018 har 38 procent5 haft en offentlig försörjning i mer än tre år. Andelen av 
deltagare med längre tid i offentlig försörjning har därmed ökat något sedan föregående år. 45 
procent av deltagarna som påbörjade en insats 2018 har som högst en grundskoleutbildning. Denna 
andel är lika stor som under föregående år. 

Diagram 3:  Deltagarnas försörjning före insats Diagram 4:  Deltagarnas utbildningsnivå 

  

1.4 Måluppfyllelse och resultat 
För att få tillgång till resultat och underlag, som är relevanta och pålitliga har förbundet beslutat att 
finansierade insatser ska följa en fastställd uppföljnings- och utvärderingspolicy som innehåller 
följande delar: 
 Löpande registrering av deltagare vid inskrivning och avslut i uppföljningssystemet SUS. 
 Skriftlig rapportering från finansierade insatser vid tertial och helår för kompletterande 

information kring måluppfyllelse och eventuella avvikelser från verksamhetsplanen samt 
prognos för utfall vid årets slut.  

 Uppföljning av deltagares sysselsättning 12 månader efter avslutad insats. 
 Enkät till deltagare, personal, styrgrupper, beredningsgrupp och styrelseledamöter baserad på 

indikatorer för finansiell samordning. 
 Webenkäter riktade till personal och chefer på de samverkande myndigheterna i syfte att mäta 

kännedom om och upplevd nytta av finansierade insatser. 
 

                                                        
4 Ytterligare 2 % saknar känd folkbokföringskommun. Källa SUS 
5  89 av totalt 234 nya deltagare som registrerats med uppgifter om tid i offentlig försörjning. Källa SUS 
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Alla finansierade insatser har mål som mäter hur väl man uppnår syftet med den finansiella 
samordningen. Dessa mål rör bl.a. deltagarflöden och effektmål i form av andel deltagare som 
närmat sig arbetsmarknaden. Det övergripande målet med finansiell samordning är att resurser 
används på ett bättre och mer effektivt sätt så att möjligheten till förvärvsarbete och eller studier 
hos medborgare i Botkyrka, Huddinge och Salem ökar. De insatsspecifika målen kan skilja sig åt 
beroende på målgruppens förutsättningar, projektets verksamhet och andra faktorer som påverkar 
resultatet. Tillsammans ska dock de finansierade insatserna bidra till de förbundsövergripande 
effektmålen som antagits i verksamhetsplanen för 2018. 
 
Nedan redovisas aktivitet och resultat kopplat till övergripande målen för Samordningsförbundet. 

 

 

                                                        
6 Resultatet ska tolkas med försiktighet då urvalet endast består av 41 personer som avslutats i Lyra respektive START 
och mörkertalet är stort. Källa: Långtidsuppföljningen 

Övergripande mål för verksamheten Resultat 2018  

Förbundet bidrar till att det skapas struktur 
och långsiktighet i samverkansarbetet. 

Bedömning görs att målet är uppfyllt. 

Förbundet följer upp och stödjer finansierade 
insatser på ett strukturerat sätt.  

Beredningsgrupp och styrgrupper skapar 
struktur för ledning och styrning. Två 
insatser saknar styrgrupp. 

Förbundet stödjer parterna inom ramen för 
ordinarie samverkan.  

Samordningsförbundet möjliggör ny 
utveckling inom samverkansområdet 
rehabilitering. 

Bedömning görs att målet är uppfyllt. 

Förbundet har finansierat 8 individinriktade 
insatser och projekt under året varav ett 
nystartat. Därutöver finansieras olika typer 
av  strukturinriktade insatser.  

Övergripande mål för finansierade 
insatser och projekt riktade till individer 

Resultat 2018                                                   
(2017 års resultat inom parantes) 

Finansierade insatser når sammanlagt ut till 
500 individer.  

Målet uppfyllt. 

Totalt 601 (624) individer har tagit del av en 
eller flera finansierade insatser.  

30 % av deltagarna i finansierade insatser 
arbetar/studerar vid avslut. 

15 % av deltagarna i finansierade insatser 
står närmare arbetsmarknaden vid avslut. 

35 % av deltagarna i finansierade insatserna 
är självförsörjande 12 månader efter avslut. 

Målen uppfyllda. 

37 % (39 %) arbetar/studerar vid avslut.  

 

33 % (11 %) är arbetssökande vid avslut. 

 

78 % (54 %) arbetar 12 månader efter 
avslut.6 

80 % av handläggare och vårdgivare upp-
lever att de finansierade insatserna är till 
nytta för deltagarna. 

Målet uppfyllt. 

89 % (72 %) bedömer att insatserna i hög 
utsträckning eller delvis bidragit till en 
stegförflyttning närmare arbetsmarknaden. 
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1.4.1 Måluppfyllelse för strukturpåverkande insatser 
Resultat av strukturpåverkande insatser följs upp utifrån insatsernas omfattning och konkreta 
resultat av insatserna. Förhoppningen är också att insatserna ger effekter i form av ett gemensamt 
ansvarstagande inom välfärds- och rehabiliteringsarbetet.  
 
Samarbete med Arbetsintegrerande Sociala Företag 
Under året har förbundet fortsatt finansierat en verksamhetsutvecklare med uppdrag att stimulera 
samverkan mellan myndigheterna och Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF). Uppdraget 
avslutades vid årsskiftet. Uppdraget har syftat till att bidra till en breddad arbetsmarknad som ökar 
möjligheterna till arbetsträningsplatser och anställningstillfällen för personer som står långt från 
arbetsmarknaden. Verksamhetsutvecklaren har arbetat nära det länsövergripande ESF-
finansierade projektet Kugghjulet med uppdrag att skapa en stödstruktur för länets sociala företag. 
Arbetet har bl.a. resulterat i att Botkyrka kommun, för MIA-projektets räkning, upphandlat arbets-
träningsplatser på lokala ASF och att ett förslag till en kommunövergripande policy kring ASF 
arbetats fram i Botkyrka. Ett nytt ASF har också startats upp i Huddinge under 2018. 
Verksamhetsutvecklaren presenterade i slutet av året en slutrapport som ger en lägesbild kring 
frågan och förslag till fortsatt arbete. 
 
Insatskatalogen 
Arbete med att samla in information om lokala arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser 
resulterade i att det i den myndighetsgemensamma insatskatalogen idag finns över hundra sökbara 
rehabiliteringsinsatser i de tre kommuner som utgör Samordningsförbundets uppdragsområde. 
Insatskatalogen gör det möjligt att med lättillgänglig information möjliggöra att medborgarna får 
rätt insats i rätt tid. Insatskatalogen uppskattas haft 300 användare under 2018.  
 
Metodstöd Individual Placement and Support (IPS) 
Den tjänst som finansieras för att stödja samverkan kring metoden IPS har under 2018 fokuserat på 
kontinuerligt handledningsstöd i Botkyrka IPS-team samt stöd för IPS Huddinge att bygga struktur 
och samverkan med andra enheter/förvaltningar inom kommunen samt AF och vården.  
 
Frukostseminarier 
De frukostseminarier som förbundet arrangerat under året har haft ett varierat innehåll och 
fortsätter att samla många deltagare från medlemmarna och andra samverkansaktörer. Ökad 
kunskap om finansierade insatser, myndigheternas uppdrag och organisering samt riktad kunskap 
kring särskilda utmaningar och gemensamma behov lägger en grund för bättre samverkan. Totalt 
deltog 772 deltagare på årets nio frukostmöten (jmf 726 deltagare år 2017). I en mätning av 
upplevelsen hos besökarna på frukostmöten uppgav nästan 90 procent av de svarande att 
frukostmötena var bra eller mycket bra  7 
 
 
 
 

                                                        
7 Svarsfrekvensen uppgår dock endast  till 27 %, 175 svarande av totalt 772 besökare. Källa: Medarbetarenkäten 2018 

Mål för strukturpåverkande insatser Resultat 2018  

Samordningsförbundet utgör en struktur 
för att initiera, upprätthålla och underhålla 
relationer till stöd för förbundets målgrupp 
och ingående parter. 

Bedömning görs att målet är uppfyllt. 

Såväl individinriktade som strukturinriktade 
insatser bidrar till måluppfyllelse. 

Mätning via indikatorenkäten 68 % (60 %). 

Frukostmöten hade 772 besökare. 
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Diagram 5:  Antal besökare på frukostmöten mellan åren 2015-2018 

 
 
Diagram 6: Besökarnas värdering av nyttan av frukostmöten 

 
 
Stöd till samverkan 
Under hösten gjordes den andra årliga mätningen av indikatorerna för finansiell samordning. 
Enkätsvaren bekräftar att vi gör mycket bra som bidrar till att stärka strukturen för samverkan och 
samordning, men ger oss också värdefull information inom vilka områden förbundet och 
finansierade insatser behöver vidareutveckla. Merparten; 68 procent av personal i insatser, 
styrelseledamöter och chefer i beredningsgrupp och styrgrupper bedömer att förbundet till stor, 
mycket stor del eller helt och hållet har strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla 
relationer mellan inblandade aktörer.  Skillnaderna mellan respondentgrupperna är dock stor, där 
styrelseledamöter generellt sätt upplever en högre grad av struktur kring samverkan än vad 
cheferna gör. 
 
Diagram 7:  Resultat från indikatorenkät; -Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och 
underhålla relationer mellan inblandade relationer mellan inblandade aktörer? 

 
 

1.4.2 Måluppfyllelse för individinriktade projekt/insatser 
På aggregerad nivå har de finansierade insatserna god måluppfyllelse. För att nå dessa resultat 
arbetar samtliga insatser med att utveckla och implementera metoder och arbetssätt som utgår 
från en helhetssyn på individens behov och individanpassat stöd över tid. Andra framgångsfaktorer 
som är gemensamma för de finansierade insatserna rör tillgänglighet, samlokalisering och goda 
kunskaper kring målgruppen och i arbetsmetoder som exempelvis Supported Employment. 
Samtliga insatser har också byggt upp strukturer för en systematisk uppföljning och samverkan 
både kring den enskilde deltagaren och på styr- och ledningsnivå. Två insatser (Lyra och HälsoSam) 
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saknade dock styrgrupp knutna till sig 2018 vilket har påverkat möjligheten till styrning och 
tillvaratagande av resultat. 
 
De finansierade insatserna når ut till budgeterat antal deltagare och över en tredjedel av de som 
avslutas efter att ha deltagit i en arbetslivsinriktad stödinsats har ett arbete eller studerar vid 
avslut, vilket är något fler än om man jämför med riksgenomsnittet för insatser finansierade av 
samordningsförbund.8 Många deltagare har dock ett omfattande stödbehov och har inte kunnat få 
ett arbete direkt efter avslutad insats, flertalet av dessa individer har dock gjort betydande 
stegförflyttningar med sikte mot arbete eller fått stöd i att få fortsatt rehabilitering. På sikt kan även 
dessa individer komma ut i arbete/studier även om de behöver ytterligare stöd inom ramen för 
ordinarie verksamhet.  
 
Det är främst Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna som aktualiserar ärenden 
till de finansierade insatserna9. Bland kommunerna är det Botkyrka kommun som är den part som 
remitterar flest deltagare till insatserna. Många deltagare har dock kontakt, eller är i behov av 
kontakt med minst tre av förbundets parter. Generellt sett är efterfrågan på insatser högre än 
resurserna att ta emot deltagare. Till visa insatser kan det därför förekomma kö. 
 
Diagram 8:  Remittent/initiativtagare Diagram 9:  Antal deltagare i finansierade 

insatser  åren 2015-2018 

 
 
Längden på den tid en person deltar i en insats varierar. Lyra och Mia-projektet erbjuder stöd i upp 
till ett år. Andra insatser har ingen bortre tidsgräns. Det kan t.ex. handla om efterstöd för att behålla 
arbete eller studier som fortgår över tid. Den genomsnittliga deltagartiden uppgår till 304 dagar för 
de som avslutade en insats 2018. Bortsett från föregående år är det kortare tid än tidigare. De allra 
flesta deltagarna upplever att insatsen erbjuds så länge den behövs. 74 procent av deltagarna som 
avslutar en insats bedömer att insatsen alltid eller för det mesta fått ta den tid de behövt. 
 
Diagram 10  Antal deltagare i finansierade insatser  åren 2015-2018 

 
 
 
 

                                                        
8 37 % går till arbete/studier i insatser finansierade av Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem att jämföra med 
33 %  för totala antalet deltagare i riket. Källa SUS 
9 Avser mätning på 332 nya deltagare 2018.  Data saknas för 12 deltagare. Möjliggörarna ingår ej i statistiken då de själva 
söker upp deltagare. Källa Insatsernas egna årsredovisningar 
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1.4.2.1 Avslutsanledning för deltagare i finansierade insatser 
Under året avslutade 246 deltagare en arbetslivsinriktad insats (år 2017 avslutades 296 
deltagare). Av de som avslutades arbetade eller studerade totalt 90 personer motsvarande 37 
procent i någon omfattning direkt efter insatsen (år 2017 var motsvarande andel 39 %). 
Därutöver avslutades ytterligare 81 personer, 33 procent till aktivt arbetssökande. En anledning 
till att andelen deltagare som avslutats till arbete eller studier minskat sedan föregående år är 
att Slussen, som haft ett relativt stort deltagarflöde avslutats under året och att den nya insatsen 
HUVAS ännu inte avslutat någon deltagare. I bilaga två redovisas andel till arbete/studier på 
insatsnivå. 
 
Diagram 11  Avslutsanledningar uppdelat på andel av kvinnor respektive män som avslutat 
insats 2018  

 
 
Tabell 2  Antal deltagare per avslutsanledning 2018  

  Arbete Studier Arbetssökande Annan 
avslutsanledning 

Kvinnor 34 10 47 36 

Män 33 12 33 37 

Ej angivet 1 0 1 2 

Totalt 68 22 81 75 

 
Av den knappa tredjedel deltagare som inte avslutas till arbete/studier/arbetssökande går 
merparten vidare till fortsatt rehabilitering. Det kan t.ex. handla om medicinsk eller social 
rehabilitering som behövs innan personen är redo att söka ett arbete. Utskrivning på grund av 
sjukdom sker om deltagaren fått ett försämrat hälsotillstånd eller då hälsan inte medger fortsatt 
deltagande i insatsen. För att möjliggöra att dessa personer så långt som möjligt får rätt stöd 
samlar insatserna och projekten ofta till flerpartsmöten med en planering för det fortsatta 
stödet. Insatser som kan vara aktuella är olika former av medicinsk behandling och utredning, 
boendestöd eller daglig verksamhet.  
 
Skillnader mellan andelen män och andelen kvinnor som avslutas till arbete, studier och 
arbetssökande har minskat under 2018. Fortfarande ser vi dock att en större andel män än 
kvinnor går till arbete och en större andel kvinnor än män avslutas på grund av sjukdom. För att 
se mönster i könsskillnader har data insamlats över en treårsperiod som redovisas nedan. 
 
Vi ser också vissa skillnader mellan könen i  andelen av deltagarna som går ut i subventionerad 
respektive icke-subventionerad anställning. Sett till omfattning av arbetstid skiljer sig också 
denna mellan könen. För kvinnor ser vi skillnader i omfattning av arbetstid beroende på om man 
går till en subventionerad anställning eller ej. En slutsats skulle kunna vara att fler kvinnor i 
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högre utsträckning än män själva subventionerar sin arbetsoförmåga eller behov av anpassning 
genom att arbeta deltid. 
 
Diagram 12 Avslutsanledningar för deltagare som avslutat insats under åren 2016-2018 
redovisat för kvinnor respektive män 

 
 
Diagram 13 Andel av subventionerade/icke  Tabell 3 Arbetstid angivet i procent  
subventionerade anställningar vid avslut till arbete för deltagare som avslutas till arbete 

 

  
Kvinnor  Män 

Omfattning av ej 
subventionerad 
anställning 

 
74 % 

 
87 % 

Omfattning av 
subventionerad 
anställning 

 
80 % 

 
88 % 

 

1.4.2.2 Stegförflyttning närmare arbetsmarknaden 
Som ett led i att mäta hur väl insatserna lyckas bidra till att fler deltagare gör en stegförflyttning 
närmare arbete/studier har förbundet sedan 2017 använt enkäter kopplade till indikatorer för 
finansiell samordning. Mätningen som redovisas här baseras på data insamlat mellan november 
2017 till oktober 2018. Frågorna har ställts både i en pågåendeenkät, dvs. till personer som deltar i 
en insats samt vid avslut i en så kallad avslutsenkät.   
 
Deltagarna har bl.a. fått bedöma insatsens nytta, om man upplever sig få stöd i att utveckla sätt att 
hantera sin situation samt om man upplever sig vara mer redo att kunna arbeta/studera. Få 
deltagare svarar nekande på dessa frågor. Andelen som svarar att de känner sig mer redo att arbeta 
eller studera är högre än jämförande siffra i den nationella mätningen10.  
 
Bland de 142 pågående deltagare i vårt förbund som besvarade frågan om stegförflyttning närmare 
arbete/studier upplevde 65 procent att de helt och hållet, till mycket stor del eller till stor del kände 
sig mer redo att arbeta/studera. Att jämföra med 54 procent i den nationella mätningen. Av de 105 
personer som svarade på samma fråga i avslutsenkäten uppgav 61 procent att de helt och hållet 
eller till mycket stor del kände sig mer redo att arbeta/studera. Att jämföra med 58 procent i den 
nationella mätningen. 
 

                                                        
10 1 818 deltagare från insatser redovisade från 36 olika Samordningsförbund ingick i mätningen. Källa NNS Rapport 
från Nationell mätning av indikatorenkäterna 2018  
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Diagram 13: Pågående deltagare -Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? 

 
 
Diagram 14: Avslutade deltagare: Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? 

 
 
Ett annat sätt att mäta stegförflyttning är att titta på hur deltagarnas försörjning förändras från det 
att de påbörjar till att de avslutar en insats. De största minskningarna sker för de som har 
sjukpenning/rehabiliteringspenning och aktivitetsstöd, medan andelen med studiestöd och de som 
inte har offentlig försörjning ökar. I gruppen ”ingen offentlig försörjning” ingår både de unga som 
saknar inkomster (vilket förklarar det höga ingångsvärdet) samt alla de som blir självförsörjande 
genom arbete/studier. Viktigt att notera är att en deltagare kan ha flera olika försörjningsformer 
samtidigt. 11 

 
Diagram 15: Deltagarnas försörjning före respektive efter insats 

 

                                                        
11 Avser data för 237 deltagare (130 kvinnor och 107 män) som avslutat insats under 2018. Källa SUS 
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1.4.2.3 Hållbara resultat över tid 
I syfte att mäta långsiktiga effekter på individnivå har förbundet från och med 2015 ålagt samtliga 
insatser att göra 12-månadersuppföljningar för deltagare som genomgått en arbetslivsinriktad 
rehabiliteringsinsats. Detta arbete har visat sig vara relativt omfattande och arbete med att 
implementera uppföljningen i samtliga insatser pågår fortfarande. Därför finns resultat endast att 
tillgå för 41 deltagare. De sammanlagda resultaten av långtidseffekterna för dessa insatser visar att 
andelen som arbetar 12 månader efter avslut uppgår till 78 % (32 av 41 svarande). Resultaten ska 
tolkas med försiktighet då en väldigt liten del antalet avslutade deltagare ingår i urvalet. 12 

1.4.2.4 Handläggarna ser positiva resultat 
Förbundet mäter också effekten av insatserna genom att en gång per år genomföra en enkät-
undersökning bland parternas personal, med frågor om hur man upplever nytta av projekt och 
insatser. Resultatet13 visar att 88 procent (år 2017: 77 %), av de anställda upplever att insatserna 
är till stöd och hjälp för dem i deras arbete. Dessutom anger 59 procent (år 2017: 44 %) att 
insatserna i hög utsträckning bidrar till bättre samverkan mellan myndigheter och ytterligare 27 
procent (år 2017: 31 %) bedömer att insatserna delvis bidrar till bättre samverkan. Totalt sett 
upplever 89 procent (år 2017: 72 %) av de svarande att insatserna bidrar till att deltagarna gör en 
stegförflyttning närmare arbete.  
 
Resultatet mellan insatserna varierar dock och redovisas i nedanstående diagram. Resultatet i 
förhållande till tidigare års mätningar har stigit något. En förklaring till detta kan vara det ökade 
deltagandet på förbundets informationsmöten samt att det stora ESF-projektet MIA kommit igång 
och fått stor spridning under året. Alla insatser får generellt höga betyg både avseende utveckling 
av samverkan och att insatsen bidrar till en positiv utveckling för deltagaren. 
 
Diagram 16: Enkätsvar personal hos samverkande myndigheter 

 
 
Diagram 17: Enkätsvar personal hos samverkande myndigheter 

                                                        
12 Avser mätning på 41 personer i insatserna START och Lyra. Källa insatsernas årsredovisningar 
13 Avser de som uppgett att de remitterat ärende till någon av insatserna, totalt 248 svarande varav 188 uppgett att de 
känner till några/någon av insatserna. Källa medarbetarenkäten 
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1.5 Styrelsens arbete under året 

1.5.1 Styrelsens ledamöter och ersättare  
Styrelsen består av sex ledamöter och sex ersättare, utsedda av respektive medlem. Styrelsen utser 
inom sig ett presidium bestående av en ordförande och två vice ordförande. Under 2018 har Mats 
Einarsson från Botkyrka kommun varit ordförande. Gunilla Helmerson från Stockholms län landsting 
har varit 1:e vice ordförande och Elisabeth Bovin-Exner från Salems kommun 2:e vice ordförande.  

 
Under 2018 har styrelsen haft fem protokollförda möten och två ytterligare träffar. Presidiet har haft 
sex möten. Till varje styrelsemöte är en eller flera av de finansierade insatserna inbjudna för att 
återrapportera om verksamhetens innehåll och resultat. Under året har styrelsen utöver beslut om 
finansiering av insatser även bl.a. antagit rutiner för att säkerställa att förbundets hantering av 
personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning.  
 
Styrelse och beredningsgrupp har under året haft två gemensamma mötesdagar för att diskutera 
uppdrag, organisering och för att göra prioriteringar i befintlig verksamhet och gemensamt identifiera 
nya behovsområden. I juni genomfördes en gemensam planeringsdag och under hösten arbetade man 
tillsammans fram förslag till verksamhetsplan 2019. I december bjöds styrelse och beredningsgrupp in 
till ett utökat informationsmöte där de strukturinriktade insatserna presenterade sin verksamhet. 
Under hösten 2018 hade presidiet också ett medlemssamråd med samtliga medlemsparter. 
 
1.5.2 Revisorer  
Samordningsförbundets ägare utser revisorer som har till uppgift att granska förbundets verksamhet. 
Huddinge kommunfullmäktige utser en revisor som ska företräda samtliga medlemskommuner. De tre 
revisorerna har under 2018 varit Eva Sjödin, förtroendevald revisor utsedd av Huddinge kommun, 
Anders Rabb, PwC, för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt Karin Brodin, förtroendevald 
revisor utsedd av Stockholms läns landsting. 
 
1.5.3 Kansli och beredningsgrupp 
Under 2018 har förbundet haft ett kansli med en förbundschef, en utvecklingsledare samt en deltids-
tjänst som administratör och en särskild projektledare som arbetat med insatskatalogen.  Därutöver är 
en utredare som ingår i det länsgemensamma MIA-projektet anställd på kansliet. Förbundet har köpt 
tjänster avseende ekonomiadministration och övriga administrativa tjänster från Huddinge kommun.  
 
Förbundschefen har under året ansvarat för verkställighet av styrelsens beslut samt planering, 
uppföljning och kommunikation för förbundet som helhet. Utvecklingsledaren har utgjort ett särskilt 
processstöd till projekt och verksamhet finansierad av förbundet, i detta ingår bl.a. att vara ett stöd till 
insatserna i metod- och verksamhetsutveckling samt uppföljningsarbete. I uppdraget har också ingått 
att samordna frukostmöten och gemensamma utvecklingsdagar för personal i finansierade insatser.  
 
Förbundets parter är representerade i den gemensamma beredningsgruppen som utgör ett stöd till 
kansliet i framtagande av förslag till och genomförande av styrelsens beslut. Beredningen består av 
representanter från förbundets medlemmar och har även till uppgift att informera samt förankra 
beslut i den egna organisationen. Med sin sammansättning, kompetens och erfarenhet utgör också 
beredningsgruppen en viktig mötesplats för frågor som rör den strategiska utvecklingen av samverkan 
och analys av nya förutsättningar och behov.  

Ordinarie ledamöter Ersättare Utsedd av 
Mats Einarsson, ordförande Stig Bjernerup Botkyrka kommun 
Gunilla Helmerson, 1e vice ordf. Robert Aslan Stockholms läns landsting 
Elisabeth Bovin-Exner, 2:e vice ordf. Patrick Robbertte Salems kommun 
Eva Carlsson-Paulsén  Shewen Nysmed Huddinge kommun 
Mathias Holmlund Susanne Landin Försäkringskassan 
Rikard Lingström (t.o.m. okt 2018) 
Luis Alberto Gomez (fr.o.m. nov 2018) 

Monica Eriksson (t.o.m aug 2018) 
Mohsen Latifi (fr.o.m. sept 2018) 

Arbetsförmedlingen 
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1.6 Ekonomiskt utfall 
För verksamhetsåret 2018 har förbundet haft intäkter på 15,4 miljoner kronor avseende bidrag från 
parterna och 5,2 miljoner kronor i riktade projektbidrag till MIA-projektet och Möjliggörarna. Därtill 
har förbundet ett ingående överskott från verksamhetsåret 2017 som uppgick till 5,5 miljoner kronor 
vid årets början. Kostnaderna för 2018 har uppgått till 21,09 miljoner kronor (2017: 20,45 mkr) 
Sammantaget gör detta att förbundet vid årets slut redovisar ett eget kapital på ca 5 miljoner kronor. 
 
1.6.1 Avvikelser från budget 
De största avvikelserna från planerad budget består i lägre kostnader än förväntat för finansiering av 
insatser och projekt, denna avvikelse uppgår till totalt 2,9 miljoner kronor. Avvikelserna återfinns till 
största del i personalvakanser hos finansierade insatser. Då de totala kostnaderna för MIA-projektet 
varit lägre än budgeterat blir också projektbidraget från Europeiska Socialfonden lägre. 
 
Tabell 4: Sammanställning ekonomiskt utfall 2018 

 
1.6.2 Hantering av förbundets överskott 
Förbundet har förbrukat alla de medel som ägarna tillfört förbundet 2018. I budget för 2018 var även 
en stor del av det egna kapitalet budgeterat för att finansiera insatser, men på grund av personal-
vakanser har parterna inte rekvirerat alla de medel som avtalats med Samordningsförbundet.  
Målet för förbundet är att det egna kapitalet inte ska överstiga 2,9 miljoner kronor, baserat på 
Nationella Rådets riktlinjer om eget kapital. Det egna kapitalet finns intecknat i den verksamhetsplan 
för 2019 som antogs av förbundet i november 2018 och prognosen är att förbundet ska nå fastställd 
nivå för eget kapital vid 2019 år utgång. 
 
När förbundet bildades den 1 januari 2013 medföljde ett betydande överskott från de två tidigare 
samordningsförbunden i Botkyrka respektive Huddinge. Totalt tillfördes 10,8 miljoner kronor. 
Överskottet har nu minskat till 5 miljoner kronor. Genom att budgetera tidigare upparbetat överskott i 
insatser över tid skapas en verksamhet som föregås av planering och lägger grunden för effektiva 
insatser av god kvalitet. 
 

1.6.3 Kostnadsfördelning 
Större delen av samordningsförbundets medel 
går till att finansiera insatser som riktar sig 
direkt till medborgarnas behov av samordnad 
rehabilitering. Förbundet har också ett mål om 
att högst 10 procent av kostnaderna ska 
utgöras av administrativa kostnader. Under 
2018 uppgick kostnaden för att finansiera 
samverkansinsatser till knappt 19 miljoner 
kronor (år 2017 var kostnaden ca 17.5 mnkr). 
Kostnaden för individinriktade insatser 
uppgick till 17,15 mkr, för strukturinriktade 
insatser och utvärdering 1,77 mnkr och de 
administrativa kostnaderna uppgick till totalt 
2,17 mnkr (motsvarande 10 % av totala 
budgeten).  
 

 Diagram 18: Kostnadsfördelning 2018 
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2. Resultaträkning 
 
Resultaträkning 
  2018-01-01 2017-01-01 
Belopp i tkr. Not -2018-12-31 -2017-12-31 

 
Verksamhetens medlemsavgifter 1 15 400,0 16 008,0 
Intäkter ESF   5 115,9 3 057,2 
Övriga intäkter (MUCF)  113,0 1 022,0 
Verksamhetens kostnader  -21 089,7 -20 449,2 
Verksamhetens nettokostnad  -460,8 -362,0 
 
Finansiella intäkter  0,0 0,0 
Finansiella kostnader  0,0 0,0  
 
Resultat före extraordinära intäkter  -460,8 -362,0 
Extraordinära intäkter  0,0 0,0 
 
Årets resultat  -460,8 -362,0 

 

 
 
 

3. Balansräkning 
 
Balansräkning 
 
Belopp i tkr. Not 2018 2017 

 
Tillgångar 
Omsättningstillgångar    
Fordringar 2 2 580,0  1 812,3 
Kassa och banktillgodohavande  12 161,6 13 982,2 
Summa omsättningstillgångar  14 741,6 15 794,5 
 
Summa tillgångar  14 741,6 15 794,5 
 
Eget kapital och skulder 
Eget kapital  5 062,6 5 523,3 
Långfristiga skulder  0,0 0,0 
Kortfristiga skulder 3 9 679,0 10 271,2 
Summa eget kapital och skulder  14 741,6 15 794,5 
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4. Kassaflödesanalys 
 
Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten 
 
Belopp i tkr.  2018 2017 

 
Årets resultat  -460,8 -362,0 
Justering för ej likviditetspåverkande poster  0,0 0,0 
Medel från verksamheten före förändring  -460,8 -362,0 
av rörelsekapital    
 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -767,7 -1 759,8 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -592,2 3 482,5 
Kassaflöde för den löpande verksamheten  -1 359,9 1 722,7 
    
 
Årets kassaflöde  -1 820,6 1 360,6 
Likvida medel vid årets början  13 982,2 12 621,6 
Likvida medel vid årets slut  12 161,6 13 982,2 

    

 
 

5. Redovisningsprinciper 
 

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

6. Noter 
 

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter 
Belopp i tkr  2018 2017 

 

Driftbidrag från staten 7 700,0 8 004,0 
Driftbidrag från Huddinge kommun 1 809,5 1 880,9 
Driftbidrag från Botkyrka kommun 1 809,5 1 880,9 
Driftbidrag från Salems kommun 231,0 240,2 
Driftbidrag från Stockholms läns landsting 3 850,0 4 002,0 
Summa 15 400,0 16 008,0 
 

Not 2. Fordringar  
Belopp i tkr  2018-12-31 2017-12-31 

Moms 100 ,8 56,9 
Cloud Connected Sweden AB 0,0 23,7 
Huddinge kommun 11,4                36,7 
Kungliga Tekniska Högskolan    6,0                    0,0  
Samordningsförbundet i Södertälje                        224,5                    0,0 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland                           67,7                    0,0 
Samordningsförbundet Sollentuna Upplands Väsby Sigtuna                         4,0                                        0,0 
Samordningsförbundet Stockholms Stad                          20,6                                     40,0                                     
Samordningsförbundet Östra Södertörn                     2 145,0                               1 655,0                   
Summa 2 580,0 1 812,3 
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Not 3. Kortfristiga skulder 
Belopp i tkr  2018-12-31 2017-12-31 

 

Akademin för personal och organisationsutveckling AB 0,0 25,0 
Arbetsförmedlingen 130,0 710,5 
Botkyrka kommun 607,4 785,3 
Delegia 5,4 0,0 
Fervent Cleaning Company 4,5 2,3 
Folkes 16,3 0,0 
Huddinge kommun 7 783,3 7 675,9 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor 0,0 113,0 
Nationella närverket för samordningsförbund 0,0 10,0 
PWC 300,0 0,0 
Riksförbundet Hjärnkoll 0,0 4,2 
Salems kommun 480,9 870,6 
Samordningsförbundet i Södertälje 114,4 0,0 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 65,0 0,0 
Samordningsförbundet Sollentuna Upplands Väsby Sigtuna 5,0 0,0 
Samordningsförbundet Stockholms stad 5,0 0,0 
Samordningsförbundet Östra Södertörn 27,4 5,2 
Sveriges kommuner och landsting 50,0 0,0 
Södra Dalarnas Samordningsförbund 11,9 0,0 
Upplupet revisionsarvode 68,0 67,0 
Övrigt 4,5 2,2 
 
Summa 9 679,0 10 271,2 
 
Not 4. Ställda säkerheter & Eventualförpliktelser 
  2018-12-31 2017-12-31 

 
Panter och därmed jämförliga säkerheter  Inga Inga 
Eventualförpliktelser  Inga Inga 
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7. Tilläggsupplysningar  
 
Sammanställning av utfall och budget 2018     Belopp i tkr  
 Utfall Budget Avvikelse 
 2018-12-31 2018 2018-12-31 

 

Verksamhetens medlemsavgifter 15 400 15 400 0 
Intäkter ESF 5 116 5 500 384 
Övriga intäkter  113 0 -113 
Summa intäkter 20 629 20 900 271 

 
Lokal 242 225 -17 
Kansli 1 511 1 665 154 
Kommunikation/information 114 40 -74 
Revision 69 73 4 
Styrelse 177 125 -52 
Övrigt 55 96 41 
Summa administration 2 168 2 224 56 

 
HälsoSam 1 291 1 326 35 
Lyra 1 941 2 302 361 
MIA-projektet 8 903 10 725 1 822 
Möjliggörarna 531 580 49 
Slussen/HUVAS 1 862 2 415 553 
Start 1 225 1 300 75 
Ung i Salem 1 402 1 400 -2 
Summa individinriktade insatser 17 155 20 048 2 893 

 
 

ASF-strateg 721 890 169 
Insatskatalog 325 340 15 
Kompetensinsatser 122 150 28 
Metodstöd IPS 151 200 49 
Nya insatser 0 500 500 
Processtöd 95 100 5 
Utvärdering 353 100 -253 
Summa strukturinriktade insatser 1 767 2 280 513 

 
Summa kostnader 21 090 24 552 3 462 
  
Resultat -461   
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8.  Styrelsens beslut 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
 
Datum: 22 mars 2019 
 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
Eva Carlsson-Paulsén   Lars Johansson 
Ordförande              1:e Vice ordförande 
 
 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
Elisabeth Bovin-Exner  Mathias Holmlund 
2:e Vice ordförande  Ledamot 
 
 
 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
Luis Alberto Gomez  Karin Adolfsson 
Ledamot  Ledamot 
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Aktiviteter kopplade till åtaganden i verksamhetsplanen 
  
Åtagande  Aktiviteter 
Finansiering 
och stöd till 
insatser och 
projekt 

- Förbundet har finansierat individinriktade insatser med ca 600 unika deltagare. 
Därutöver har förbundet möjliggjort projekt och andra insatser av mer 
strukturinriktad karaktär. 

 - Insatserna erbjuds regelbundna projektledarträffar, processtöd, handledning, 
kontinuerlig uppföljning och förbundet deltar regelbundet i alla styrgrupper. 

Stöd till 
samverkan 
inom  
parternas 
ordinarie 
uppdrag 

-Kansliet stödjer insatser i frågor gällande metod- och verksamhetsutveckling.  
-Medarbetare i finansierade insatser samlas under gemensamma kompetens-
utvecklingsdagar. 
- Ett särskilt metodstöd utvecklar metoden IPS och upprätthåller samverkans-
forum kring målgruppen. 
- Verksamhetsutveckling och samverkan med arbetsintegrerande sociala företag. 
-Insatskatalogen har fortsatt utvecklats för att lättare få kunskap om alla 
medlemmarnas verksamheter. 
- Samarbete med PRIO, DUA, rehabiliteringskoordinatorer, hälsokommunikatör-
erna och Personliga Ombud. 
- Kansliet arrangerar och deltar i nätverk/möten/plattformar inom området 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Kartläggningar 
behovs-
analyser och 
utveckling av 
förbundets 
uppdrag 

 

-Beredningsgruppen och kansliet arbetar kontinuerligt med att bevaka 
samverkansbehov och genomföra omvärldsanalys för att utveckla förbundets 
uppdrag.  
-Verksamhetsutvecklare för Arbetsintegrerande Sociala Företag har tagit fram en 
avslutsrapport.  
-Förbundet har med stöd från MUCF kunnat stödja utveckling av uppsökande 
verksamhet inriktat på unga vuxna. 
-Aktiv i nätverk och utbildning i tjänstedesign inom samordningsförbunden 
-Förbundet har påbörjat dialog med vårdcentraler och Försäkringskassa för stärkt 
samverkan kring sjukskrivningsprocessen samt haft dialog med Danderyds  
sjukhus avseende utveckling av arbetslivsinriktad rehabilitering för patienter med 
smärta och tolkbehov. 
-Förbundet har varit processtöd vid framtagande av ansökningar och projektplaner 
till projekt HUVAS och Tillväxt Kvinna. 

Omvärlds-
bevakning 

-Förbundet har medverkat i samarbeten och nätverk på regional och nationell nivå. 
-Deltagit i flertalet konferenser och seminarier. 
-Styrelsen har bl.a. gästats av forskare från Örebro Universitet och regionens 
Innovationsenhet. 

Kunskaps-
spridning och 
informations-
insatser  

-Samtliga medarbetare i finansierade insatser samlas under två gemensamma 
kompetensutvecklingsdagar. 
-Under året har nio frukostmöten med 772 deltagare arrangerats. 
-Nyhetsbrev, hemsida samt profilprodukter gör förbundet mer känt. 
-Myndighetsgemensam insatskatalog. 
-Besök och information i flera olika forum hos parterna. 

Uppföljning 
och 
utvärdering 

-Finansierade insatser följs upp genom SUS och kompletterande enkäter till 
deltagare och remitterande parter.  
-Extern utvärdering har upphandlats för HälsoSam, därutöver pågår extern 
utvärderare av det regionala MIA-projektet. 
-Förbundet deltar i utvecklingsarbetet med att ta fram indikatorer för 
framgångsrik samverkan.  
Förbundet följer den nationella utvärdering som genomförs av ISF. 
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Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade individinriktade 
insatser/projekt 

 

Insats Mål Resultat Mål-
uppfyllelse 

HUVAS 
(Huddinge 
Utbildning, Väg-
ledning, Arbete 
i Samverkan) 
(start april 2018) 

80 % av deltagarna påbörjat 
studier. 
100 personer fram till dec 
2019. 
60 deltagare slutför 
planerade studier. 

80 % påbörjat studier (37 av 46) 
 
46 inskrivna deltagare 2018. 
 
 
 

Ej tillämpbart 

God 

 
 

Hälsosam 80 nya deltagare. 
80 % förbättrad hälsa. 
60 % tar eget ansvar för att 
genomföra hälsoplan. 

97 nya deltagare 
85 % (73 av 86) förbättrad hälsa.  
91 % (78 av 86) tar ökat ansvar 

för sin hälsa.       

Mycket God 

 

Lyra 50 % av deltagare vid avslut 
redo för arbete, studier eller 
andra arb.mark.insatser. 
50 % når studier/arbete 1 år 
efter insats. 
18 nya deltagare.                                       

42 % (5 av 12) deltagare vid avslut  
är redo för arbete, studier eller 
andra arb.mark.insatser. 
42 % (5 av 12) i arbete/studier. 
 
10 nya deltagare 

Godtagbart 

 

MIA-projektet Ca 200 nya deltagare/år. 
30 % till arbete/studier. 
40 % till ordinarie 
arbetsmarknadsinsatser. 
 

127 nya deltagare 2018. 
23 % (27 av 119) till 
arbete/studier.  
35 % (41 av 119) till ordinarie 
arbetsmarknadsinsats. 

Godtagbart 

 
 

START 30 nya deltagare. 
50 % i arbete/studier. 
60 % av de med anställning 
behåller sin anställning 12 
månader efter avslut. 

35 nya deltagare. 
67 % till arbete/studier (12 av 
18). 
62 % (18 av 29 deltagare). 

Mycket God 

          

UPIS 
(Ungdoms-
projektet Salem) 

30 deltagare, 33 nya. 
55 % i arbete/studier. 

51 deltagare, 29 nya. 
77 % i arbete/studier (27 av 35). 
 

Mycket God 

 

Möjliggörarna 
(avslutad juni 
2018) 

75 % som sökts upp påbörjar 
lämplig insats. 
Antalet deltagare hos Slussen 
och UPIS ökar med 50 % 

 32 % (55 av 174) deltagare har 
hänvisats till myndighet. 
Endast 1 deltagare har startat i 
UPIS.  

Målen ej upp-
nådda på grund 

av personal-
vakans och 

Slussens avslut.  

Slussen 
(avslutad mars 
2018) 

95 % har en myndighetsgem. 
handlingsplan. 
 
60 % i arbete/studier. 

69 % (43 av 62)  har en 
handlingsplan. 
 
37 % (23 av 62) deltagare 
avslutades till arbete eller studier. 

Målen ej 
uppnådda. 

Måluppfyllelsen 
har påverkats av 

att insatsen 
avslutats 

 
 
 

Bilaga 2 (Årsredovisning 2018) 
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Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade strukturinriktade 
insatser/projekt 
 

Insats Mål Resultat Mål-
uppfyllelse 

IPS-metodstöd 4 IPS-samverkansmöten 
 
Ökad programtrohet 
 
IPS-metoden är känd hos 
förbundets medlemmar 

4 möten har genomförts under 
året. 
Ökad programtrohet i Botkyrka 
och Huddinge. 

Mätning ej gjord. 

God 

 

Insatskatalogen Lokal lansering. 
 
Ökad spridning/kännedom. 
 
Verktyget används 
regelbundet 

Lansering i slutet av januari 2018. 
 

Informationsinsatser har nått ut 
till ca 550 medarbetare. 

Verktyget har ca 300 användare. 

Mycket God 

 

ASF-strateg Förbundet har antagit en 
policy. 
 
Antal lokala ASF har ökat. 
 
Ökat antal arbetstränings-
platser på ASF. 

Ej uppnått. 
 

Ett nytt ASF under 2018. 
 
Ca 50 platser har upphandlats via 
MIA-projektet. 

Godtagbart 

 
 

 
Sammanfattning av deltagarflöden i finansierade individinriktade insatser 
2018 

 
  

 Insats 
Antal aktuella 

deltagare 
totalt  2018 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Annat/ 
ej 

angivet 

Antal nya 
deltagare 

2018 

Antal 
avslutade 
deltagare 

2018 

Till 
arbete/ 
studier 

Arbets-
sökande 

vid avslut 

HUVAS 46 25 20 1 46 0 0 0 

HälsoSam 97 75 22 0 97 86 
ej 

tillämpligt 
ej 

tillämpligt 

Lyra 22 10 10 2 10 12 1 4 

MIA-projektet 261 162 90 9 127 119 27 41 

START 57 22 35 0 35 18 12 4 

UPIS 51 19 31 1 29 35 27 4 

Möjliggörarna 55 23 32 0 55 55 
ej 

tillämpligt 
ej 

tillämpligt 

Slussen 62 32 30 0 0 62 23 28 

TOTALT 651 368 270 13 399 387 90 81 

 
 

       

0 

0 
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HUVAS- Huddinge Utbildning 
Vägledning Arbete i Samverkan 

 
Projektet startade i april 2018. Detta utifrån att 
Huddinge kommun och Arbetsförmedlingen  
uppmärksammat ett behov av förbättrad 
samverkan och nya arbetsmetoder för personer 
som har låg utbildningsnivå och står långt ifrån 
arbetsmarknaden och är i behov av samordning 
och stöd för att påbörja och slutföra studier. 
 
Projektet riktar sig till personer mellan 20 år  
och 55 år som är i behov av insatser i samverkan 
mellan olika myndigheter för att genom studier 
erhålla och behålla arbete. Personerna ska vara 
folkbokförda i Huddinge, Botkyrka eller Salems 
kommun. 
 
I projektet arbetar arbetsförmedlare/ 
studiecoacher och studie- och yrkesvägledare. 
Tillsammans ska de ta fram och utvärdera 
samverkansmetoder för stöd till studier med 
fokus på de verktyg som erbjuds inom metoden 
Supported Education. 
 
Samverkansparter 
Projektägare är Arbetsförmedlingen i samverkan 
med Huddinge kommun. Botkyrka och Salems 
kommun ingår i samverkan. 
 

Mål Resultat 2018 

100 deltagare 
totalt under 
projekttiden april 
2018 - dec 2019 

46 deltagare 
under 2018 

 

80 % ska påbörja 
studier 

80 % 
(37 av 46) 

 
Resultat  
Projektet har under 2018 haft 46 deltagare  
(varav 26 kvinnor och 20 män). Av dessa har 37 
(80 %) påbörjat studier och får fortsatt stöd av 
personalen i projektet att slutföra sin utbildning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Under 2018 har projektet haft en uppstartsfas 
varför några av målen från projektplanen ännu 
inte går att mäta och därför inte redovisas 2018. 
Prognosen är dock att projektet har stora 
möjligheter att nå sina projektmål. 
 
95 % av medlemparternas medarbetare uppger 
att de tycker att HUVAS bidrar till att deltagarna 
gör stegförflyttning mot arbete eller studier. 
 
Framgångsfaktorer 
Hittills har projektet lyft fram att metoden 
Supported Education utgör en bra grund för att 
möta målgruppens behov. De olika kompetenser 
som medarbetarna har med sig in i projektet 
lägger också en bra grund till att möta deltagare 
utifrån ett helhetsperspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Projektet beviljades medel med 1 815 tkr varav  
1 370 tkr rekvirerades under året. Avvikelsen på 
totalt 445 tkr beror på att budgeterade 
kostnader för studie- och yrkesvägledare inte 
använts i den utsträckning som planerats. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Deltagare blir mer rustade inför 
arbetslivet, bra för individen! 

 
Deltagare i HUVAS-frukostseminarium 2018 
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HälsoSam 
 
HälsoSam startade i februari 2011 och 
programmets utformning är numera en 
inarbetad och beprövad metod. Insatsen 
erbjuder ett 8- 10 veckors program som utgör 
stöd för individen att stärka sin hälsa och 
samtidigt öka sina möjligheter till arbete eller 
studier.    
 
HälsoSam är en motiverande och 
arbetsförberedande insats, som arbetar 
hälsofrämjande genom anpassad fysisk  
aktivitet i grupp. Insatsen kan också erbjudas 
individuellt.  
 
HälsoSam lägger tonvikt på vardagsmotionens 
betydelse som stämmer väl överens med all 
evidensbaserad forskning som visar att 
regelbunden motion och fysisk aktivitet leder 
till minskad sjukskrivning, minskat behov av 
mediciner samt ökad livslust och hälsa. 

 
I verksamheten arbetar två friskvårds-
konsulenter och verksamheten får stöd med 
samordning av MIA-projektets projektledare. 
Verksamheten är lokaliserad i Huddinge. 

 
Samverkanspartner 
Huddinge kommun är huvudägare i samarbete 
med övriga parter i Samordningsförbundet. 
 
Målgrupper 
HälsoSam vänder sig till män och kvinnor från  
18 år som behöver stöd och motivation till ökad 
hälsa och aktivitet. Insatsen har även 
gruppverksamhet särskilt anpassade till 
deltagare i behov av lätt svenska. 
 
 

Mål Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

80 nya deltagare 97 96 
80 % av deltagarna 
upplever en förbättrad 
hälsa 

85 % 
 

93 % 
 

60 % tar eget ansvar och 
genomför sin hälsoplan 

91 % 
 

93 % 
 

 
Resultat  
Totalt startade 97 deltagare, 75 kvinnor och 22 
män, varav 86 deltagare fullföljde hela 
programmet. De 11 som inte slutfört beror på 
grov ohälsa alt. akut vård. 

 
 
 

85 % av deltagarna upplever en förbättrad 
hälsa och är motiverade att fortsätta efter sin 
individuella hälsoplan. 
 
91% av deltagarna har slutfört sin hälsoplan.  
Botkyrka kommun står för största andelen 
remitteringar (46 av 97). 

 
En betydande majoritet av de deltagare som 
myndigheterna remitterar till insatsen har varit 
kvinnor. Sedan 2015 har insatsen, genom olika 
åtgärder, strävat efter en jämnare köns-
fördelning. Under 2018 minskade dock andelen 
män något i jämförelse med 2017 (från 28 % till  
21 %). 
 
Över 84 % av medarbetarna hos förbundets 
parter tycker att HälsoSam är till nytta i deras 
arbete och 71 % tycker att insatsen bidrar till 
bättre samverkan kring individen. 84 % 
upplever att insatsen bidrar till en positiv 
utveckling för deltagarna. 
 
Framgångsfaktorer 
HälsoSam har ett väl fungerande koncept som 
kontinuerligt vidareutvecklas samt anpassar efter 
deltagarnas behov och önskemål. 
 
HälsoSam har även ett mycket bra samarbete 
med MIA projektet samt övriga remittenter. Detta 
resulterar i ett gott inflöde, god samverkan samt 
goda förutsättningar för ett lyckat resultat. Den 
goda samverkan bidrar även till att HälsoSams 
deltagare efter gruppaktivitetens slut får en 
fortsatt planering mot arbetspraktik, 
studier/arbete. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Verksamheten hade en budget på 1 326 tkr för 
2018 och ett utfall på 1 291 tkr.  Avvikelse 35 tkr.  
 
 
 
 

”Att komma till HälsoSam har betytt 
mycket, att komma igång både fysiskt, 

psykiskt och socialt” 
 

Deltagare i HälsoSam 2018 
 
 

Tidigare deltagare i HälsoSam 



5 (11) 
 

 

 
Lyra 
 
Lyra började som ett projekt 2008 och ingick som 
ett delprojekt i det ESF-finansierade projektet 
Grenverket Södertörn under 2009-2013. Sedan 
2013 är verksamheten en insats helt finansierad  
av Samordningsförbundet. 
 
Verksamheten erbjuder en kombination av öppen 
verksamhet och individuellt förändringsarbete  
för unga med psykisk ohälsa och komplex 
problematik. 
 
Insatsen ger möjlighet till arbetspraktik, 
individuell coaching, studie- och yrkesvägledning 
samt social träning. Maximal inskrivningstid är  
1 år och den genomsnittliga tiden för deltagande 
2018 uppgick till 11 månader. Verksamheten är 
lokaliserad i Flemingsberg  
i Huddinge. 
 
Huddinge kommun är huvudägare med Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan och landstingets 
psykiatrimottagningar som samarbetspartners. 
 
Målgrupper 
Unga vuxna (18-29 år) som befinner sig i en svår 
livssituation med långvarig och komplex 
problematik med psykisk ohälsa, och ofullständig 
skolgång och/eller saknar arbetslivserfarenhet. 
Lyra erbjuder social träning innan en arbetslivs-
inriktad rehabilitering kan påbörjas. 
 

Mål Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

50 % har efter 
insats arbete/ 
studerar eller är 
arbetssökande 

42 % 
(5 av 12) 

- 

50% har efter 
insats fortsatt 
lämplig insats 

 33 % 
(4 av 12) 

- 

50 % i arbete/ 
studier 1 år efter 
avslutad insats. 

42 % 
(5 av 12) 

15 % 

 
Resultat  
Under året har 10 nya deltagare skrivits in på  
Lyra. Totalt har 22 deltagare varit inskrivna  
(50 % kvinnor respektive 50 % män) och 12 
deltagare har avslutats.  
 
 

 
 
 
 
Då Lyra är en förberedande insats som syftar till 
att stärka deltagarnas möjligheter att gå vidare till 
studier eller andra arbetsförberedande insatser 
görs en uppföljning av samtliga deltagare ett år 
efter avslutad insats. Detta för att mäta 
självförsörjning och sysselsättning. Mätningen  
visar att 42 % som avslutades 2017 är i arbete eller 
studerar ett år efter insats. En ökning från samma 
mätning föregående år. 
 
Sett till sysselsättning direkt efter Lyra har en 
person gått direkt till arbete och fyra personer till 
aktivt arbetssökande under 2018. Ytterligare fyra 
personer har gått till annan mer lämplig 
rehabiliteringsinsats. Detta gör att  42 % av 
avslutade deltagare har gått till arbete/ 
arbetssökande och ytterligare 33 % till annan mer 
lämplig åtgärd. 
 
89 % av handläggare och vårdgivare som har 
kontakt med Lyra upplever att insatsen bidrar till 
förbättrad samverkan. 
 
Framgångsfaktorer 
Framgång att kunna erbjuda individuellt 
förändringsarbete i tre spår i kombination med en 
öppen verksamhet, där deltagare har möjlighet 
träna social närvaro och komma ut. 
  
Samverkan med nödvändiga myndigheter och 
andra insatser, framförallt psykiatrin och MIA-
projektet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Lyra beviljades en budget på 2 302 tkr för 
verksamheten 2018. De sammanlagda kostnaderna 
under året uppgick till 1941 tkr.  
Personalförändringar samt ej utnyttjade 
kompetens- och handledningsmedel gav en 
avvikelse på 361 tkr. 
 

  

"Jag tar med mig själv. Jag har inte riktigt 
varit mig själv förut, men nu har jag 

kommit på rätt spår! 
 

Deltagare Lyra 2018 
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MIA-projektet 
 
Flera samordningsförbund i Stockholms län,  
bl.a. Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka 
Salem, har beviljats projektmedel från 
Europeiska Socialfonden, ESF, i syfte att utveckla 
samordnade insatser till stöd för personer som 
står långt från arbetsmarknaden. Varje 
samordningsförbund medfinansierar ett eget 
delprojekt med deltagare. I projektet ingår också 
att utveckla samarbetet med arbetsintegrerade 
sociala företag.  Projektet analys och planerings-
fas startade i december 2016 och gick in i 
genomförandefas i april 2017 och pågår fram till 
sommaren år 2020. 
 
MIA-projektet HBS arbetar utifrån metoderna 
Case Management och Supported Employment.  
 
Case managerns roll att verka för att individen 
får de behov och förutsättningar tillgodosedda 
som på sikt bidrar till förbättrade möjligheter att 
både få och behålla en anställning på arbets-
marknaden. Metoden Supported Employment 
erbjuder ett stöd till deltagarna att få och behålla 
ett arbete. 
 
Projektet ska sträva efter att så snabbt som 
möjligt kunna erbjuda varje deltagare en 
aktivitet i form av t.ex. arbetsträning eller 
praktik, i syfte att närma sig arbetsmarknaden. 
 
Samverkansparter 
Projektägare för ESF-projektet regionalt är 
Samordningsförbundet Östra Södertörn. 
Delprojektet Mia HBS drivs av kommunerna 
Huddinge, Botkyrka och Salem, Försäkrings-
kassan och Arbetsförmedlingen. Psykiatri 
Sydväst ingår i samverkan. 
 

Mål Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

30 % till egen 
försörjning genom 
arbete/studier 

23 % 
(27 av 119) 

 

31% 
 

40 % deltar i 
ordinarie arbets-
förberedande 
insats 

35 % 27 % 

60% känner ökad 
makt över sin 
situation 

49 % Ej mätbart 

 
 

 
 
 
Resultat  
Projektet har under 2018 haft 261 deltagare 
(162 kvinnor 90 män och 9 ej angivit). Av dessa 
skrev 127 deltagare in under 2018 och 
resterande under år 2017. 
 
Totalt har 119 deltagare avslutats varav 23 % till 
arbete eller studier. 35 % har avslutats till att 
delta i ordinarie arbetsförberedande insatser 
och 49 % känner en ökad makt över sin 
situation. 
 
86 % av parternas medarbetare upplever att 
MIA-projektet bidrar till bättre samverkan och 
84 % av medarbetarna anser att insatsen är 
till nytta för dem i deras arbete. 
 
Framgångsfaktorer 
Upparbetade samverkansarenor med 
samverkansparterna. 
Samarbetet mellan de medarbetare som arbetar 
utifrån metoden Case management respektive 
Supported Employment.  
Bra kännedom om insatsen hos möjliga 
remittenter samt erfarenhetsutbyten mellan 
delprojekten i länet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
MIA-projektet finansieras med stöd från 
Europeiska Socialfonden (ESF) där 
Samordningsförbundet står för 
medfinansieringen. Verksamheten beviljades  
10 725 tkr i budget för 2018. 
 
Total kostnad för projektet år 2018 var 8 903 
tkr. Finansieringen från ESF uppgick till 5 116 
tkr vilket resulterar i kostnader för 
Samordningsförbundet på 3 787 tkr.  
 
Avvikelsen beror främst på personalvakanser 
samt fatt upphandling av arbetsträningsplatser 
blev klart först i feb 2018. 
 

 

”Jag har fått hjälp att fixa min första 
praktikplats, samt få en anställning, 

kontakt med sjukvård, den personliga 
kontakten”.” 

 
Deltagare i MIA 2018 
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START – Stöd till arbete 

Start bedrevs som projekt under 2012 till 
2014 med syfte att utveckla samordnade 
insatser genom metoden Supported 
Employment (SE) för personer med lindrig 
utvecklingsstörning, autism och förvärvade 
hjärnskador.  
 
Sedan 2015 är verksamheten implementerad 
och samfinansieras av Botkyrka kommun, 
Arbetsförmedlingen och Samordnings-
förbundet. 
 
Verksamheten syftar till att möjliggöra inträde 
på arbetsmarknaden för målgruppen genom 
att matcha dem till subventionerade 
anställningsformer. När en deltagare börjar i 
projektet kartläggs färdigheter och 
funktionsförmåga.  
 
Kartläggningen ligger sedan till grund för SE-
handledarnas individuella stöd. I projektet 
arbetar SE-handledare från kommunen och en 
arbetsförmedlare. 
 
Verksamheten är lokaliserad i Tumba i 
Botkyrka kommun. 
 
Samverkanspartners 
Botkyrka kommuns arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltning är huvudägare i 
nära samarbete med Arbetsförmedlingen. 
Övriga myndigheter ingår också i samverkan. 
 
Målgrupper 
Personer med lindrig utvecklingsstörning, 
autism eller förvärvade hjärnskador i vuxen 
ålder upp till 35 år. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Resultat 
Under 2018 har START arbetat med totalt 57 
deltagare (22 kvinnor och 35 män). 34 av dessa 
skrevs inunder 2018 och 18 personer 
avslutades under året, varav 10 personer till 
arbete och 2 till studier (totalt 63 %). 
 
Start erbjuder fortsatt stöd till deltagare även 
efter att de fått anställning. Därför mäter man 
även andelen deltagare som behåller sitt arbete 
efter anställning. 62 % om fått stöd under 
anställning från START har behållit sitt arbete i 
minst 12 månader. 
 
91 % av myndigheternas medarbetare 
upplever att START bidrar till bättre 
samverkan mellan enheter och myndigheter. 
 
Framgångsfaktorer 
Samarbetet med Arbetsförmedlingen och att vi   
har en handläggare placerad hos oss är vår 
viktigaste framgångsfaktor. Även efterstödet är 
en framgångsfaktor både för att kunna behålla en 
anställning men också för att komma vidare efter 
att en anställning avslutats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Sedan 2015 är verksamheten implementerad 
och samfinansieras av Botkyrka kommun, 
Arbetsförmedlingen och Samordnings-
förbundet. 

 
Start har budgeterats med 1 300 tkr varav  
1 225 tkr rekvirerats under året. Avvikelsen 
på 75 tkr beror på personalvakans. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Mål Resultat 
2018 

Resultat  
2017 

50 % i 
anställning 1 år 
efter avslut 

62 % 
(18 av 29) 

53% 

80 % i praktik 
76 % 

 
81 % 

 
50 % i arbete/ 
studier 

63 % 
(12 av 18) 

61 % 
 

”Gillade engagemanget och 
dokumentationen jag fick med mig inför 

mötet med andra”. 

Deltagare i långtidsuppföljningen 12 mån efter 
avslut 2018. 
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Ungdomsprojektet i Salem 
 
Projektet startade under 2014 för att utveckla 
arbetsformer för att stärka, effektivisera och 
förbättra stödet till unga mellan 16 och 24 år 
som är i behov av samordnade rehabiliterings-
insatser.  

 
Unga kan komma in antingen via 
ungdomsstödjarnas uppsökande verksamhet 
eller genom att någon medverkande 
myndighet eller aktör föreslås deltagande i 
Upis. Deltagandet bygger på frivillighet och är 
inte tidsatt. Den genomsnittliga tiden för 
deltagande uppgår till knappt åtta månader. 
 
Deltagare erbjuds individuellt stöd och 
samordning i syfte att närma sig arbete eller 
studier. 

 
Projektgruppen bestod under 2018 av två 
ungdomsstödjare, en projektledare, en studie- 
och yrkesvägledare och en arbetsförmedlare.   

 
Verksamheten är lokaliserad i Salem. 

 
Samverkanspartners 
Projektägare är Arbete och Försörjning i 
Salems kommun. Projektdeltagare är Salems 
Barn- och Utbildningsförvaltning samt 
Arbetsförmedlingen i Botkyrka/Salem. 
 
Målgrupper 
Målgruppen är ungdomar (16-29 år) som av 
olika skäl hoppat av skolan, saknar gymnasie-
utbildning, som är arbetslösa och som inte kan 
försörja sig. Även ungdomar med psykisk och 
fysisk ohälsa omfattas. Gemensamt är att 
gruppen behöver samordnat stöd för att 
komma vidare i livet.  
 

Mål Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

28 deltagare 51 44 

55 % till 
arbete/studier 

77 % 
(27 av 35) 
 

78 % 
 

75 % av 
samverkande 
parter upplever 
bättre samverkan 

94 % 70 % 

 
 
 

 
 
 
Resultat  
Under året har projektet haft totalt 51 deltagare 
(19 kvinnor, 31 män, 1 ej angiven). 27 av dessa 
skrevs in under 2018 och totalt 35 personer 
avslutades under samma period.  
 
Ungefär lika många av deltagarna går vidare till 
studier som till arbete. Totalt påbörjade 29 
personer studier eller arbete vid avslut. Detta 
innebär att 77 % gått till självförsörjning efter 
insats. Detta gör att man mycket väl uppnår 
målet om att stödja unga vuxna ut i 
arbete/studier.  
 
Över 80 % av Samordningsförbundets parters 
medarbetare upplever att UPIS bidrar till 
bättre samverkan och är till nytta i deras 
arbete. 
 
Framgångsfaktorer 
Framgångsfaktorerna i UPIS är; tiden, täta 
kontakter med deltagarna, tillgänglighet, 
flexibilitet och individuell planering som skapar 
trygghet för deltagarna. Hjälp till självhjälp är ett 
ledord. Samverkan med studie- och 
yrkesvägledare i projektgruppen har varit en 
stor framgångsfaktor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Projektet beviljades medel med 1 400 tkr och 
hade totala kostnader på 1 402 tkr. 
 
 
 

  

” mycket lätt för handläggare att 
remittera” 

Medarbetare från Arbetsförmedlingen 
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IPS-metodstöd 
IPS-metodstöd är en strukturinriktad insats som 
ska bidra till implementering och utveckling av 
metoden Individual Placement and Support (IPS) 
hos samordningsförbundets parter.  
 
Stödet består av handledning och processtöd och 
riktas främst till medarbetare inom 
kommunernas socialpsykiatriska verksamheter. 
Informationsinsatser görs även till andra 
kommunala verksamheter samt inom hälso- och 
sjukvården samt Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan.  
 
Inom ramen för metodstödet samordnas även 
myndighetsgemensamma samverkansmöten 
kring målgruppen för IPS. 
 
Samverkansparter 
Metodstödjaren är anställd i Botkyrka kommun 
men samarbetar även med Huddinge och Salems 
kommun samt med förbundets övriga parter. 
Under 2018 avslutade dock Salem sitt IPS-arbete 
och metodstödjarens insatser har därför 
fokuserat på Botkyrka och Huddinge. 
 
Mål 2018 

- Genomföra fyra IPS-samverkansmöten 

- Ökad programtrogenhet i kommunernas IPS-
verksamhet 

- IPS-metoden är känd bland medarbetarna 
och hos Samordningsförbundets parter. 
 

Resultat  
Insatsen har arbetat enligt plan. Bland annat har 
man genomfört fyra myndighetsgemensamma 
samverkansmöten. I Huddinge och Botkyrka har 
programtrohetsmätningar genomförts. 
 
Salems kommun valde att inte fortsätta sin IPS-
verksamhet och därför har inget metodstöd skett 
i Salem under hösten 2018. 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Verksamheten beviljades 200 tkr i budget 
avseende kostnader för motsvarande en 
deltidstjänst som metodstödjare samt 
handledning. Utfallet för verksamheten blev 
151 tkr. 
 

 
 
 

 
Insatskatalogen 
Samordningsförbundet Centrala Östergötland 
har sedan en tid tillbaka arbetat med att skapa 
en digital myndighetsgemensam insatskatalog. 
Samordningsförbundet HBS har sedan hösten 
2017 köpt in sig för att få använda sökverktyget 
och anställt en lokal projektledare som framför 
allt har startat arbetet med att samla in 
information och kontaktuppgifter till insatserna 
inom våra tre kommuner.  
 
Syftet med insatskatalogen är att rationalisera 
och effektivisera möjligheten för myndig-
heternas medarbetare att hitta rätt insats till rätt 
person. Katalogen har som ambition att samla 
alla insatser som riktar sig till personer långt 
ifrån arbetsmarknaden med den gemensamma 
nämnaren att de är insatser inom välfärds-
sektorn med syfte att ge individinriktade 
arbetsmarknads-, rehabilitering- eller 
utbildningsåtgärder för att komma närmare 
arbetsmarknaden. 
 
Samverkansparter 
Katalogen administreras av Samordnings-
förbundet och vänder sig till kommunerna 
Huddinge, Botkyrka och Salem, Försäkrings-
kassan, Arbetsförmedlingen och landstinget. 
 
Mål 2018 
– Lansering av insatskatalogen 
– Spridning av kännedom bland 
medlemsparternas medarbetare 
-Regelbunden användning av verktyget 
 
Resultat  
Lanseringen av katalogen som skedde i slutet av 
januari 2018. I katalogen fanns vid årsskiftet ca 
100 lokala insatser. Ungefär 550 medarbetare 
har tagit del av riktade kommunikationsinsatser 
och runt antalet användare uppskattas till ca 
300. 
 
Framgångsfaktorer 
Informationsspridning via flera olika kanaler och 
kontinuerlig utveckling av verktyget tillsammans 
med projektägarna. En annan framgångsfaktor 
är informationsspridningens fokusområden och  
att visa verktygets användarnytta. 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Verksamheten beviljades 340 tkr i budget och 
utfallet för verksamheten blev 325 tkr.  
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Avslutade insatser under 2018 
 
Slussen  
Slussen arbetade för att stödja unga vuxna att finna 
vägar till arbete eller studier.  Arbetet var 
inspirerat av metoden Supported Employment 
(SE) och erbjöd även studie- och yrkesvägledning.  
 
Verksamheten startade som ett delprojekt i det 
ESF-finansierade Grenverket Södertörn 2009. 
Grenverket upphörde i juni 2013 och efter det har 
verksamheten övergått till att vara helt finansierad 
av Samordningsförbundet.  
 
Slussen avslutade sin verksamhet under våren 
2018. I slutet av 2017 beslutade därför insatsen att 
införa ett intagningsstopp till verksamheten och 
fokusera på att hitta bra vägar vidare för de unga 
som redan deltog i insatsen. 
 
Samverkanspartners  
Arbetsförmedlingen var huvudägare till Slussen i 
samverkan med Huddinge kommuns 
utbildningsförvaltning. Landstinget och 
Försäkringskassan hade möjlighet att remittera 
deltagare till Slussen. 
 
Målgrupp 
Unga vuxna (16-24 år) som är arbetslösa och har 
ett behov av samlat stöd som inte kan erbjudas 
inom ordinarie verksamhet. 
 

Mål Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

60 % i arbete/ 
studier 

37 % 
(23 av 62) 

 

85% 
 

 
Resultat 
Totalt arbetade Slussen med 62 deltagare (32 
kvinnor och 30 män) under 2018 varav inga 
påbörjades med anledningen av det planerade 
avslutet i mars månad. 
 
Alla 62 deltagare avslutades varav 37% (23 av 
62) gick vidare till studier eller arbete och 48 % 
(30 av 62) var arbetssökande vid avslut.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tidigare år har andelen deltagare som gått till 
arbete/studier varit betydlig högre. Av de 
deltagare som haft fortsatt behov av 
samordnat stöd har en del av deltagarna fått 
fortsatt stöd av det nya projektet HUVAS.  
 
De flesta deltagarna i Slussen aktualiserades i 
huvudsak via det kommunala aktivitets-
ansvaret eller Arbetsförmedlingen. 

 
Framgångsfaktorer 
Några av framgångsfaktorerna som lyfts fram i 
Slussens arbete har varit det breda nätverket 
som Slussen byggde upp under de åren man 
verkade. Det individanpassade utbudet av 
aktiviteter som t.ex. gruppverksamhet och 
stöd inspirerat av Supported Employment är 
andra exempel på framgångsfaktorer. 
 
Samlokaliseringen av personal från 
Arbetsförmedlingen och kommunens 
aktivitetsansvar var också en framgångsfaktor 
i mötet med unga som varken arbetar eller 
studerar.  
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Budget för 2018 har varit 600 tkr och utfallet 
492 tkr.  
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Möjliggörarna 
Projektet startade i februari 2017 med bidrag från 
MUCF, Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällsfrågor. Från februari 2018 
finansierade förbundet avslutsperioden fram till 
juni månad. Det övergripande syftet med projektet 
var att underlätta etablering i arbets- och 
samhällslivet för unga som varken arbetar eller 
studerar.  Projektet verkade uppsökande med 
målet att hitta unga hemmasittare som inte var 
inskrivna hos någon av förbundets myndigheter 
och sedan lotsa dem vidare till Slussens, UPIS eller 
annan studie- eller arbetsinriktad insats. Det 
uppsökande arbetet skedde till stor del via nätet 
och med sociala medier som verktyg. 
Möjliggörarna avslutades juli 2018. 
 
Samverkanspartners 
Projektägare var Salems kommun. Projektet 
samarbetade med Slussen och Upis. 

 
Mål 2018 

- Öka antalet unga i förbundets insatser 

- Lotsa deltagare till UPIS och bidra till att de 
ökar sitt deltagarantal. 

- Arbeta med kunskapsspridning av insatsens 
lärdomar och framgångsfaktorer. 

 

Resultat  
Möjliggörarna hade under 2018 kontakt med 174 
individer ur målgruppen. Av dessa fik 55 personer 
(42 % kvinnor 58 % män) stöd i att kontakta olika 
insatser eller stödfunktioner. 13 av de 55 
individer har hänvisats till Slussen och UPIS. I 
jämförelse med 2017 har antalet deltagare i UPIS 
ökat. 
Insatsen har skrivit en lathund för användandet av 
social medier, ett led i att sprida sina 
framgångsfaktorer, 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Samordningsförbundet beviljades medel från 
MUCF med 1 135 tkr för verksamhet fram t.om. 
januari 2018. Därutöver beviljade Samordnings-
förbundet ytterligare 580 tkr till projektet. Utfallet 
för verksamheten blev 499 tkr. 

 
 
 
 
 
 

 
ASF-strateg 
I augusti 2017 anställdes en verksamhets-
utvecklare/strateg för att förbättra kommuner-
nas och myndigheternas samverkan med 
Arbetsintegrerade Sociala Företag (ASF).  
 
Målet med uppdraget var dels att utveckla 
samverkan mellan ASF och myndigheterna och 
dels att uppmuntra start av fler ASF lokalt. På 
längre sikt är tanken att utvecklingsarbetet ska 
bidra till en breddad arbetsmarknad som ökar 
möjligheterna till arbetsträningsplatser och 
anställningstillfällen för Samordningsförbundets 
målgrupp, dvs. personer som står långt från 
arbetsmarknaden. 
 
ASF-strategen var nära kopplat till det regionala 
ESF-finansierade projektet Kugghjulet som ska 
arbeta för att utveckla en stödstruktur för 
befintliga ASF. 
 
Mål 2018 

- Förbundet har antagit en policy för samverkan 
med ASF. 

- Antalet ASF har ökat i medlemskommunerna 
under projekttiden. 

- Antalet upphandlade arbetsträningsplatser på 
ASF har ökat hos medlemsparterna. 

 
Resultat 
Slutrapport har skrivits med kartläggning av 
nuläget i våra tre kommuner samt redogörelse 
för att påbörjat arbete och rekommendationer 
framåt. Förbundet har inte antagit någon policy, 
men ASF-strategen har bidragit till att Botkyrka 
kommun har tagit fram förslag på en kommun-
övergripande policy. Ett nytt ASF har startats i 
Huddinge och totalt 63 personer i MIA-projektet 
har arbetstränat på ett ASF under året. 
 
Framgångsfaktorer 
Samverkan med andra verksamhetsutvecklare 
för ASF och verksamheter i länet som stödjer 
företagen har varit positivt. Arbetet har utgått 
lokalt utifrån varje kommuns förutsättningar och 
behov. 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Verksamheten beviljades 890 tkr i budget och 
utfallet för verksamheten blev 721 tkr. 
 
 

 



Till 
Styrelsen i Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem 
Fullmäktige i respektive medlemskommun 
Fullmäktige i Region Stockholm 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2018 

Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem 
Organisationsnummer 222000-3020 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem (organisationsnummer 222000-3020) för 
verksamhetsåret 2018. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet 
och räkenskaper. 

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna 
kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god 
revisionssed innebär fOr den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utfOr revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *) 

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

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentl igt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats i enlighef med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed. 

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

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 



Huddinge den 5 april 2019 

Eva Sjödin 
För kommun a 

Anders ab 
Auktori era revIsor 

.( cic <Je 
Karin Brodin 
För Region Stockholm 

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om 
belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna 
kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Bilagor: 
De sakkunnigas rapport 
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2019-04-05 

 

Revisorerna i Samordningsförbundet i Huddinge Botkyrka Salem 

 

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av 

Samordningsförbundet i Botkyrka Huddinge Salem år 2018. 

Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och 

årsredovisningen för förbundet. 

Det har inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar vår bedömning av att 

resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för året 2018. 

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2018.  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Anders More   Nina Högberg 

 

 

 

 

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef 
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2 Granskning av Samordningsförbundet i Botkyrka Huddinge 
Salem 

2.1 Inledning 

Samordningsförbundet i Huddinge Botkyrka Salem granskas av revisorer utsedda av 

förbundets medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal 

verksamhet. 

Revisorerna har upphandlat Ernst & Young AB (EY) som sakkunnigt biträde. 

2.2 Granskningens utgångspunkter 

Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet 

och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför 

ansvarsprövningen av förbundets styrelse. 

Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har 

samordningsförbunden till uppgift att: 

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna 
3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga 
att utföra förvärvsarbete 

4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall 
användas 

5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. 

Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer 

punkterna i 7 §.  

Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i 

kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna skall pröva om verksamheten 

sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 

räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
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3 Granskning av årsredovisning och årsbokslut 2018 

Granskningen av årsredovisningen har omfattat en genomgång av om årsredovisningen är 

upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. Till resultat och balansräkning har 

ytterligare upplysningar lämnats i noter.  

Granskningen har omfattat en genomgång av underlag till väsentliga balans- och 

resultatposter. Bokslutsdokumentationen bedöms vara tillfredställande och i god ordning.  

Årets resultat i förbundet uppgår till -460,8 tkr (föregående år – 362,0 tkr). Resultatet ligger i 

linje med önskvärd inriktning att minska ett tidigare överskott. Budgeterade kostnader för 

insatser var 24 552 tkr medan utfallet blev 20 449 tkr. Förbundet har sålunda inte förbrukat 

medel i den takt man budgeterat vilket är hänförligt personalvakanser.  

Samtliga balanskonton är avstämda och specifikationer med underlag finns till varje post.  

Vi har inte noterat några avvikelser från god redovisningssed i vår granskning.  
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4 Årlig granskning av styrning och förvaltning 

Granskningen har skett i syfte att bedöma om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 

förbundets verksamhet samt om styrelsen har fullgjort sina uppgifter enligt 

förbundsordningen och enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

Granskningen har genomförts genom intervju med förbundschef, granskning av styrelsens 

protokoll och handlingar samt stickprovsvis granskning av dokumentation från finansierade 

insatser och underlag ur SUS. Våra bedömningar sammanfattas nedan. 

4.1 Mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen 

Förbundsstyrelsen beslutade den 17 november 2017 om budget och verksamhetsplan för 

2018. Budget reviderades i februari 2018. Förbundet har i verksamhetsplanen en uttalad 

vision som innebär att en övervägande del av använda medel ska gå till effektiva och 

framgångsrika insatser som utgår från individers behov och med ett tydligt utvecklingsfokus 

utifrån verksamhetens målgrupp. Förbundet har i verksamhetsplanen angett tre särskilt 

prioriterade behovsgrupper för 2018: 

- Unga (16-29 år) som riskerar långvarig arbetslöshet och/eller ohälsa. 
- Föräldrar med försörjningsansvar gentemot minderåriga barn. 
- Personer som på grund av psykisk ohälsa riskerar långvarig arbetslöshet. 

För 2018 har styrelsen fastställt två övergripande mål för verksamheten, fem resultatmål för 

de individinriktade insatserna samt ett mål som beskriver ambitionen med de 

strukturpåverkande insatserna. Både vision, mål och särskilt prioriterade behovsgrupper är 

desamma som föregående år. Vi vill dock uppmärksamma att förbundet under 2018 har 

arbetat med att utveckla sin målstyrning inför kommande år. Vision och prioriterade 

målgrupper kvarstår i den verksamhetsplan som styrelsen beslutat för 2019 medan 

målstrukturen förändrats så att samtliga mål har mätbara indikatorer. Det bedömer vi är en 

positiv utveckling för förbundet. 

Styrelsen har i verksamhetsplanen även uttalat att förbundet utöver pågående verksamheter 

och projekt under de närmaste åren ska lägga ett särskilt fokus på tre utvecklingsområden: 

- Utveckla ett tydligt brukarperspektiv inom förbundet och den finansierade 
verksamheten.  

- Utveckla och stödja förebyggande insatser genom att se på möjligheten att styra om 
resurser för att möta problem innan de har blivit för stora och/eller svåra. 

- Uppmärksamma eventuellt ökat behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för 
nyanlända. 

Vår sammantagna bedömning är att de uppsatta målen är förenliga med förbundets ändamål 

och med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

Förbundet har, utöver förbundsordning och verksamhetsplan, följande styrande dokument: 

- Roller och ansvar inom Samordningsförbundet, reviderad 2016-05 
- Rutiner för uppföljning och utvärdering, reviderad 2017-03-31  
- Delegations- och attestordning, beslutad 2017-01-20 
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Förbundet har under året inventerat sin personuppgiftshantering och anmält 

dataskyddsombud. Styrelsen har informerats om detta samt tagit del av en förteckning över 

personregister. På förbundets hemsida finns en personuppgiftspolicy daterad 2018-07-20 

vilken inte har fastställts av styrelsen. Vi rekommenderar att styrelsen fastställer policyn, 

eftersom det är förbundet som juridisk person som är personuppgiftsansvarig. Behandlingen 

av personuppgifter kan överlåtas till medarbetare men inte ansvaret.  

Förbundet har tagit fram en internkontrollplan för 2018 som beslutats av styrelsen 28 

februari. I riskanalysen identifieras och prioriteras följande risker: 

- Insatser finansierade av Samordningsförbundets överensstämmer inte med uppsatta 
mål för verksamheten.   

- Insatser finansierade av Samordningsförbundet når inte deltagare i behov av 
samordnad rehabilitering. 

- Köp av tjänster i form av projekt/insatser utförs inte enligt avtal.  
- Avvikelser i redovisade och planerade insatser som påverkar Samordningsförbundets 

ekonomiska resultat. 
- Inkorrekta utbetalningsunderlag. 

I planen presenteras riskreducerande åtgärder och vem som ansvarar för kontroll och 

uppföljning. Av delårsrapporter och årsredovisning framgår uppföljning av insatsernas mål 

och deltagarantal. Övriga riskområden följdes upp i samlad form av styrelsen vid 

sammanträdet i 22 mars 2019.  

Styrelsen har träffats vid sju tillfällen under 2018 varav fem har protokollförts och övriga har 

varit planerings- och arbetsmöten tillsammans med beredningsgruppen. Av protokollen 

framgår styrelsens beslut på ett tydligt sätt.  

Under året har förbundet haft ett medlemssamråd där samtliga medlemmar deltog. Genom 

det bedömer vi att styrelsen har säkerställt att medlemmarna har möjlighet att ge sin syn på 

förbundets verksamhet och påverka dess inriktning under kommande år.  

4.2 Stöd av samverkan mellan samverkansparterna 

Alla förbundets aktiviteter syftar i olika utsträckning till stärkt samverkan mellan förbundets 

parter. Bland de finansierade insatserna finns tre som har särskild inriktning på struktur: 

insatskatalogen, IPS-metodstöd samt ASF-samordnaren. Förbundet har även fortsatt att 

arrangera tematiska frukostmöten för medlemmarna, riktade primärt mot medarbetare på 

operativ nivå. Antalet deltagare har ökat mot föregående år och aktiviteterna framhålls som 

uppskattade i den enkät förbundet gör till medarbetare. Även inom det individinriktade MIA-

projektet finns ett flertal mål kring att utveckla samordnade insatser och metoder för att möta 

målgruppens behov. 

En viktig kärna i att främja samverkan är den vardagliga kontakten inom styrelsen, 

beredningsgruppen och projektens styrgrupper. Styrelse och beredningsgrupp har haft två 

gemensamma planeringsdagar. Kansliets roll som nätverkssamordnare är också en viktig 

bidragande del. Kansliet har utöver förbundets egen verksamhet också stöttat parterna inom 

ramen för deras ordinarie uppdrag, bland annat i form av samverkansdialog mellan 

vårdcentraler och psykiatri, medverkan i DUA-samverkan samt genom stöd i kommunernas 

eget arbete med IPS. 
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Förbundet har under året arbetat aktivt med att utveckla sina informationskanaler mot 

medlemmarna i form av bland annat en ny hemsida och tre nyhetsbrev. En kommunikatör 

arbetar deltid för förbundet för att möjliggöra ett mer strategiskt arbete med kommunikation.  

4.3 Beslut om användning av medel samt finansiering av samordnade 
rehabiliteringsinsatser. 

Samordningsförbundet har under 2018 finansierat åtta insatser som riktar sig direkt till 

personer i behov av samordnad rehabilitering. Andra insatser och aktiviteter är 

strukturinriktade. De finansierade insatserna ska tillsammans bidra till de 

förbundsövergripande effektmålen men insatsernas mål skiljer sig åt beroende på projektens 

verksamhet och förutsättningar. 

Styrelsen fastställde budget för år 2018 den 17 november 2017 och fördelade 23 mkr till 

samverkansinsatser (81% av kostnadsfördelning till individriktade insatser samt 9 % mot 

strukturriktade) och 2,2 mkr till förbundets styrelsearbete och förvaltning. Styrelsen beslutade 

om revidering av budget den 2 februari 2018 vilken innebar en minskning med ca 1 mkr till 

finansieringen av insatser. Minskningen berodde primärt på att det planerade 

psykiatriprojektet inte längre bedömdes möjligt att genomföra under året samt vissa övriga 

mindre korrigeringar från övriga insatser. 

Av årsredovisningen framgår att förbundet totalt förbrukat 21 mkr (83 % av budgeterade 

medel) varav insatserna förbrukat 18,9 mkr (82% av budgeterade medel). De avvikelser från 

budget som förekommit består främst i lägre kostnader än planerat för verksamheter främst 

genom personalvakanser. Det samlade resultatet är -461 tkr vilket innebär att förbundet har 

minskat sitt eget kapital, dock inte lika mycket som planerat. 

Vi har granskat att tilldelningen av medel är i enlighet med styrelsens beslut. Under året har 

endast en insats tillkommit som inte ingick i förbundets budget, insatsen HUVAS. Styrelsen 

beslutade i februari 2018 att tilldela medel till insatsen. 

4.4 Uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 

Av förbundets rutiner för uppföljning och utvärdering i insatser finansierade av 

samordningsförbundet HBS framgår att insatserna följs upp på följande sätt: 

- Registrering av deltagaruppgifter i SUS.   
- Årsredovisning av verksamhet och resultat för föregående år inklusive analys av 

resultat och budget. Här ingår även en sammanställning av verksamhetens 
framgångsfaktorer.  

- Tertialredovisningar sammanställs också för varje insats/projekt avseende 
måluppfyllelse, budget inklusive prognos för helårsresultat och eventuellt övriga 
relevanta uppgifter.  

- Indikatorenkäten för att bedöma kvaliteten i den egna verksamheten över tid.   
- Deltagaruppföljning 12 månader efter avslutad insats. 

I årsredovisningen presenteras i tabellform en kommentar till vart och ett av förbundets 

delmål för året. I resultatbilagan finns en fördjupad redovisning kring vart och ett av de 

pågående projekten. Förbundet gör också en övergripande analys av resultaten inom de 

olika målområdena. Vi bedömer att måluppfyllelsen presenteras på ett tydligt och 
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överskådligt sätt och att de slutsatser förbundet drar är rimliga i förhållande till de underlag vi 

tagit del av.  

Vi har stickprovsvis granskat återrapportering från tre av insatserna och bedömer att 

underlagen styrker den bild styrelsen i årsredovisningen ger av insatsernas respektive 

måluppfyllelse. Vi har också verifierat att de deltagaruppgifter som framgår av 

årsredovisningen i allt väsentligt överensstämmer med de uppgifter som insatserna har 

rapporterat i SUS. Vissa mindre avvikelser förekommer men kan rimligen förklaras av sen 

efterrapportering från insatserna. 

Styrelsen tar del av förbundets delårsrapporter där uppföljning av resultat och ekonomi 

framgår. Vid olika tillfällen har styrelsen också tagit emot särskilt återrapportering från olika 

insatser i form av att medarbetare har besökt styrelsens sammanträden.  

Vid kraftiga avvikelser från uppsatta mål och planerad verksamhet ska projektledaren enligt 

förbundets rutin överlämna en avvikelserapport till styrgruppen. Projektet ska därefter 

inkomma med en åtgärdsplan till förbundets styrelse som följs upp vid en överenskommen 

tidpunkt. Under året har inga sådana ärenden lyfts till styrelsen. Vår granskning tyder inte på 

att något ärende borde ha lyfts, men vi rekommenderar att styrelsen tydliggör vad som avses 

med kraftiga avvikelser då det lämnar upp till varje styrgrupp att tolka om frågan ska lyftas till 

styrelsen eller ej. Styrelsen skulle till exempel i sin delegationsordning kunna ge 

förbundschef mandat att godkänna ändringar av specifika delar i överenskommelserna samt 

överskridande av budget upp till ett givet belopp.  

4.5 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2018 fattades av förbundsstyrelsen den 17 

november 2017 och beslut om årsredovisning fattades den 22 mars 2019, vilket är inom den 

tid som lagen stadgar. 

Samordningsförbundets årsredovisning ska enligt lag om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser utföras i enlighet med lag om kommunal bokföring. Av denna framgår 

vilka uppgifter förvaltningsberättelsen ska innehålla. I det ingår bland annat: 

- En översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet. 
- Upplysningar om sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen eller 

i resultaträkningen, men som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat eller 
ekonomiska ställning. 

- Upplysningar om sådana händelser av väsentlig betydelse för förbundet som har 
inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. 

- Upplysningar om förbundets förväntade utveckling 
- Upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och 

uppföljningen av förbundets verksamhet. 

Vår bedömning är att förvaltningsberättelsen innehåller de upplysningar som krävs och att 

den bild som förmedlas ger en i allt väsentligt rättvisande bild av förbundets verksamhet 

under 2018. Vid granskning av förvaltningsberättelsen har vi lagt särskild vikt vid bedömning 

av information relaterad till förbundets uppdrag, enligt nedan. 
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4.6 Bedömning 

Av det som framkommit vid vår granskning, bedömer vi att samordningsförbundet bedriver 

verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt de 

mål som stadgas i verksamhetsplanen.  

Vi bedömer att förbundets årsredovisning ger en rättvisande bild av förbundets resultat för 

2018 och ställning per 2018-12-31 
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22 mars 2019 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 
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Patrik Robertte (S) 

SIDA 

1(16) 

Närvarande ej 
tjänstgörande 
ersättare 

Sara Holmgren (S), Huddinge kommun, Solveig Nilsson (M), Botkyrka kommun, 
Patrik Robertte (S) § l-S, 5alems kommun, Arne Närström (5), Region Stockholm och 
Bardi Kharazmi, Försäkringskassan. 

Övriga närvarande 

Utses att justera 

Justeringens tid 

Underskrifter 
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Mathias Holmiund 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

HBS Samordningsförbundet 
HUDDINGE BOTKYRKA SALEM 

Samverkan mellan kommun. landsting, arbet5/ormedling ochjörsäkrill9skassa 

Sammanträdesdatum 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 22 mars 2019 

Huddinge och Salem 

HBS 2019/ 18 

Årsredovisning 2018 

Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att 

Paragraf 

§ 5 

1. godkänna Årsredovisning för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och 
Salem med finansiella delar. 

2. överlämnar årsredovisningen till sina medlemmar. 

Sammanfattning 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av genomförd verksamhet 
och resultat samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret. Den 
samlade bedömningen är att uppsatta mål i verksamhetsplanen 2018 till stora delar 
är uppfyllda. 

Till redovisningen hör två bilagor, varav den ena är en sammanställning av 
genomförda aktiviteter 2018 i förhållande till åtaganden i verksamhetsplanen och 
den andra ger en översiktlig bild av de finansierade insatsernas verksamhet och 
resultat. 

Förbundet har under året finansierat insatser där såväl individinriktade projekt och 
insatser och strukturpåverkande insatser ingår. Totalt har de individinriktade 
insatserna nått ut till drygt 600 individer och av de som avslutade en 
arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick 37 % ett arbete eller började studera. 
Cirka 770 besökare har deltagit i frukostmöten som Samordningsförbundet 
arrangerat. 

Det ekonomiska resultatet 2018 blev ett underskott på knappt 0,5 miljoner kronor 
som balanseras mot föregående års överskott. För verksamhetsåret 2018 har 
förbundet haft intäkter om 20,6 miljoner kronor avseende bidrag från parterna samt 
projektmedel från Europeiska Socialfonden och Myndigheten för Ungdoms- och 
Civilsamhällesfrågor. Därtill kommer ett ingående överskott från tidigare 
verksamhetsår på cirka 5,5 miljoner kronor. Kostnaderna för 2018 har uppgått till 
21.1 miljoner kronor. Vid 2018 års utgång hade förbundet därmed kvar ett överskott 
om cirka S miljoner krono 

SignlI turer: OrdförandII Justerare 

SIDA 
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Samverkan meflon kommu/), fandsCiny, arbetsförmedling och forsdkringskanu 

Sammanträdesdatum 

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, 22 mars 2019 

Huddinge och Salem 

HBS 2019/ 18 

Överläggning 

Paragraf 

§ Sforts. 
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I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M), Mathias Holmiund (Försäkringskassan) 
och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras överläggningen avslutad. 

Beslutet delges 
Samordningsförbundet HBS revisorer 
Medlemmarna i Samordningsförbundet HBS: 

Signaturer: Ordförande Justenare 
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