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 Kommunstyrelsen 

 KS § 43 KS/2020:86 - 041

Årsredovisning 2019 för Salems kommun 

Av kommunens övergripande mål är sju uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Gällande 
kommunens fyra mål för god ekonomisk hushållning är alla fyra målen uppfyllda. 

Årets resultat uppgår till 53,1 miljoner kronor. Resultatet exklusive VA, jämförelsestörande 
och extraordinära poster uppgår till 12,4 miljoner kronor, vilket är 2,6 miljoner kronor bättre 
än årets budget på 9,8 miljoner kronor.  

De större avvikelserna i förhållande till budget är: 
● Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar har en negativ avvikelse mot

budget om -11,6 miljoner kronor på grund  högre kostnader för personal inom
hemtjänst samt kostnader för pensioner.

● I posten avskrivningar finns en nedskrivning av fastighet med 25 miljoner kronor.
● Finansnettot har varit 9,4 miljoner kronor högre än budget och det beror framför allt

på effekterna av den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning då
pensionsportföljen ska värderas till verkligt värde.

Nettoinvesteringarna budgeterades till 303,1 miljoner kronor och utfallet blev 159 miljoner 
kronor, en avvikelse på 144 miljoner kronor. Den största avvikelsen finns inom miljö- och 
samhällsbyggnad och beror främst på förseningar inom exploateringsprojekt samt att 
byggnationen av ny skola i Fågelsången är försenad.  

Soliditeten blev 34,1 procent år 2019, vilket är bra jämfört med länssnittet 2018 som var 24,1 
procent.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 27 mars 2020 samt i ordförandeförslag daterat 
den 2 april och i kommentar avseende revisionen daterat den 3 april 2020.  

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel enligt följande från 2019 till 2020

års  investeringsbudget:
a. Kommunstyrelseförvaltningen, 4 236 tkr
b. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, investeringar, 106 436 tkr
c. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, exploateringar 9 985 tkr
d. Socialnämnden, 1 412 tkr

Totalt 122 069 tkr
3. Kommunfullmäktige beslutar att att överföra driftmedel från 2019 till 2020 års

driftbudget till (tkr):
a. Barn- och utbildningsnämnd,  - 266 tkr avseende överföring av kommunala

grundskoleenheters underskott
4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen.
5. Kommunfullmäktige beslutar att ingen avsättning skall göras till

resultatutjämningsreserven.

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 

Yrkanden och proposition 
Petter Liljeblad (L) och Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. 

 Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2019.
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel enligt följande från 2019 till 2020

års  investeringsbudget:
a. Kommunstyrelseförvaltningen, 4 236 tkr
b. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, investeringar, 106 436 tkr
c. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, exploateringar 9 985 tkr
d. Socialnämnden, 1 412 tkr

Totalt 122 069 tkr
3. Kommunfullmäktige beslutar att att överföra driftmedel från 2019 till 2020 års

driftbudget till (tkr):
a. Barn- och utbildningsnämnd,  - 266 tkr avseende överföring av kommunala

grundskoleenheters underskott
4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen.
5. Kommunfullmäktige beslutar att ingen avsättning skall göras till

resultatutjämningsreserven.

______________________ 

Sändlista 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Målredovisning 
Kommunen hålls ihop genom en sammanhängande styrning där alla arbetar åt samma håll i alla 
processer genom mål- och resultatstyrning. Styrningen utgår från en övergripande vision som sedan 
är uppdelad i fem perspektiv; Medborgare, Miljö, Utveckling och lärande, Medarbetare samt 
Ekonomi som utmynnar i nio övergripande mål.  

Målen redovisas genom en sammanställning av underliggande indikatorer, där redovisningen sker i 
form av en målvisare. Indikatorerna har viktats i förhållande till varandra och kan ge olika effekt på 
det slutliga resultatet av målet. Om mer än 70 % av indikatorerna är uppfyllda bedöms målet vara 
uppfyllt.  

För verksamhetsåret 2019 har sju mål uppfyllts medan två inte nått hela vägen fram, detta är en 
förbättring mot föregående års resultat.  

Enligt kommunens policy för god ekonomisk hushållning är de övergripande målen 6 - 9 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Mål 6, 7, 8 och 9 har uppnåtts för helåret, vilket 
innebär att den sammanvägda bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning för 
helåret 2019. 

Vision 
Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till 
naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi 
tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil 
ekonomi. Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett 
berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Tillgänglighet, engagemang, 
nytänkande och samarbete är värdeord för kommunen. 

Medborgare 

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet

Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och 
effektivitet skapa förtroende. 
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Måluppföljning 

Målet är uppfyllt, med en positiv utveckling av målet. Kommunen har ett förbättrat resultat gällande 
tillgänglighet via både telefon och e-post. Årets mätning har resulterat i ett resultat på nästintill  
100 % för e-post, men uppnår inte helt målvärdena för telefoni även om en ökning har skett även 
där.  

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet

Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i 
Stockholms län. 

Måluppföljning 

Målet är delvis uppfyllt med ett ökat målutfall i jämförelse med 2018, detta till följd av en positiv 
förändring på flera områden. Målet följs delvis upp med hjälp av ett framräknat index där 2 = 
målvärdet uppfyllt (grönt), 1= målvärdet nära uppfyllt (gult) och 0 = målvärdet ej uppfyllt (rött).  

Ohälsotalen i Salem har minskat från 2018 till 2019 från 17,9 till 16,7, till skillnad mot Stockholms 
läns ohälsotal som ökat för samma period. Ett förbättrat resultat i trygghetsfrågor i såväl 
Stockholmsenkäten samt i medborgarundersökningen.  

Väktarinsatser för ökad trygghet har fortsatt och detta har minskat både skadegörelse såsom stöld- 
och tillgreppsbrott i kommunen. Med målsättning att skapa en större trygghet i Salem så har 
kommunen ett pågående arbete med Socialfältassistenter, ett samarbete mellan socialförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur och fritidsförvaltningen. Socialfältassistenterna söker 
upp och möter ungdomar i riskmiljöer, riskzon för normbrytande beteende, unga med psykisk ohälsa 
och tillsammans med ungdomarna arbeta med sociala insatser samt stödja och länka vidare till 
eventuellt vidare vårdinsatser.  

Barn- och utbildningsverksamheten fortsätter uppvisa en god upplevelse av trygghet bland elever 
och föräldrar. En viss minskning av tryggheten inom förskola, fritidshem och grundskola kan skönjas, 
men utfallet ligger fortfarande över målvärdena för indikatorerna. Eleverna upplever en högre grad 
av trygghet än föräldrarna i grundskola och fritidshem. För gymnasiet ser vi en minskning av den 
upplevda tryggheten. Även om målvärdet nås så har en gradvis försämring skett de senaste åren i 
trygghetsfrågan vid Rönninge gymnasium. 
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3. Kommunens övergripande mål - Infrastruktur

Salems infrastruktur ska skötas och underhållas så att dess nytta och funktion bibehålles och 
utvecklas. 

Måluppföljning 

Målet följs upp med hjälp av ett framräknat index där 2 = målvärdet uppfyllt (grönt), 1= målvärdet 
nära uppfyllt (gult) och 0 = målvärdet ej uppfyllt (rött).  

Målet är uppfyllt, genom fortsatt bra resultat för VA-verksamheten, där skillnaden mellan den 
inköpta vattenmängden inte överstiger den sålda vattenmängden med mer än 15 % och VA-taxan i 
kommunen ligger under genomsnittet för Stockholms län. Även målet för att inläckaget i 
avloppsvattnet till reningsverket högst får vara 25 % uppnåddes. 

Under året har inga allvarliga trafikolyckor skett på de kommunala vägarna. 

Fastighetsunderhållet av kommunens fastigheter ska hållas på en viss miniminivå vilket har kunnat 
uppfyllas väl över målsättningen likaså underhållet för kommunens vägnät. Dessutom har 
Salembornas nöjdhet med underhållet för gator och vägar uppnått samma nivå som Södertörn vid 
mätning i SCB´s medborgarundersökning.  

Miljöperspektiv 

4. Kommunens övergripande mål - Boendemiljö

Salems kommun ska erbjuda en av Stockholms läns bästa boendemiljöer. 

Måluppföljning  
Målet är uppnått. Målet mäts med hjälp av medborgarundersökningen och resultatet jämförs med 
Stockholms län. I årets mätning syns en ökning av medborgarnas nöjdhet med hur de ser på utbudet 
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av olika typer av boendeformer, likaså för hur de ser på möjligheten till att hitta bra boende. Det är 
ingen skillnad i män och kvinnors åsikter om att hitta boende. Flera olika boendeformer håller på att 
växa fram i Salem vilket kommer vara positivt för bostadsmarknaden i kommunen. 

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö 

Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. 
 

 

 

Måluppföljning  

Målet är delvis uppfyllt. Det sammanlagda målutfallet är i samma nivå som föregående år, men 
resultatet per indikator har förändrats. Till skillnad från föregående år så har kommunens 
personbilar nu hunnit bytas i enlighet med målsättningen för året. Vid förra årsskiftet var 12 % av 
kommunens bilar utbytta medan det nu har utökats till 31 % fossilbränslefria bilar. Bilarna byts i 
första hand till fossilbränslefria alternativ i takt med att leasingavtalen går ut.  

Målet följs delvis upp med hjälp av ett framräknat index där 2 = målvärdet uppfyllt (grönt), 1= 
målvärdet nära uppfyllt (gult) och 0 = målvärdet ej uppfyllt (rött). Målsättningen att minska 
belastningen av fosfor i Uttran och Flaten har vid årets mätning uppnåtts. Jämförelsevärdet är ett 
genomsnitt för de fem senaste årens halt mikrogram (µg) fosfor per liter och jämförs med 
genomsnittet för en tidigare period som basperiod. Basperiodens referensvärde är 67 µg fosfor/liter. 
Årets medelvärde är 59,25 µg fosfor/liter, dvs lägre än målvärdet (basperioden).  

Mellan 2018 och 2019 ökade energiförbrukningen med 1,2 %, därmed är inte årets mål uppfyllt för 
energiförbrukningen. Sett till en tvåårsperiod har kommunen ändå minskat sin energiförbrukning 
med 2,4 %. Beslut om en fastighetsstrategi väntas före halvårsskiftet år 2020 vilket behövs för att en 
ny genomgripande inventering av energibesparingsmöjligheter ska kunna tas fram. 
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Utveckling och lärande 

6. Kommunens övergripande mål - Lärande miljö

Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda 
förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå 
en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län.  

Måluppföljning  

Målet är uppfyllt och det här målet är ett verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 

Målet följs upp med hjälp av ett framräknat index där 2 = målvärdet uppfyllt (grönt), 1= målvärdet 
nära uppfyllt (gult) och 0 = målvärdet ej uppfyllt (rött).  

Andelen elever i grundskolan som uppger att de formulerar egna mål för sitt lärande är oförändrad 
mot föregående år. En marginell försämring av det upplevda inflytandet i grundskolan har skett. Ett 
generellt mönster är att elevernas upplevelse av inflytande minskar med stigande ålder. I gymnasiet 
skedde ett större tapp avseende elevernas upplevda inflytande mellan år 2017 och 2018. I 2019 år 
mätning är andelen positiva elever oförändrad jämfört med förra året och utgör således fortfarande 
ett förbättringsområde för gymnasiet. På gymnasiet har en förstelärare utsetts med ett särskilt 
uppdrag att arbeta för ökat elevinflytande och inför det kommande året startas klassråd, 
elevkonferenser och matråd om på nytt. Totalt sett nås ändå målsättningen om att elever ska ta 
ansvar för sitt lärande och uppleva att de har inflytande.  

Eleverna i Salems kommunala grundskolor presterar återigen goda kunskapsresultat. Andelen elever 
i årskurs 3 som nådde målen i matematik och i svenska har båda delarna ökat mot föregående år. 
Salems resultat ligger över Stockholms läns kommunala skolor för båda ämnena. För eleverna i 
årskurs 6 har resultat istället minskat mot föregående år och här visas ett något sämre resultat än 
Stockholms läns kommunala skolor. Resultaten skiljer sig åt mellan skolorna och olika resurser görs 
för att öka möjligheterna för eleverna att nå målen bland annat genom särskilda 
undervisningsgrupper för att möta de stödbehov som vissa elever har.  

I årskurs 9 ser har det genomsnittliga meritvärdet för eleverna minskat, dock ligger Salems resultat 
över snittet för kommunala skolor i Stockholms län. Andelen elever i årskurs 9 som nådde behörighet 
till yrkesprogram har minskat något från 92,4 % till 91 %, vilket fortfarande är 3,4 % högre än 
Stockholms läns kommunala skolor. En bidragande orsak kan vara att det under vårterminen 2019 
saknades stödfunktioner i form av speciallärare och specialpedagoger och elever i behov av stöd har 
därmed haft minskade möjligheter till rätt stödinsatser.  
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Medarbetare 

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare 

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

 

Måluppföljning  

Målet är uppfyllt och en ökning syns i årets resultat jämfört med föregående år inom alla områden. 
Det här målet är ett verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Personalavgångarna har ökat 
under året till 15,2 % jämfört med 11,7 % år 2018. Antalet sökanden per tjänst har ökat från 6,5 
personer per tjänst år 2018 till 18 personer per tjänst år 2019. Sjukfrånvaron har sjunkit mot 
föregående år och ligger under Stockholms län.  

Ekonomi  

8. Kommunens övergripande mål - Konkurrenskraftig skattesats 

Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn 

 

Måluppföljning  
Målet är uppfyllt, detta är ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning. Kommunalskatten är 
oförändrat mot föregående år och är fortfarande lägre än indikatormålvärdet. Detta bedöms ge en 
konkurrenskraftig skattesats och skattesatsen är lägre (0,24 kronor/100 kronor) än genomsnittet för 
övriga Södertörn och därmed är målet uppnått (snittet på Södertörns skattesats för år 2019 var 
19,91 och för 2018 var det 19,86). 
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9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi 

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi 

 

Måluppföljning  
Målet är uppfyllt, detta är ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning. Att ha en stabil ekonomi 
innebär för Salems kommun att vi har lägre kostnader för långfristiga skulder per invånare än 
genomsnittet för Stockholms läns kommuner, vilket förstärker kommunens soliditet och det är 
viktigt för kommunens långsiktiga finansiella mål. Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 % av 
skatter och bidrag exklusive VA och jämförelsestörande poster. 

Nettoinvesteringarna för år 2019 slutade på 159 miljoner kronor som är 79 % högre än 2018 års 
utfall (89 miljoner kronor). Den långfristiga låneskulden per invånare (exklusive VA-lån) håller sig 
inom riktmärket för länet och landade på cirka 17 tusen kronor per invånare (17,5 tusen år 2018). 
Nettoutfallet mot budget låg på 52,5 % och motsvarande siffra för år 2018 var 37,7 %. 
Självfinansieringsgraden för år 2019 blev marginellt bättre än år 2018 trots den ökade 
investeringstakten. Detta tack vare ett starkt resultat (inklusive jämförelsestörande och 
extraordinära poster) som bidragit till att hålla ner upplåningen, därmed uppnåddes 
indikatormålvärdet med god marginal.  

Kommunens årsresultat slutade på 1,3 % av skatter och bidrag, vilket betyder att indikatormålvärdet 
på 1 % har uppnåtts. Årets resultat exklusive VA, tomtförsäljningar, nedskrivningar och extraordinära 
poster var 12,4 miljoner kronor. Jämfört med budget var utfallet 2,6 miljoner bättre. De poster som 
har bidragit till att resultatet blivit positivt är framför allt nettovinster från finansiella placeringar, 
exploateringsersättningar och lägre räntekostnader för lån.  
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Nämndsredovisning 

Kommunstyrelsen 
Ansvarsområde 
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har 
uppsikt över nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling 
och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland 
annat kommunens ekonomi, personalpolitik, mark- och bostadspolitik, trafikpolitik, informations- 
och kommunikationsverksamhet, utveckling och användning av informations- och 
kommunikationsteknologi, lokalförsörjning och kommunens säkerhetsarbete. 

Viktiga händelser 
Under året har kommunstyrelsens förvaltning påbörjat processen med att bilda en lönenämnd 
tillsammans med Håbo kommun och Trosa kommun.  

Ekonomi  
Kommunstyrelsens driftbudget uppgick till 60,6 miljoner kronor och utfallet för året blev 61,5 
miljoner kronor, vilket motsvarar ett underskott på 0,8 miljoner kronor (1,4 %). Nettokostnaderna 
har ökat med 6,5 % mot föregående år då utfallet var till 57,7 miljoner kronor. 

Framtiden 
Under början av 2020 kommer löneadministrationen att flyttas över till Håbo kommun, där en 
gemensam lönehantering kommer att ske.  

För att få en bättre kontinuitet när det gäller hanteringen av kundernas betalningar kommer 
kommunen från år 2020 att anlita extern leverantör för att skicka kommunens 
betalningspåminnelser.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ansvarsområde 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) har i uppdrag att arbeta med 
samhällsbyggnadsprocessens alla delar. MSB är en verkställande förvaltning med tillsynsansvar inom 
miljö- och samhällsbyggnadsområdet i Salems kommun. I uppdraget ingår drift, underhåll och 
nyproduktion av infrastruktur och kommunala fastigheter samt  drift och underhåll av parker och 
övrig kommunal mark. Framtagande av detaljplaner, kartproduktion och utförande av 
mätverksamhet. Myndighetsutövning rörande miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd- och 
livsmedelsverksamhet , plan- och byggverksamhet och naturvård samt myndighetsutövning inom 
trafik och bostadsanpassning. 

Viktiga händelser 

Under året har fem detaljplaner vunnit laga kraft, varav Norra Vitsippan och Fågelsången var två. 

I området Solliden, i västra Rönninge, har ett arbete färdigställts för att förbättra och komplettera 
gatunätet samt att förse området med kommunalt vatten och avlopp. 
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Köket på Toredalsgårdens förskola har renoverats och kompletterats med ett nytt källsorteringshus. 

Som en följd av nya lagkrav för taksäkerhet har arbetet inletts med att säkra arbetsmiljön på våra 
tak.  

Projektering av Fågelsångens skola och idrottshall har blivit färdig och en upphandling har beslutats 
men överklagats.  

Ekonomi 

Årsbokslutet 2019 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen summerar i en negativ 
budgetavvikelse om -1,1 miljoner kronor. Exklusive VA-verksamheten uppgår budgetavvikelsen till 
-2,7 miljoner kronor. VA-verksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse om +1,7 miljoner kronor. 

Den negativa budgetavvikelsen vid helåret finns främst inom gatuenheten om -4,3 miljoner kronor 
och beror huvudsakligen på högre kostnader för utemiljöskötsel  jämfört med ett “normalt” år och 
kostnader till följd av inhyrd personal.   

Jämfört med föregående år har MSB minskat nettokostnaderna  med 3,9 miljoner kronor, främst 
avseende plan- och exploateringsenheten vilket beror på högre planavgifter till följd av fler 
detaljplaner samt på lägre konsultkostnader under år 2019 jämfört med år 2018.  

Framtiden  
Förvaltningen ser ett fortsatt arbete med att  uppfylla den regionala cykelplanen, dels genom 
förberedelser för ny cykelbro i Karlskronaviken och dels genom planering av en gång- och cykelväg 
längs Salemsvägen norrut.  

För att kommunen ska nyttja sina lokaler så effektivt som möjligt utreds förutsättningarna för att se 
om Skönviksgården kan omvandlas från äldreboende till förskola.  

Barn- och utbildningsnämnden 
Ansvarsområde 
Barn och utbildningsförvaltningen i Salems kommun erbjuder omsorg, utbildning och uppföljning för 
barn och ungdomar i åldrarna 1-20 år. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för följande verksamheter: förskola, pedagogisk omsorg, 
grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna, elevhälsa, kulturskola, kommunalt aktivitetsansvar, samhällsorientering och 
ungdomsmottagning. 

Viktiga händelser 
Salems kommunala grundskolor och gymnasieskola har under 2019 avslutat det tvååriga projektet 
“Undervisningslyftet i Salem”, som syftat till att utveckla och förbättra kvaliteten i undervisningen, 
och inlett ett nytt tvåårigt projekt med särskilt fokus på undervisning på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet.  

Den så kallade “Läsa- skriva- räkna-garantin”  har lett till att undervisningen i förskoleklasserna i 
Salems kommunala skolor fått ett ökat fokus och att tidiga insatser genom specialpedagogiskt stöd 
har genomförts.  
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Förskolans personal har utbildats i den nya läroplanen för förskolan, där särskild vikt läggs vid 
digitalisering och vid förskollärares ansvar för undervisningen i förskolan. 

Sedvanlig tillsyn har skett av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i kommunen vilket visade 
på god kvalitet. 

Ett första steg att sänka kulturskolans avgifter genomfördes under året. 

Ekonomi 
Barn- och utbildningsnämndens driftbudget uppgick till 469 miljoner kronor och utfallet för året blev 
462 miljoner kronor, vilket motsvarar ett överskott på sju miljoner kronor (1,5 %). Nettokostnaderna 
har ökat med 1,2 % mot föregående år då utfallet var 457 miljoner kronor. 

Det ekonomiska överskottet beror på att fler barn och elever från andra kommuner väljer att gå i 
Salems kommunala förskolor och grundskolor och att befolkningsprognosen var för optimistisk 
avseende antal barn och ungdomar. Säbyskolan och Rönninge gymnasium fick mindre underskott i 
årsbokslutet. 

Framtiden 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar långsiktigt, systematiskt och med tydlig riktning inom de 
utvecklingsområden som de identifierat. Förvaltningen arbetar på olika sätt för att öka kvaliteten i 
undervisningen, stärka det pedagogiska ledarskapet, stärka det kollegiala lärande och förbättra 
styrnings- och ledningsprocessen på alla nivåer.  

Sveriges skolor står inför samhällsutmaningar såsom en stor lärarbrist och en skolsegregation. För att 
möta svårigheterna i lärarförsörjningen har barn- och utbildningsnämnden i Salems kommun 
beslutat om en kompetensförsörjningsstrategi för att attrahera och behålla kompetent personal. 
Förvaltningen arbetar aktivt för att ge likvärdiga förutsättningar för alla barn och elevers skolgång.  

Utmaningen framåt är att matcha antalet skol- och barnomsorgsplatser med 
befolkningsförändringen. Arbetet med att upprätta en ny grundskola i Fågelsången pågår och skolan 
beräknas stå klar år 2022. 

Socialnämnden 
Ansvarsområde 
Socialnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: Individ- och 
familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, serveringstillstånd, omsorg om 
personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning, riksfärdtjänst samt anhörigstöd. 

Viktiga händelser 
Verksamhetsområdet funktionsnedsättning har gjort satsningar inom trygghet- och säkerhet genom 
utbildning i hot- och våld, förebyggande arbete och riskbedömningar samt workshops/rollspel. 
Utbildningarna har varit i fysisk form men även digitalt för att nå så många som möjligt. 

Inom äldreomsorgen har en app för läkemedel införts som ökar både patientsäkerheten samt 
tryggheten för den äldre som är i behov av medicin. 

Socialnämnden har påbörjat ett kommungemensamt projekt, finansierat av Länsstyrelsen, 
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“integrationsstrategi” för att kartlägga vad de olika förvaltningarna gör för att främja integrationen. 
Inventeringen har påbörjats under året och kommer att fortsätta under 2020 för att skapa en 
gemensam riktning och en strukturerad plan för hur mottagande och integrationsarbetet ska göras i 
kommunen.  

Arbetet med att kunna ge mera vård och stöd på hemmaplan har utökats. Effekten av detta är 
minskad mängd placeringar och att fler får behandling eller stöd i ett tidigare skede.  

För samtliga som söker försörjningsstöd finns en utrednings- och uppföljningsmetod som ska 
innebära att klienten snabbare blir självförsörjande. Metoden innebär samverkan med bland annat 
försäkringskassa, vårdcentral och psykiatri för att göra en gemensam planering med den som sökt 
försörjningsstöd. För att se att det blir bra för den som har försörjningsstöd görs uppföljning 
regelbundet.  

Inom individ- och familjeomsorgen har “SIP projektet” startat för att kunna möta de ökade behoven 
av effektiv samordning i ärenden där det förekommer psykisk ohälsa, hög skolfrånvaro eller våld i 
nära relation då behovet av intern och extern samordning mellan huvudmän är stort. Målsättningen 
med projektet är just att säkerställa samordningen mellan kommun och Region samt att minska 
handläggningstiderna. 

Ekonomi 
Socialnämndens driftsbudget uppgick till 286 miljoner kronor och utfallet för 2019 blev 294 miljoner 
kronor, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på 8,7 miljoner kronor (- 3 %). 

Budgetavvikelsen härrör från minskade intäkter från Migrationsverket för återsökningar gällande 
flyktingmottagandet, ökade kostnader för inhyrd personal  gällande sjuksköterskor och 
biståndshandläggare samt hyreskostnader för lägenheter till flyktingar. Kostnaden för att hyra 
lägenheterna överstiger de statliga etableringsbidrag som flyktingen erhåller för att betala sin hyra. 

Nettokostnaderna var föregående år 263 miljoner kronor och har nu ökat till 294 miljoner kronor, en 
förändring med 12 %. Den största orsaken är lägre intäkter från Migrationsverket för återsökningar 
av kostnader för flyktingar. 

Framtiden 
Antalet etableringsflyktingar som kommunen ska ta emot kommande år beräknas vara kvar på 
samma nivå, men andelen som är kvotflyktingar beräknas öka. Konsekvensen blir längre 
etableringstid med fler som beräknas behöva stöd från Socialtjänstens olika enheter samt från 
Regionen. Försörjningsstödet kan komma att påverkas av att etableringsperioden blir längre. 

Arbetsförmedlingen har under året omorganiserats och kraftigt minskat i volym, vilket fått 
konsekvenser för både samverkan och på de informationsinsatser som Arbetsförmedlingen tidigare 
ansvarade för i gemensamma ärenden där klienten även är aktuell på Socialförvaltningen. Individ- 
och familjeomsorgen har fått en större informativ roll. Detta kommer med största sannolikhet 
påverka år 2020, där service och information till kommuninvånarna nu allt mer sker inom Individ- 
och familjeomsorgens verksamheter istället för i Arbetsförmedlingens regi.  

Inom äldreomsorgen ses en förflyttning av behovet av platser till förmån för fler demensplatser. 
Detta innebär att verksamheterna i äldreomsorgen behöver bli mer flexibla och lättare kunna ställa 
om sin verksamhet för att kunna möta medborgarnas behov.  

Arbetet med nyckelfri hemtjänst fortsätter. Vissa fastighetsägare och några enskilda kunder har 
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avböjt installation vilket medför att fysiska nycklar används. 

Det gemensamma projektet “Heltidsresan” mellan kommunerna och fackförbundet Kommunal för 
att heltidsarbete ska bli norm behöver formas i kommunen. När det blir allt svårare att rekrytera 
personal till omsorgen är det av vikt att kunna erbjuda heltidstjänster. Den stora utmaningen för 
kommunen är den kulturförändring som behövs för att kunna tänka om i sin organisation för att göra 
detta utan att det blir kostnadsdrivande.  

Utredningen inom personlig assistans kan komma att påverka verksamheten.  Kommunen påverkas 
under den tid utredning pågår med att fler omfattas av den personliga assistans som kommunen 
ansvarar för då de grundläggande behoven inte är tillräckliga för att få ett beslut från 
försäkringskassan.  

Kultur- och fritidsnämnden 
Ansvarsområde 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för: biblioteksverksamhet, fritidsgårdar, fritidsfältverksamhet, 
Stöd till föreningar, allmän kulturverksamhet, idrottsanläggningar/lokaluthyrning, tillsyn och 
driftansvar för fritids- och idrottsanläggningar: Säby Sporthall, bollplaner, Salems Ishall, Möllebadet, 
Skogsängshallen, Villa Skönvik, Ersboda 4H-gård, senior datortek. 

Viktiga händelser 
Under året har renoveringen av Ersboda 4H-gård färdigställts och invigning skedde den 14 juni.  

Projektet Salemsnapshots.se som syftade till att dokumentera Salems utveckling mellan åren 

1984-2018 avslutades med en utställning på Villa Skönvik samt i Salems Bibliotek under sommaren. 

Kommunen har erhållit extra bidrag från Socialstyrelsen för lovverksamhet och har därmed kunnat 

utöka antalet aktiviteter under samtliga skollov. 

Biblioteket har med  hjälp av bidrag från Kulturrådet kunnat utöka arbetat med uppsökande 

verksamhet mot barn, unga och äldre, med syfte att öka utbudet och tillgängligheten. 

Ekonomi 
Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget uppgick till 16,9 miljoner kronor och utfallet för 2019 blev 

15,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 1,7 miljoner kronor (10,1 %). 

Budgetavvikelsen beror på att en ny upphandling gjorts avseende driftentreprenad för Säby sim- och 

sporthall. Den nya upphandlingen innebar att kostnaderna för kommunen minskade.  

Nettokostnaderna var föregående år 14,1 miljoner kronor och har nu ökat till 15,2 miljoner kronor, 

en förändring med 8,2 %.  

Framtiden 
Arbetet med trygghetsfrågor på fritidsgårdarna och inom fritidsfältverksamheten planeras fortsätta.  
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Statsbidraget för lovverksamhet utgår efter år 2020, vilket kan påverka kvalitet och utbud då det ska 

rymmas inom befintlig budgetram. 

Förvaltningsberättelsen 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Femårsöversikt 

UTFALL 2019 2018 2017 2016 2015 

Kommunal skattesats (N00901) 19,67 19,67 19,67 19,67         19,9 

Verksamhetens nettokostnader, tkr 944 123 928 562 874 457 837 858 791 945 

Finansnetto -/+, tkr 2 586 6 325 1 838 -4 882 -1 706 

Årets resultat, tkr 53 116 * 11 315 46 102 20 403 27 616 

Årets resultat exklusive VA, 
extraordinära & jämförelsestörande 
poster, tkr 

12 393 * 10 204 46 208 18 312 16 923 

Soliditet inkl. totala 
pensionsförpliktelser % (N03002) 

34,1 % 31, 1% 30,9 % 30,0 % 28,2 % 

Investeringar (netto), tkr 159 030 88 919 137 263 69 010 57 273 

Självfinansieringsgrad (N03103) 82 % 79 % 70 % 107 % 124 % 

Långfristig låneskuld (inkl VA), 
kr/invånare (N03046)  

19 945 17 495 20 552 14 433 13 707 

Kassalikviditet (N03105) 128,4 % 106,7 % 151,2 % 109,0 % 108,7 % 

Antal anställda (månadsavlönade) 1 084 1 105 1 117 1 127 1 039 

Befolkning, antal 16 750 16 786 16 665 16 615 16 426 

Befolkningsförändring, antal             -36 121 50 189 286 

Nyckeltalsdefinitioner (N0XXXX) är enligt Kolada. 

*År 2018 är justerad enligt nya lagen om kommunal bokföring och redovisning 

Kommunens skattesats sänktes 0,25 per 100 kronor från och med år 2016 och landade på 19,67 
(inklusive en skatteväxling mellan kommunen och landstinget på 0,02). Skattesatsen har därefter 
varit oförändrad och den är lägre än snittet i Södertörn, som ligger på 19,91 (år 2018 var snittet 
18,86).  

Alla nyckeltal, förutom investeringsrelaterade, har förstärkts eller varit relativt stabila under de 
senaste fem åren. Årets resultat blev marginellt bättre än det antagna målet på en procent av 
skatter och bidrag och utfallet blev 1,3 % (exklusive jämförelsestörande samt extraordinära poster). 
Årets resultat  inklusive exploateringsmark-/fastighesförsäjningar blev 53,1 miljoner kronor vilket är 
14,2 miljoner kronor högre än budget. 

Självfinansieringsgraden har ökat marginellt jämfört mot 2018 (ökat till 82 % från 79 %), men uppnår 
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inte ambitionen 100 % självfinansiering med anledning av att kommunen går in i en investerings- 
expansiv period. Nettoinvesteringarna för år 2019 blev 70 miljoner kronor högre än år 2018 och 
slutade på 159 miljoner kronor. Kassalikviditeten är tillfredsställande då den ligger över 125 % och 
kan därmed möta kostnaderna för kortfristiga skulder.  Befolkningen har minskat med 36 personer 
(0,2 %) för år 2019, bedömningen är att det är en tillfällig minskning. 

Den sammanfattande bilden av kommunen utifrån ett finansiellt perspektiv, är en kommun med 
mycket god ekonomi i grunden. Detta avspeglas bland annat i en hög soliditet, goda årsresultat, god 
kassalikviditet samt en skattesats som är stabil och lägre än snittet på Södertörn (snittet för 
Södertörn var 19,91 % för år 2019). 

Den kommunala organisationen 
Kommunen styrs av förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. 

Mandatfördelning efter valet 2018

För varje nämnd finns en tjänstemannaorganisation som är indelad i förvaltningar. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar dock åt både kommunstyrelsen och bygg- och 
miljönämnden. Kommunens högste tjänsteman är kommundirektören.  

Kommunen ingår inte i en kommunal koncern; och har inte heller har något koncernföretag, som 
såväl var för sig som tillsammans, är av väsentlig betydelse för kommunen. Därmed upprättas inte 
sammanställda räkenskaper. Kommunen är minoritetsägare i följande aktiebolag:  

● SYVAB: (16,67 %)
● AB Vårljus: (3,1 %)
● SRV Återvinning AB: (2,75 %)

Andra företag med ägarintressen är Kommuninvest i Sverige AB (0,06 %) 

Kommunen anlitar följande privata utförare med väsentliga belopp för år 2019: 

● Attendo, boende LSS för vuxna 13,9 miljoner kronor
● Green landscaping AB, gator, vägar och parkering 5,6 miljoner kronor
● Norbergs omsorg och service, hemtjänst 4,6 miljoner kronor
● Nyckeln hemtjänst AB, hemtjänst 2,6 miljoner kronor
● Nytida, boende LSS för vuxna 2,2 miljoner kronor
● Södertälje simsällskap, övriga insatser enligt LSS 2,1 miljoner kronor
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En fullständig översikt av den kommunala verksamheten visas i organisationsschemat nedan. 

Organisationsschema Salems kommun 

 

Redovisade privata utförare avser utförare med väsentliga belopp 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärldsanalys 

Sveriges ekonomiska utveckling 
Källa: SKR februari 2020 

Konjunkturen i Sverige kommer att fortsätta vara försvagad. Den beräknade svenska utvecklingen 
bygger på bedömningen att det inte kommer att ske någon tydlig ökning för den globala tillväxten i 
år. SKR bedömer att BNP-tillväxten blir fortsatt svag under 2020. Den inhemska efterfrågan bedöms 
växa långsamt vilket innebär lägre utsikter för både investeringar och konsumtion.  

Försvagningen av arbetsmarknadsläget som började redan under 2018 väntas fortsätta även under 
2020. En viss dämpning av antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta personer bedöms ske 
2020. Prognosen hos SKR är att konjunkturen i Sverige mot slutet av 2020 når vad som kan 
benämnas “mild lågkonjunktur”. BNP samt volymen arbetade timmar ligger då något under de 
jämviktsnivåer som uppskattas utgöra ett balanserat konjunkturläge (då det varken är hög- eller 
lågkonjunktur). Arbetslösheten antas då överstiga jämviktsarbetslösheten, som uppskattas till cirka 
sju procent. 

För perioden 2022-2023 antas att resursutnyttjandet är balanserat, vilket betyder att sysselsättning 
och arbetslöshet bestäms utifrån befolkning och arbetsmarknad med “normalkonjunktur”. Då 
kommer antal arbetade timmar att öka.  

Kommunsektorns ekonomiska utveckling 
Källa: SKR februari 2020 

År 2019 stagnerade konjunkturen och därmed upphörde ökningen av arbetade timmar, vilket hade 
en återhållande effekt på skatteunderlaget. Prognosen för 2020 visar fortsatt inbromsning för 
skatteunderlaget. Orsaken är framför allt att lönesumman utvecklas svagt till följd av att 
timlönehöjningarna väntas bli lägre än föregående år och antalet arbetade timmar minskar.  

18 



SKR beräknar att skatteunderlagstillväxten är svagare under 2019 och 2020 jämfört med tidigare 
prognos. Det beror främst på förväntningarna att lönehöjningarna blir mindre jämfört med förra 
bedömningen.  

Regeringens prognos är något högre än SKR:s beroende på att de räknar med en mer positiv 
utveckling av sysselsättningen än vad SKR gör och SKR räknar med att lönehöjningarna blir högre. 

Befolkning 
I länet ökade befolkningen under 2019 med cirka 1,4 %. I Salems kommun har antalet invånare ökat 
varje år de senaste 25 åren, en trend som bröts under året. 2019 minskade befolkningen med 36 
personer, motsvarande 0,2 %. Antalet invånare i Salem uppgick till 16 750 personer vid årsskiftet. 
Inför kommande år förväntas en befolkningsökning baserad på det planerade bostadsbyggandet. De 
största skillnaderna i befolkning ses bland barn i yngre åldrar 0-4 år och bland vuxna i åldrarna 20-29 
år samt 35-44 år. 

 Befolkningsutveckling i Salems kommun 2015-2019 
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Verksamhetsrisker  

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk 
enhet 

Hantering av risk 

Kostnad för hyra 
av tomma lokaler  

När verksamhet exempelvis läggs 
ned eller byter lokal och avtal för 
lokalen inte kan sägas upp i 
samma tid, riskerar verksamheten 
att få höga kostnader för hyra.  

Socialnämnden  Genomgång av nyttjande av 
lokaler  

Svårigheter att 
rekrytera och 
behålla personal 

Brist på personer som söker till 
utlysta tjänster, på grund av bra 
arbetsmarknad och 
konkurrerande löneutveckling hos 
kommuner i närområdet. 

Risk för sjukskrivning hos 
kvarvarande personal då 
arbetsbelastningen ökar. 
Kostnader för inhyrd personal 
ökar.  

Socialnämnden 
(SN) 

 

Kultur- och 
fritidsnämnden 
(KoF) 

 

Barn- och 
utbildnings- 
nämnden (BUN) 

 

Kompetensförsörjnings- 
strategi med insatser för att 
vara en attraktiv arbetsgivare 
för att både behålla och 
nyrekrytera personal. Främja 
andra värden än lön, såsom att 
skapa en god arbetsmiljö. 

Kontinuerligt arbeta med 
schemaläggning. (SN) 

Bättre introduktion, 
samverkan med andra aktörer. 
(KoF) 

Försämrad 
upplevd trygghet 

Förändringar i tryggheten på de 
institutioner som KoF-nämnden 
ansvarar för, så att man tvingas 
stänga verksamheterna 

Fritidsgården 

Biblioteket 

Idrottsanläggning 

 

 

Samverkan med skola, 
socialtjänst, hyresvärdar, 
säkerhetssamordnare och 
polis mfl. Väktare anlitas vid 
behov. 

Osäkerhet i 
befolknings- 
prognoser 
kopplat till 
planerat 
byggande 

Information om ändringar i planer 
för bostadsbyggande missas 
ibland och kommer inte med i 
underlaget för 
befolkningsprognosen. Detta 
leder till felaktiga barn- och 
elevprognoser. 

Barn- och 
utbildnings- 
nämnden 

Förbättra kommunikationen 
kring planerat byggande och 
undvika kvalitetsbrister i 
underlaget. 

Konkurrens inom 
det fria skolvalet 
(främst till 
närliggande 
kommuner) 

Det fria skolvalet skapar en 
osäkerhet för några förskolor och 
skolor huruvida de kommer få full 
beläggning. Vissa förskolor och 
skolor är mer sårbara för 
konkurrens. 

Platsbrist på vissa skolor ger också 
effekten att det är svårt att möta 
vårdnadshavarnas önskemål. 

Barn- och 
utbildnings- 
nämnden 

Arbeta för en hög och likvärdig 
kvalitet i samtliga 
verksamheter så att de är 
attraktiva nog att konkurrera 
ut övriga val av förskola/skola. 
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Finansiella risker 
De av fullmäktige beslutade finanspolicyn och policyn för förvaltning av pensionsmedel innehåller 
regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Kommunen är exponerad för framför 
allt följande finansiella risker: ränterisk, finansieringsrisk, kreditrisk samt marknadsrisk i finansiella 
placeringar. 

Ränterisk  
Kommunen hanterar ränterisk med hjälp av tak för skuldsättning per invånare, räntebindning vid 
ökad räntenivå och behovsprövning av investeringar i budgetprocessen. 

Per den 31 december 2019 uppgick kommunens totala upplåning hos kreditinstitut till 338,2 miljoner 
kronor (jämfört med 222,6 miljoner kronor år 2018) och låg inom den av fullmäktige beslutade 
ramen. Upplåningen ökade till följd av årets genomförda investeringar.  

Upplåningen löper både med fast och rörlig ränta. Per balansdagen uppgick den genomsnittliga 
räntebindningstiden till 0,2 (0,9) år och den genomsnittliga räntan var 0,4 % (1,3 %). En ökad ränta 
med en procentenhet skulle medföra ökade kostnader på 3,4 miljoner kronor.  

Finansierings- och refinansieringsrisk  
Utifrån skuldens sammansättning per balansdagen, förföll 103,4 (59,4) miljoner kronor eller 30,6 
(26,7) % av kommunens låneskuld inom ett år. Indikativa räntor för framtida lån tyder på marginella 
förändringar. Ökade investeringsbehov pekar dock på högre räntekostnader i framtiden. 

Kredit- och marknadslikviditetsrisk  
Kommunen placerade likvida medel i svenska bankinstitut på konton med fria uttag.  

Finansiella placeringar skedde inom de kreditlimiter som definieras i policyn för förvaltning av 
pensionsmedel. 

Marknadsrisk i finansiella placeringar 
Per balansdagen låg pensionsportföljen inom de marknadriskslimiter som definieras för respektive 
tillgångsslag i policyn:  

● andelen aktier uppgick till 35 %, per balansdagen fick den uppgå till maximalt 39 % av 
portföljens värde.  

● Svenska aktier uppgick till 29 % av aktieandelen, får uppgå till maximalt 50 % av 
aktieandelen. 

Pensionsförpliktelser och förvaltning av pensionsmedel 
Per balansdagen uppgick kommunens pensionsförpliktelser till 377,9 (366,0) miljoner kronor. 
Ytterligare upplysningar om pensionsförpliktelser finns i avsnitt Utvärdering av resultat och i not 20 
till balansräkningen. 

För att möta kommande pensionsutbetalningar har kommunen medel i en placeringsportfölj. Per 
den 2019-12-31 uppgick portföljens marknadsvärde till 92,3 (81,2) miljoner kronor. Återlånade 
medel (skillnad mellan förpliktelser och förvaltade pensionsmedel) utgjorde 270,2 (269,4) miljoner 
kronor. Konsolideringsgraden, det vill säga andelen av pensionsförpliktelser som täcks (finansieras) 
av förvaltade pensionsmedel, förbättrades till 28,5 (26,4) %. 
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Pensionsportföljens förvaltning följde fullmäktiges placeringspolicy: 

● för att minska ytterligare belastningen från kommunens pensionsförpliktelser på
resultaträkningen och likviditeten beslutade Kommunstyrelsen (KS §137 dat. 2019-12-02)
om nyinsättningar i pensionsportföljen med totalt 50 miljoner kronor under perioden
2019-2021. Av dessa, placerades 3,9 miljoner kronor i portföljen under 2019.

● Pensionsportföljen hade en justerad för inflation avkastning på +3,9 % per år under
femårsperioden 2015-2019, vilket innebär en årlig överavkastning om +1,9 % jämfört med
placeringspolicyns avkastningskrav på +2,0 %.

Sedan 2018-12-31 gav portföljen en justerad för inflation avkastning på +7,0 %, eller en nominell 
avkastning på +7,3 (+3,0) miljoner kronor.  

Tabellen nedan uppställd i enlighet med RKR:s rekommendation 15 och redogör för kommunens 
pensionsförpliktelser och dess finansiering, i miljoner kronor: 

Under 2013-2015 finansierades en del av förpliktelser inom förmånsbestämd ålderspension via 
pensionsförsäkringen, totalt 15,4 miljoner kronor.  
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Händelser av väsentlig betydelse 
● Funktionen säkerhetssamordnare har utökats till heltid från årsskiftet 2018/2019 
● Upprustning av Ersboda har färdigställts och invigning av 4H-gården skedde i juni 
● Arbetet med den nya skolan Fågelsången har fortlöpt 
● Renovering av Toredalsgårdens förskolas kök har genomförts under året 
● Ett nytt avtal har tecknats för drift av Säby sim- och sporthall 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Kommunens vision fastställs av kommunfullmäktige och utifrån denna beslutar de även om de 
övergripande målen. Fullmäktiges mål är grupperade inom  fem perspektiv: medborgare, miljö, 
utveckling och lärande, medarbetare samt ekonomi. Målen ska vara långsiktiga, strategiska och gälla 
för minst en mandatperiod och ska kunna aktualiseras och förändras oftare vid behov. Fullmäktige 
anger i sitt beslut om övergripande mål och uppföljning vilka övergripande mål som ska brytas ned 
av samtliga nämnder respektive vilka som ska brytas ned av specifik nämnd/-er. 

Kommunen arbetar med effektmål, som anger vad verksamheterna ska leda till och kan betraktas 
som ett önskvärt läge. Dessa mål är nedbrutna till indikatorer för att vara möjliga att följa upp. De 
beslutade indikatorerna vägs samman till ett index som representerar den samlade måluppfyllelsen 
för respektive mål.  

Nämndernas mål är en nedbrytning av kommunfullmäktiges övergripande mål och omfattar 
målsättningar utifrån nämndens verksamhetsområde. Nämnderna ska förutom att svara upp på de 
direkt utpekade målområden från fullmäktige även beakta möjligheten att bidra inom sitt 
verksamhetsområde kopplat till de övergripande målen. Nämndernas mål är styrande för respektive 
förvaltning när de planerar sitt verksamhetsår och nämndsmålen bryts ned till respektive enhet till 
enhetsmål och aktiviteter.  

För att få god kontroll mot de övergripande målen följs dessa upp tre gånger per år i samband 
delårs- och årsboksluten. Återrapportering till fullmäktige görs för de övergripande målen vid alla 
uppföljningstillfällen medan samtliga nämndsmål följs upp vid årsbokslutet.  

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning  
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder klarar av 
att bedriva verksamhet inom givna budgetramar. Av redovisningen framgår att budgetavvikelsen för 
verksamheternas resultat (nämnder och verksamhetsrelaterade kostnader hos finansförvaltningen) 
är negativ med -13,9 miljoner kronor. De nämnder/förvaltningar som avviker mest är 
finansförvaltningen (-10,3 miljoner kronor), socialnämnden (-8,7 miljoner kronor) och miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen (-2,7 miljoner kronor). Största positiva avvikelsen återfinns hos barn- 
och utbildningsnämnden (6,9 miljoner kronor). 
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Kommunstyrelsens förvaltning har en negativ avvikelse mot budget på -0,8 miljoner kronor, vilket är 
1,4 % av förvaltningens budget. Jämfört med föregående år har nettokostnaderna ökat med 6,5 %.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har en negativ avvikelse om -2,7 miljoner kronor mot 
årets budget. Avvikelsen återfinns inom kostnaderna för utemiljö där kostnader för sandsopning, 
slyröjning, utryckningar för halkbekämpning, underhåll för gatubelysning samt kostnader för inhyrd 
personal. Jämfört mot föregående år har nettokostnaderna minskat med 2,5 miljoner kronor och 
avser främst högre planavgifter till följd av fler detaljplaner och lägre konsultkostnader.  

Bygg- och miljönämnden har ett marginellt överskott mot budget med 0,2 %.  

Kultur- och fritidsnämnden har redovisat en positiv budgetavvikelse med 1,7 miljoner kronor. 
Avvikelsen beror på att en ny upphandling gjorts av driften för kommunens simhall, vilket har 
minskat kostnaderna motsvarande 1,7 miljoner kronor.  

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse om 6,9 miljoner kronor. Avvikelsen 
beror på att volymerna för förskola och grundskola har varit lägre än vad nämnden fått resurser för. 
Jämfört med föregående år har nettokostnaderna ökat med 5,5 miljoner kronor (1,2 %).  

För förskolorna som drivs i kommunal regi blev årets resultat ett överskott om 22 tkr. Det beror på 
ökat antal barn i förskolorna samt vakanser. Inom grundskolorna i kommunal regi har årets resultat 
varit -266 tkr. Det är främst Säbyskolan som redovisar negativt resultat med anledning av att antalet 
elever minskat jämfört med hur många som förväntades gå. Rönninge gymnasium visar ett resultat 
på -145 tkr jämfört med föregående år, där resultatet var -316 tkr. Antalet elever har minskat och 
verksamheten har varit återhållsamma med rekryteringar för att få balans i ekonomin.  

Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse om -8,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att 
hemtjänsten i egen regi inte har klarat av att ha balans mellan de intäkter de får för de timmar de 
utför och kostnaderna de har för att utföra timmarna (-1,2 miljoner kronor). Därutöver har 
äldreomsorgens egen regi haft ökade kostnader för hyra avseende ett boende på 0,8 miljoner kronor 
som inte hanterades i budgetprocessen. Svårigheter att rekrytera biståndshandläggare och 
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sjuksköterskor har gjort att inhyrda konsulter har anlitats till höga kostnader och avvikelsen mot 
budgeten har varit -2,3 miljoner kronor.  

Socialnämnden har ökat sina nettokostnader jämfört med föregående år med 31,2 miljoner kronor, 
vilket är en ökning med 12 %. Den största orsaken är lägre intäkter från Migrationsverket för 
återsökningar av kostnader för flyktingar. Ökade kostnader för köp av externa platser kan ses inom 
funktionshinderområdet både avseende LSS-boende och boende enligt Socialtjänstlagen.  

Revisionsnämnden och överförmyndarnämnden redovisar marginella avvikelser mot årets budget 
och verksamheten har bedrivits enligt den plan som funnits.  

Finansförvaltningen har kostnader som hör till nämndernas verksamhet och dessa avviker med -10,3 
miljoner kronor mot årets budget. Avvikelsen beror till stor del på högre kostnader för avsättningar 
för pensioner  då allt fler inom kommunen berörs av en avsättning då lönenivåerna ökar.  

Inom finansförvaltningen återfinns även delar som hör till de delar som ej är verksamhetsrelaterade 
som uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 25,1 miljoner kronor. Detta avser kostnader för 
nedskrivning av fastighet med 25,2 miljoner kronor, nettovinster för finansiella placeringar avseende 
pensionsmedel avviker med 7,7 miljoner kronor och beror på effekterna av den nya lagen om 
kommunal bokföring och redovisning då pensionsportföljen ska värderas till verkligt värde.Årets 
avkastning på de placerade tillgångarna har varit god. Räntekostnaderna för kommunens lån har 
blivit lägre än årets budget med två miljoner kronor beroende på att kommunen har fått en 
förmånlig ränta samt att lånebehovet varit lägre än förväntat.  

Investeringar och dess finansiering 
Kommunens nettoinvesteringar i uppgick till 159 miljoner kronor (88,9). I snitt har kommunen 
nettoinvesterat 102,3 miljoner kronor per år de senaste fem åren. År 2019 betraktas som ett år med 
ett högt investeringsutfall. Kommunen har planerat för fortsatt stora investeringsvolymer de 
närmaste tre åren. 

Den långfristiga skulden uppgick till 334 miljoner kronor, en nettoökning med 48 % mot år 2015. I 
snitt har skulden ökat med 12,5 % de senaste fem åren. Det är den höga investeringsnivån som har 
gjort att skulderna ökat så pass mycket under femårsperioden.  

Självfinansieringsgraden var  82 % för året och snittet för senaste tre åren är 92,4 %. 

Trenden pekar på en svagare självfinansieringsgrad under de kommande åren eftersom kommunen 
går in i en investeringsintensiv period. För år 2019 budgeterades 303 miljoner kronor (netto) i 
investeringar, utfallet blev 159 miljoner kronor, vilket motsvarar en genomförandegrad på 52,5 %. 
Budgeten underskreds med 144 miljoner kronor.  
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Investeringarna på samtliga nämnder/förvaltningar förutom hos miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen är främst inventarier.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ökat investeringstakten jämfört med föregående år 
både avseende exploateringarna, men även för vanliga investeringar. Största avvikelsen avser den 
nya skolan Fågelsången (+71,8 miljoner kronor) som beror på försenad byggstart till följd av att 
upphandlingen överklagats. Några av de största investeringsprojekten under året har varit 
Fågelsångens skola (26 miljoner kronor), Toredalsgårdens kök (4,5 miljoner kronor) och Ersboda 
4H-gård (4,5 miljoner kronor).  

Totalt har 72 investeringsprojekt pågått under året. Flertalet löper under flera år.  

De tre största exploateringsprojekt som pågått under året är Karlskronaviken (30,4 miljoner kronor), 
Solliden (27,7 miljoner kronor) och Rönninge centrum (11,3 miljoner kronor) 

Soliditet 
Kommunens soliditet uppgår till 34,1 % vilket är en ökning med tre procentenheter jämfört mot 
föregående år. Indikatorvärde under kommunstyrelsens måluppfyllelse för soliditet var 25,1%. Under 
de senaste fem åren har soliditeten ökat med i snitt drygt 1 % varje år. Stockholms läns, senast 
kända, soliditet ligger på 24,1 % (år 2018).  

Ökningen av soliditeten för 2019 beror bland annat på markförsäljningar och en nettovinst (36 
miljoner kronor) på en fastighetsaffär. Resultat har också blivit lite högre än målet på 1 % (exklusive 
jämförelsestörande och extraordinära poster). Soliditeten kan komma att tillfälligt försvagas under 
de närmaste åren med anledning av stora investeringsvolymer. 
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Pensionsskuldens utveckling  
I bokslut 2019 uppgår den totala pensionsskulden i kommunen till 377,9 miljoner kronor (inklusive 
ansvarsförpliktelser och den del som är tryggad av pensionsförsäkringar), vilket är en ökning med 
3,3% jämfört med 2018. Pensionsskulden förväntas fortsätta öka enligt aktuell prognos men 
ökningstakten ser inte lika kraftigt ut.  

 

Känslighetsanalys  
Störst effekt på kommunens intäkter har en förändring med en procent av skatteintäkterna. Därefter 
följer generella statsbidrag samt de löpande avgifterna. På kostnadssidan är det 
personalkostnaderna och kostnaderna för inköp av varor och tjänster som har störst effekt om de 
förändras med 1 %. Förändras räntenivån för upplåning har det också en mycket stor effekt på 
kostnaderna.  

Nedanstående tabell visar en bild av de olika variabler som finns i känslighetsanalysen: 
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Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning 
Utifrån vad som beskrivits i analyserna av årets resultat och den ekonomiska ställningen har Salems 
kommun en god ekonomisk hushållning. Kommunen har haft en god utveckling under flera år, vilket 
bidrar till att kommunen har en god grund inför kommande års utmaningar med förväntade lägre 
generella skatteintäkter i jämförelse med hur nettokostnaderna utvecklas.  

Kommunens påbörjade arbete med att jämföra standardkostnaderna med relevanta kommuner är 
ett led i att kunna se om det finns områden som ska få ytterligare analyser om hur resurserna 
används och ifall de skulle kunna användas mer effektivt.  

Måluppfyllelsen avseende de mål som påverkar god ekonomisk hållning har samtliga uppfyllts. En 
utförligare uppföljning av målen redovisas under avsnittet för målredovisning på sidan 9-11.  

Mål 6 Lärande miljö. Salems kommun har en målsättning att erbjuda en lärande miljö i förskolor och 
skolor som ger barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin 
framtida utveckling. Ett mål som bedöms uppnått för år 2019. Eleverna i Salems grundskolor 
presterar goda kunskapsresultat i både de äldre och de yngre åldrarna, ett resultat som ligger över 
Stockholms läns kommunala skolor förutom i årskurs 6 där ett minskat resultat syns. Elevernas 
upplevelse av sitt eget ansvar och inflytande ligger även det på en positiv nivå. Ett resultat som har 
visats att det vanligen minskas med stigande ålder, vilket också är fallet för oss.  

Mål 7 Attraktiv arbetsgivare. Salems kommun har målet att vara en attraktiv arbetsgivare och har 
uppnått målet. Antalet avgångna tillsvidareanställda har ökat något från föregående år, men antalet 
ansökningar per tjänst har ökat och sjukfrånvaron har minskat.  

Mål 8 Konkurrenskraftig skattesats. Kommunens skattesats bedöms mot genomsnittet på 
Södertörn, och Salems skattesats är lägre än snittet på Södertörn, vilket gör att målet är uppfyllt. 

Mål 9 Stabil ekonomi. Kommunen mäter att de långfristiga skulderna per invånare är lägre än 
riktmärket för Stockholms län. Salems utfall var 16 918 kronor per invånare och Stockholms läns snitt 
var 22 529 kronor i långfristiga skulder per invånare för år 2019. Salems skuld har minskat jämfört 
med år 2018, vilket tyder på att självfinansieringsgraden blivit marginellt bättre trots en ökande 
investeringstakt.  

I Stabil ekonomi mäts även hur stort resultatet är i förhållande till kommunens skatter och bidrag. 
Målet ligger på 1 % och utfallet blev 1,3 %.  

Bedömningen är att kommunen utifrån målen för god ekonomisk hushållning har en ekonomi som är 
långsiktigt stabil. Under ett antal år har soliditeten årligen förbättrats och resultatnivåerna har varit 
goda. Självfinansieringsgraden har blivit något lägre de sista tre åren, eftersom kommunen är inne i 
en period av många investeringar. Planeringen är att självfinansieringsgraden långsamt ska 
återställas för att kommande generationer inte ska påverkas.  Verksamhetsmålen för lärande miljö 
uppvisar att kunskapsresultaten blir allt bättre i skolorna och även målen för attraktiv arbetsgivare 
visar på förbättrad trend för bland annat fler antal sökande per tjänst och lägre sjukfrånvaro än 
snittet för Stockholms län.  
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Balanskravsresultat  
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och 
kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott 
som ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens nämnds- och 
förvaltningsorganisation.  

Kommunen har sedan införandet år 2000, uppfyllt balanskravet, och det finns således inte något 
underskott att återställa. Kommunens resultatutjämningsreserv uppgår till 59,8 miljoner kronor (se 
BR not 16.1). 

Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 46,5 miljoner kronor (19,6), vilket därmed lever 
upp till lagens krav. Jämfört mot tidigare år är balanskravsresultat mycket högre. 

Vid avstämning av balanskravet i enlighet med LKBR (se tabellen nedan) görs följande slutsatser: 

● Det finns inte något historiskt underskott att återställa. 
● Resultatet innehåller orealiserade vinster i värdepapper på 6,6 miljoner kronor som har 

räknats bort. 
● 36,4  miljoner kronor i netto avser realisationsvinster. Realisationsvinsten uppstod vid 

försäljning av fastighet (äldreomsorgsfastighet, Parken). I hyresavtalet fanns en möjlighet 
(option) att köpa fastigheten vid ett senare tillfälle, och detta gjorde kommunen. Kommunen 
var tidigare hyresgäst och efter köp/försäljning hyr kommunen fortsättningsvis fastigheten 
till samma hyra som tidigare.  

● Resultatet innehåller realisationsvinster, netto,  på exploateringsverksamheten om 29,5 
miljoner kronor. 

● Ingen reservering till resultatutjämningsreserven har gjorts då nuvarande nivå på 
resultatutjämningsreserven anses vara tillräcklig. 

 

Balanskravsutredning för prognostiserat resultat i årsbokslut 2019  (mnkr)  
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Väsentliga personalförhållanden 
Ett av kommunens övergripande mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Syftet är att kunna behålla, 
attrahera och  rekrytera personal med rätt kompetens och förståelse för uppdraget så att 
kommunen kan leverera service och tjänster av hög kvalitet till kommunens medborgare.  

För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att våra medarbetare först och främst upplever 
att vi är det. Detta mäter vi bl.a. genom nyckeltal för personalomsättning men även genom 
medarbetarenkäten. Personalomsättningen har ökat något men inte anmärkningsvärt. 2019 års 
medarbetarenkät visar på en fortsatt hög grad av engagemang och trivsel på arbetet.  

Det totala antalet anställda har minskat något mellan 2018 och 2019 främst med anledning av 
effektiviseringar inom socialförvaltningen, där bland annat de kommunala HVB-hemmen har 
avvecklats helt under 2019.  

Andelen heltidsarbetande har ökat något från 2018 till 2019 både bland kvinnor och män. 2019 
arbetade 71,8 % av kvinnorna heltid och av männen 85,1 % jämfört med 2018 då 69,5 % av 
kvinnorna arbetade heltid och 84,7 % av männen. 

Deltidsarbete förekommer huvudsakligen inom socialförvaltningen, främst inom äldreomsorgen. 
Trots ett pågående projektarbete för “heltid som norm” initierat av fackförbunden SKR och 
Kommunal, så har det visat sig svårt att öka antalet heltidsarbetande utifrån normen om heltid. 
Orsaker till det kan vara de heltidsscheman som kan skapas kan upplevas som mindre attraktiva på 
grund av tätare helgtjänstgöring, fler kvälls- och nattpass samt att man kan behöva arbeta på flera 
arbetsplatser inom kommunen.  

Den totala personalomsättningen för Salems kommun 2019 uppgick till 14,1 % vilket är en ökning 
från föregående år då personalomsättningen låg på 11,7 %. Den största ökningen återfinns främst 
inom socialförvaltningen till följd av de effektiviseringar som genomförts. En förvaltning som har 
minskat sin personalomsättning markant är kultur- och fritidsförvaltningen som minskat från 50,5 % 
till 22,2 %.  
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Förväntad utveckling 
Kommunen påverkas av att befolkningen under 2019 minskade jämfört med år 2018. Ekonomin 
påverkas både under år 2020 och år 2021 med lägre skatteintäkter som följd.  

2019 2020 2021 2022 

Prognos folkmängd vid tillfället för budget 2020 16 932 17 130 17 330 17 359 

Prognos folkmängd vid tillfället för ramar 2021 16 750 16 869 17 162 17 191 

Differens -182 -261 -168 -168 

Effekten av att folkmängden minskat mellan den prognos som användes för budgeten 2020 och den 
som används för ramarna till år 2021 innebär att volymerna för verksamheterna för år 2021 kommer 
att bli lägre än de som meddelats i budgeten för år 2020-2022. Det som ses är att det är främst barn i 
förskoleåldern samt vuxna upp till 40-årsåldern som minskar mest. Effekten blir att kommunen 
behöver se över behoven av förskole- och skolplatser till följd av att befolkningsprognosen 
förändrats.  

För att klara framtida ekonomiska utmaningar antog kommunfullmäktige, i samband med budget 
2020 och plan 2021–2022 ett beslut om ett effektiviseringsarbete. För år 2020 har det i budgeten 
lagts in ett effektiviseringskrav på 1,3 % för samtliga nämnder förutom för kultur- och 
fritidsnämnden och bygg- och miljönämnden. Från och med år 2021 finns ytterligare utlagda 
effektiviseringar för att uppnå målet om ett resultat på 0,5 % av skatter och bidrag. 

Under våren 2019 arbetade kommunen fram och beslutade ett planeringsunderlag för investeringar 
åren 2020-2022. I beredningen har särskilt beaktats kommande investeringsbehov avseende 
verksamhetslokaler, bland annat för förskola och skola. Behoven är beräknade med hjälp av 
befolkningsprognos och inriktningsbeslut för kommande översiktsplan. Investeringarna uppgår till 
betydande belopp och ställer krav på prioritering för att inte kraftigt överstiga det mål på låneskuld 
per invånare, som kommunen har som vägledning vid beslut om investeringsnivå. 
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Not 22 Redovisningsprinciper  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket 
bl.a. innebär att redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har varit oförändrade jämfört 
med den senaste årsredovisningen med de undantag som beskrivs i nedanstående avsnitt Ändrade 
redovisningsprinciper.  

Ändrade redovisningsprinciper 
Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas LKBR vilket innebär att följande ändringar har gjorts i 
förhållande till tidigare redovisningsprinciper:  

Redovisning av verkligt värde av vissa finansiella instrument 

Enligt LKBR ska vissa finansiella instrument värderas till verkligt värde. Med detta som bakgrund har 
värdet på dessa tillgångar omräknats från anskaffningsvärde till verkligt värde, vilket har inneburit 
att de finansiella omsättningstillgångarna har ökat med 2,9 miljoner kronor i ingående balans 2019.  

Jämförelsetalen i resultaträkningen (dvs. Justerat bokslut 2018) justerats (minskats) med -8,0 
miljoner kronor (not 6) avseende återföring av orealiserade vinster.  

Omklassificering av insatsskyldig del av överskottsutdelning från Kommuninvest 

Till och med 2018 har skuldföring gjorts av värdet på insatsskyldig del av överskottsutdelning i 
Kommuninvest om 1,5 miljoner kronor.  Med anledning av att LKBR inte medger uppskrivning av 
finansiella anläggningstillgångar har dessa omklassificerats i balansräkningens ingående balans 2019 
från kortfristiga skulder till värdereglering (minskning) av finansiella anläggningstillgångar (not 10 
och 19). Detta har inte påverkat jämförelsetalen för resultaträkningen 2018.  

Återföring av tidigare skuldförda gatukostnadsersättningar och exploateringsersättningar som 
erhållits från privata aktörer  

RKR 2 Intäkter (dat. oktober 2019) tillämpas från och med 2019. Enligt rekommendationen ska 
endast offentliga bidrag och VA:s investeringsinkomster initialt skuldredovisas för att sedan 
successivt intäktsredovisas över tillgångens nyttjandeperiod.  

De skuldförda gatukostnads- och exploateringsersättningar som erhållits från privata aktörer till 
och med 2018 och som tidigare har hanterats på detta sätt, har återförts i ingående balans 2019, 
då intäktskriterierna var uppfyllda och det inte längre fanns någon förpliktelse gentemot 
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motparten: 

Investeringsintäkter från privata aktörer Minskning av långfristiga skulder i 
ingående balans 2019 i 

balansräkningen (not 18), tkr 

Påverkan på  jämförelsetalen i 
resultaträkningen genom ändrade 

intäkter  2018 (not 1), tkr 

Investerings-/ exploateringsbidrag (ej VA) -744 +744 

Överlåtelser av anläggningstillgångar (ej VA) -19 062 -1 414

Gatukostnadsersättningar -5 635 +72

Summa -25 441 -597

Ändringen av principen har påverkat årets resultat med +3,2 miljoner kronor (se även not 1**, 
*** och ****). 

Effekt på eget kapital av de ändrade redovisningsprinciperna 

Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt de nya redovisningsprinciperna. För att 
tydliggöra effekterna av de ändrade redovisningsprinciperna återfinns i årets balans- och 
resultaträkning förutom justerade (omräknade) jämförelsetal för 2018 även motsvarande uppgifter 
från 2018-års årsredovisning.  

I nedanstående tabell framgår effekten på eget kapital av de ändrade redovisningsprinciperna, tkr: 

Förändringar i eget kapital Eget kapital Summa 
eget 

kapital Årets resultat RUR Övrigt eget kapital 

Utgående balans per 2018-12-31 enligt 
årsredovisning för år 2018 (A) 

19 944 59 800 589 547 669 290 

Justeringar i ingående balans per 2019-01-01 pga 
ändrade redovisningsprinciper (B), varav: 

● omvärdering till verkligt värde
● återföring av skuldförda

exploateringsersättningar
● återföring av skuldförda överlåtelser av

anläggningstillgångar
● återföring av skuldförda

gatukostnadsersättningar

-8 628

-8 031

744

-1 414

72 

- 37 00 7 

8 031 + 2 938 = 10 969 

0 

1 414 + 19 062 = 20 476 

-72 + 5635 =5563

28 378 

2 938 

744 

19 062 

5 635 

Ingående balans per 2019-01-01 efter ändrade 
redovisningsprinciper (A+B) 

11 315 59 800 626 554 697 669 

Överföring av 2018 års resultat till övr. eget 
kapital 

-11 315 - 11 315 0 

Årets resultat 2019 53 116 - - 53 116 

Belopp per 2019-12-31 53 116 59 800 637 869 750 785 

Kontoplan och kodplan 

Från och med 2019 tillämpar Salems kommun kontoplan Kommun-Bas 19 (tidigare Kommun-Bas 
13). Som tidigare sker kontering på följande obligatoriska koddelar: baskonto, organisatoriskt 
ansvar, projekt och RS-verksamhet (verksamhet för SCB:s räkenskapssammandrag).  
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Övriga redovisningsprinciper 

Sammanställd redovisning 
Kommunen har inte 20 % ägarandel eller väsentligt inflytande i något bolag eller kommunalförbund 
och därmed upprättas inte sammanställd redovisning.  

Särredovisning 
Särredovisning för VA-verksamhet har upprättats och består av resultaträkning, balansräkning och 
noter. Dessa finns tillgängliga som bilaga till årsredovisningen. 

Kostnader för räkenskapsrevision samt den totala kostnaden för revision 
Kostnad för räkenskapsrevision uppgick till 90 tusen kronor och avsåg kostnader för de sakkunnigas 
granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2019.  

Den totala kostnaden för revision inklusive nämnd uppgick till 659 tusen kronor, varav 509 tusen 
kronor avsåg kostnad för sakkunnigt biträde. 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i noter till resultaträkningen (not 8a) 
och/eller i kassaflödesanalysen.  
Som jämförelsestörande betraktas följande poster:  

● realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning
i samband med markexploatering

● nedskrivningar.

Befarade kundförluster 
Obetalda kundfakturor med förfallodatum 3 månader och äldre reserveras som befarade           
kundförluster.  

Avskrivningar 
Se avsnitt Materiella anläggningstillgångar nedan. 

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter i utfallet baseras på SKR:s decemberprognos i 
enlighet med rekommendation RKR 2.  

Internränta 
Internräntan 2019 för fördelning av kapitalkostnader för aktiverade investeringar uppgår till 1,5 
(1,75) % i enlighet med förslag från SKR. Internräntan för Vatten och avlopp är  är 0,4 % (1,27) och 
motsvarar den genomsnittliga räntan för lån i banker och kreditinstitut. Kapitalkostnaderna fördelas 
ut på respektive RS-verksamhet samt fördelas ut på VA-ansvar. 

Leasing 
All leasing har tagit som operationell leasing i kommunen (framför allt utifrån avtalstid samt 
avtalsinnehåll) och innebär att någon tillgångs- eller skuldpost inte redovisas i balansräkningen. 
Befintliga leasingavtal omfattar i huvudsak bilar, kopiatorer, byggnadsmoduler och 
IT-utrustningar. Utbetalningarna för leasing 1-12 månader respektive 13–60 månader tagits upp 
som övriga ansvarsförbindelser och specificeras i not till balansräkningen.  

Ett arbete har påbörjats i slutet av året 2019 i samarbete med konsultföretag Lease Right att 
kartlägga och klassificera de leasing som tillhör finansiella leasing för att hantera dem enligt RKR:s 
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rekommendationer.  

Periodisering 
Kostnader och intäkter över 50 tkr per transaktion periodiseras. Detta gäller även kostnads- och              
intäktsräntor samt värdering av kortfristiga placeringar.  

Gränsdragning mellan kostnad och investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde: 1 PBB (46,5 
tkr år 2019). Gränsen för mindre värde gäller som gemensam gräns för immateriella och materiella 
tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. 

Inventarier och maskiner 
Maskiner och inventarier, som inte är materiella anläggningstillgångar, redovisas som kostnad i 
resultaträkningen.  

Vid köp av utrustning av större omfattning, som har ett naturligt samband eller som kan anses 
ingå som ett led i en större inventarieinvestering, aktiveras (avskrivs under nyttjandeperiod) 
samtliga inventarier även om några inventariers anskaffningsvärde understiger gränsen för 
mindre värde. 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar och avskrivning 

Anskaffningsvärde 
Anskaffningsvärde upptas i balansräkningen till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens          
förvärv eller tillverkning. Offentliga investeringsbidrag, VA-anslutningsavgifter och       
VA-överlåtelser tas upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens           
nyttjandeperiod.  

I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader, dvs. huvudmetoden tillämpas och ränteutgifter          
redovisas som kostnad i resultaträkningen. 

Avskrivning och avskrivningsmetod 
Avskrivning av  immateriella och materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivningsmetod baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt 
restvärde, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången är färdig att 
tas i bruk. 

Tillgångar med obegränsad nyttjandetid (t.ex markreserv, vissa konstverk, fastighetsgrund, -stomme 
och vägkropp) avskrivs inte i enlighet med RKR:s rekommendation R4.  

För tillgångar med identifierbara komponenter med olika nyttjandeperioder, där varje komponents 
värde uppgår till minst 100 000 kr, tillämpas komponentavskrivning.  

Avskrivningstider 
För immateriella anläggningstillgångar tillämpas normalt avskrivningstiderna 3 och 5 år; för maskiner 
och inventarier -   3, 5 eller 10 år. Byggnader och tekniska anläggningar är uppdelade i komponenter 
med en avskrivningstid på mellan 10 och 70 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för 
respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av över den närmast lägre avskrivningstiden.  

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (t.ex. inhyrda fastigheter) bestäms avskrivningstid 
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till den kortaste av kontraktstiden och den planerade verkliga nyttjandeperioden. 

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är 
nödvändigt (t.ex. verksamhets-/organisationsförändringar, teknikskiften). Normalt omprövas dock 
inte tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 15 år eller lägre och det bokförda restvärdet 
understiger 2,5 miljoner kronor. 

För tillgångar med en nyttjandeperiod överstigande 15 år görs dock alltid en omprövning vid större 
(över 10 miljoner kronor per objekt) reparations- eller ombyggnadsåtgärder när två tredjedelar av 
ursprungligt bedömd nyttjandetid förflutit.  

Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras 
avskrivningstiden alltid om den bedöms vara kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre ändras den 
normalt bara om det oavskrivna beloppet för tillgången överstiger 2,5 miljoner kronor. 

Resultatutjämningsreserv 
Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt 
resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv redovisas som del av eget kapital i 
balansräkningen och kan sedan användas i balanskravsutredningen för att jämna ut intäkter över 
en konjunkturcykel.  

Finansiella tillgångar 

Värdering av finansiella tillgångar som innehas för att generera avkastning eller värdestegring 
Kommunens pensionsportfölj är klassificerad som finansiell omsättningstillgång.  

Finansiella tillgångar som kommunen innehar för att generera avkastning eller värdestegring 
värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde. Eventuella transaktionsutgifter som är 
direkt hänförliga till förvärv av sådana tillgångar kostnadsförs då de uppkommer. 

Efter första redovisningstillfället värderas finansiella tillgångar som innehas för att  generera 
avkastning eller värdestegring till verkligt värde i den mån det är förenligt med 7  kap.  6 och 7 §§ 
LKBR. Förändringen i tillgångarnas verkliga värden redovisas löpande i resultaträkningen. 

De räntebärande värdepapper, som kommunen har för avsikt att behålla fram till förfallodagen och 
som innehas för att generera avkastning,  redovisas till upplupet anskaffningsvärde. 

Värdering av övriga finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar som inte innehas i syfte att generera avkastning eller värdestegring värderas vid 
första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter direkt 
hänförliga till förvärvet av tillgången. 

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärde och försäljningsvärde, med avdrag för beräknad försäljningskostnad. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde 
med avdrag för eventuella nedskrivningar.  

Finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till anskaffningsvärde.  
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Avsättningar och ansvarsförbindelser 
Kommunen har inga egna deponianläggningar och därmed görs inte avsättningar för deponi. 
Däremot har kommunen ett borgensåtagande utanför balansräkningen mot sitt delägda företag SRV 
som i sin tur har deponianläggningar. 

Pensioner  
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 19. 
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är 
troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som 
ansvarsförbindelse. 

Pensionsskuld och särskild löneskatt 
Den del av nyintjänad pension som inte utbetalats utan redovisas som avsättning är förmånsbestämd 
ålderspension, pension till efterlevande, PA-KL pension, avsättning för pension för förtroendevalda. 
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension för 2019 (KAP-KL samt del av AKAP-KL) sker i 2020 och 
redovisas i rapporten som kortfristig skuld. Även den särskilda löneskatten på denna ålderspension är 
redovisad som kortfristig skuld.  

Skandia beräknar pensionsskuld till bokslutstillfällen. I enlighet med RKR:s rekommendationer 
bygger beräkningarna på den modell som anvisas i RIPS 19, dvs. SKR:s riktlinjer för beräkning av 
pensionsskuld.  

Privata medel 
Likvida medel tillhörande omsorgstagare inom äldreomsorgen och till personer med 
funktionsnedsättning redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen. 
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2020-04-15 
1 av 1 

Kommunfullmäktige 

Angående handlingar till ärende 2 
Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2019 

1. Revisionsberättelse för år 2019
a. Granskning av årsredovisning samt revisionsrapport
b. Samtliga revisionsrapporter som lämnats under 2019

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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2020-04-15 
1 av 1 

Kommunfullmäktige 

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2019 

Revisorerna har avgivit revisionsberättelse avseende 2019 års verksamhet och 
räkenskaper daterad den 15 april 2020 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
2019. Revisorerna för förbundet tillstyrker att förbundsdirektionen och de
enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.

● Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem för
verksamhetsår 2019. Revisorerna för förbundet tillstyrker att förbundschefen och
de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.

● Granskningen av Södertörns överförmyndarnämnd har skett genom Haninge
kommuns revision. Frågan om ansvarsfrihet omfattar även den gemensamma
nämnden. Då revisionen lämnat en helt ren revisionsberättelsen, som inte
innehåller några anmärkningar samt tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas till
samtliga, kan fullmäktige fatta ett samlat beslut i ansvarsfrågan.

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 2019 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 inklusive Södertörns
överförmyndarnämnd och enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet
för verksamhetsår 2019.

2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de
enskilda förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund för verksamhetsår
2019.

3. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundschef och de enskilda
förtroendevalda i Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem för
verksamhetsår 2019.



Revisorerna i Salems kommun

Till 
Fullmäktige i Salems kommun

Revisionsberättelse för år 2019

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse
och nämnder. Granskningen har även omfattat Södertörns överförmyndarnämnd som är
gemensam med Haninge kommun, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Nynäshamns
kommun samt Tyresö kommun.

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.

Revisorerna 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 för 2019 uppgår till 53,1 mkr, budgeterat resultat var 38,9 mkr vil-
ket innebär en positiv avvikelse mot budget på 12,2 mkr. I resultatet ingår dock en extra-
ordinär post vad gäller försäljning av Parken 6 med 36,4 mkr. Kommunens resultat vid
avstämning mot balanskravet uppgår till 46,5 mkr. Årsprognosen som lämnades i sam-
band med delårsbokslutet i juli, innebar ett överskott på 73,7 mkr. Detta innebär en nega-
tiv avvikelse på 20,6 mkr jämfört med utfallet för 2019. 
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Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) 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.

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.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i allt väsentligt är fören-
ligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskil-
da ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019.

Salem den 15 april 2020

Håkan Dahlström Bo Selander Åke Fredriksson

Hans Jörlén Björn Henriksson Göran Tjulin

Bo Eriksson

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2019.
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar.
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Bilaga 1 till revisionsberättelsen för 2019

Revisorerna i Salems kommun

Revisorernas redogörelse för år 2019

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 2019.

Redovisningsrevision

Denna granskning syftar till att utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll 
som utövas inom styrelser och nämnder är tillräcklig. Det senare gäller frågan om 
tillförlitligheten i räkenskaperna och säkerheten i system och rutiner. Vi har bl a granskat 
årsredovisningen för år 2019 och delårsrapporten per den 31 juli 2019.

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
Södertörn samt att Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

Vår bedömning är i likhet med kommunens att de finansiella målen är uppfyllda.

Kommunstyrelsen  har  gjort  en  sammanvägd  bedömning  av  de  finansiella  målen  i
årsredovisningen  inklusive  verksamhetsmålen  med  bäring  på  god  ekonomisk  hushållning
(Lärande miljö och Attraktiv arbetsgivare). De fyra målen 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  verksamhetsmålen  är  för  god
ekonomisk  hushållning  (Lärande  miljö  och  Attraktiv  arbetsgivare).  Av  årsredovisningen
framgår bedömningen av måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen.

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  summering  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 i allt väsentligt är
förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen.

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 lagen om 
kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. Revisorerna har vid 
granskningen biträtts av KPMG som kommer att lämna särskild rapport från granskningen av 
bokslut och årsredovisning.
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Bilaga 1 till revisionsberättelsen för 2019

Förvaltningsrevision

En stor del av revisionsarbetet har avsett förvaltningsrevision, 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 
avrapportering har skett genom granskning av Löneprocessen, Kommunens beredskap för 
extraordinära händelser och höjd beredskap, Hantering av leverantörsfakturor och 
kundfakturering inklusive betalningsbevakning samt Myndighetsutövningen inom bygg- och 
miljönämnden. 

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 förtroendevalda och tjänstemän. 
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Salems kommun 
har  KPMG  granskat  kommunens  årsredovisning  för 
räkenskapsåret  2019.  Vårt  uppdrag  är  att  granska  års
redovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för 
revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap 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.

Årsredovisningen

Vi  har  granskat  årsredovisningen  och  vi  har  inte  funnit  några 
väsentliga  felaktigheter  i  denna.  Årsredovisningen  har  i  allt 
väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och  redovisning  (LKBR)  och  god  redovisningssed.  Vi  bedömer 
dock att   kommunen ser över strukturen  i hela årsredovisningen 
samt att delar i förvaltningsberättelsen kan utvecklas. 

Resultat 

Resultatutfallet för helåret uppgick till 53 116 tkr, vilket är 16 905 
tkr högre än budgeterat och 20 539 tkr lägre än prognosen som 
lämnades i juli.

Vår bedömning är  att  kommunen  har  klarat  balanskravet  för 
helåret. 

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt  bestämmelser  i  kommunallagen  (KL)  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

Vi  bedömer,  utifrån  avrapporteringen  i  årsredovisningen,  att 
resultatet av de finansiella målen är i enlighet med vad fullmäktige 
fastställt och att de finansiella målen uppnås 2019. 

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige beslutade 
verksamhetsmålen i allt väsentligt uppfyllts. 

Västerås 20200320

Cecilia Kvist

Auktoriserad revisor

Anders Petersson

Certifierad kommunal revisor

Please Note: Document 
classification is not to be removed.
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Rekommendationer
Förvaltningsberättelsen

Vi rekommenderar till kommande år att kommunen utvecklar vissa 
delar inom förvaltningsberättelsen. Några delar som kan utvecklas  
är  en del under Väsentliga personalförhållanden och en del under 
rubriken Händelser av väsentlig betydelse.

Redovisningsprinciper

Vi rekommenderar att kommunen gör en genomgång av avtal mm 
för att säkerställa vilken typ av leasing kommunen har.  Ett arbete 
som har påbörjats i slutet av 2019. 

I  redovisningsprinciperna  finns  avskrivningstider  med  men  vi 
rekommenderar  att  kommunen  tydliggör  avskrivningstiderna  för 
komponenter på byggnader och tekniska anläggningar.

Mål för god ekonomisk hushållning

I likhet med tidigare år rekommenderar vi att kommunen ser över 
sina  finansiella  mål  bland  annat  av  den  orsaken  att  indikatorn 
oförändrad  skattesats  redan  är  klar  innan  räkenskapsåret  har 
påbörjats.

Vi rekommenderar att kommunen tydlig gör för läsaren vad index 
är vid sina mål, index är en beräkning som beskriver hur ett värde 
har förändrats i förhållande till en viss tidpunkt och detta kan inte 
läsaren beräkna själv.

Balansräkningen

Vi  rekommenderar  att  kommunen  gör  en  genomgång  av 
skuldkonton för att säkerställa att  intäkterna är rätt periodiserade 
och att en legal förpliktelse finns.

Drift- och investeringsredovisning

Vi  rekommenderar  att  kommunen  under  2020  går  genom RKR 
R14 för att  få med alla delar som rekommenderas då den gäller 
från 2020. 
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Inledning
Bakgrund

Vi  har  av Salems  kommuns  revisorer  fått  i  uppdrag att  granska 
årsredovisningen  för  perioden  20190101—20191231. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Vårt uppdrag är att 
granska årsredovisningen för att ge  revisorerna underlag  för  sin 
bedömning.

Syftet  med  granskningen  är  att  bedöma  om  kommunens  års
redovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om 
kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed i 
kommuner  och  regioner.  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.

Lagen  om  kommunal  bokföring  och  redovisning  (2018:597) 
(LKBR), började gälla från och med 1 januari 2019.

Syfte och revisionsfråga

Revisorerna ska enligt KL pröva om räkenskaperna är rättvisande 
samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. 

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

q Kommunens  årsredovisning  har  upprättats  i  enlighet  med 
kommunallagen,  lagen  om  kommunal  bokföring  och 
redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner

q Resultatet  i  årsredovisningen  är  förenligt  med  de  mål  som 
fullmäktige  beslutat,  som  är  av  betydelse  för  god  ekonomisk 
hushållning

Resultatet  av  vår  granskning  utgör  underlag  för  revisorernas 
utformning  av  utlåtandet  till  Kommunfullmäktige.  Revisorernas 
skriftliga bedömning ska biläggas årsredovisningen. 

Vår  granskning  har  skett  i  den  omfattning  som  följer  av  God 
revisionssed  i  kommunal  verksamhet,  främst  såsom  denna 
definieras av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Skyrev 
(Sveriges kommunala yrkesrevisorer). Det innebär att vi genomfört 
en  granskning  för  att  bedöma  om  årsredovisningen  innehåller 
väsentliga felaktigheter.

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 

Ø Årsredovisningen  redogör  för  utfallet  av  verksamheten, 
verksamhetens  finansiering  och  den  ekonomiska  ställningen 
vid räkenskapsårets slut 

Ø Räkenskaperna innehåller några väsentliga felaktigheter

Ø Resultatet  i  årsbokslutet  är  förenligt  med  de  mål  Kommun
fullmäktige beslutat. 
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Inledning
Avgränsning

Vår  granskning  har  skett  i  den  omfattning  som  följer  av  god 
revisionssed  i  kommunal  verksamhet,  främst  såsom  denna 
definieras av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte 
uppfyller  de  krav  som  ställs  på  en  auktoriserad  revisor  eller  ett 
auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella 
standarder  för  revision  (ISA).  Det  innebär  att  vi  inte  uttalar  oss 
över  årsredovisningen  så  som  vi  gjort  om  dessa  krav  varit 
uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

Ø Förvaltningsberättelse

Ø Resultaträkningen

Ø Balansräkningen

Ø Kassaflödesanalysen

Ø Noter

Ø Drift och investeringsredovisning

Ø Sammanställd räkenskaper

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför 
granskat  ett  urval  av  underlag  utifrån  en  väsentlighets  och 
riskbedömning. 

Vår  granskning  har  varit  inriktad  på  att  hitta  väsentliga  fel 
(bedömda  eller  konstaterade)  i  årsredovisningen  och  i  vår 
granskning  ingår  inte  primärt  att  granska  den  interna  kontrollen 
över kommunens kostnader och intäkter.

Granskningen  har  inte  som  syfte  att  identifiera  brottsliga 
handlingar, t ex förskingring.

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 
2019. 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 på 
motsvarande  som  för  granskning  av  de  finansiella  delarna  i 
årsredovisningen. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de 
finansiella  uppgifterna  och  att  informationen  i 
förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, det 
vill säga vi granskar inte alla siffror i årsredovisningen. 

Vad  gäller  avsättning  och  ansvarsförbindelse  avseende 
pensionsåtagandet har vi  förlitat oss på de uppgifter kommunen 
har  erhållit  från  pensionsadministratören  Skandia.  Vi  har  i  vår 
granskning inte gjort någon aktuariell granskning.
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Inledning
Revisionskriterier och metod

Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer:

q Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR)

q God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR)

q Interna regelverk och instruktioner

q Kommunfullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de 
av  kommunfullmäktige  beslutade  målen  för  ekonomi  och 
verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Granskningen har genomförts genom:

q Dokumentstudier  av  relevanta  dokument  inklusive 
årsredovisningen

q Intervjuer med berörda tjänstemän 

q 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

q Stickprovsvis  granskat  specifikationerna  till  årsbokslutet med 
tillhörande  underlag  för  avstämning  och  verifiering  av 
väsentliga  balansposter  i  den  omfattning  som  krävs  som 
underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål

q Översiktlig analys av resultaträkningen

Granskning  har  skett  av  bilagor  och  specifikationer  till  års
redovisningen. 

Vi  har  även  bedömt  kommunens  ekonomiska  ställning  och 
utveckling,  efterlevnad  av  balanskravet  och  om  resultatet  i 
årsredovisningen  är  förenligt  med  de  mål  för  god  ekonomisk 
hushållning som fullmäktige beslutat om. 

Vidare  har  vi  också  inom  ramen  för  granskningen  av 
årsredovisningen bedömt att uppdragen från kommunfullmäktige 
är fullgjorda. 

Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning.

Rapporten har faktakontrollerats av ekonomiavdelningen.
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Förvaltningsberättelsen
Enligt  lagen om kommunal bokföring och redovisning 4  kap 1 § 
ska årsredovisningen innehålla 

Ø förvaltningsberättelse

Ø resultaträkning 

Ø balansräkning

Ø kassaflödesanalys

Ø noter

Ø driftredovisning

Ø investeringsredovisning

Ø sammanställda räkenskaper ska ingå i årsredovisningen om 
sådan upprättas enligt 12 kap 2 §.  

Förvaltningsberättelsen ska innehålla:

Ø Utveckling av verksamheten (LKBR 11:1)

Ø Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning (LKBR 
11:2)

Ø Händelser av väsentlig betydelse (LKBR 11:3)

Ø Förväntad utveckling (LKBR 11:4)

Ø Väsentliga personalförhållanden (LKBR 11:5)

Ø Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning 
(LKBR 11:7)

Ø God ekonomisk hushållning (LKBR 11:8)

Ø Ekonomisk ställning (LKBR 11:9)

Ø Balanskravsresultat (LKBR 11:10), om negativt 
balanskravsresultat gäller (LKBR 11:11)

Ø Den kommunala koncernen (LKBR 11:12)

Ø Privata utförare (LKBR 11:13)

Sådana upplysningar  som  anges  ovan  ska  även  omfatta  sådan 
kommunal  verksamhet  som  bedrivs  genom  andra  juridiska 
personer, dvs kommunalt koncernföretag (LKBR 2:5). 

I  RKRs  rekommendation  R15  Förvaltningsberättelsen  står  det 
tydligt  att  det  ska  framgå  vilket  sammanhållet  avsnitt  i 
årsredovisningen  som  utgör  förvaltningsberättelsen.  Vidare  står 
det  att  förvaltningsberättelsen  ska  presenteras  i  omedelbar 
anslutning  till  resultaträkning,  balansräkning  och 
kassaflödesanalys. Förvaltningsberättelsen ska innehålla följande 
huvudrubriker: 

Ø Översikt över verksamhetens utveckling 

Ø Den kommunala koncernen 

Ø Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ø Händelser av väsentlig betydelse

Ø Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Ø God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ø Balanskravsresultat

Ø Väsentliga personalförhållanden 

Ø Förväntad utveckling
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Förvaltningsberättelsen
Ytterligare  huvudrubriker,  utöver  de  ovan  nämnda,  och  under
rubriker kan läggas till. 

Under  varje  rubrik  lämnas,  om  annat  inte  anges  i 
rekommendationen, upplysningar om den kommunala koncernen 
och  kommunen. Beskrivningarna bör  utgå  från  ett  övergripande 
koncernperspektiv under varje rubrik och därefter kommunen och 
andra eventuella väsentliga koncernföretag.

Vi har granskat att: 

q Det tydligt framgår vad som är förvaltningsberättelse

q Förvaltningsberättelsen  presenteras  före  men  i  omedelbar
anslutning  till  resultaträkning,  balansräkning  och  kassa
flödesanalys.

q Förvaltningsberättelsen följer LKBR

q Förvaltningsberättelsen följer RKR R15 Förvaltningsberättelse

q Under  varje  huvudrubrik  lämnas  upplysningar  om  både  den
kommunala koncernen och kommunen, om inget annat angivits
i RKR R15.

Kommentar

Nämndernas  förvaltningsberättelser regleras  inte av LKBR, utan 
betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi 
har  inte  granskat  nämndvis  redovisning.  Enligt  LKBR  ingår  inte 
nämndredovisningarna i årsredovisningen och rekommendationen 
är att lägga dem som en bilaga till årsredovisningen. 

Efter  genomförd  granskning  bedömer  vi  att  årsredovisningen  i 
huvudsak  omfattar  den  information  som  krävs  enligt  lagen  om 
kommunal  bokföring  och  redovisning  och  RKR  R15 
Förvaltningsberättelse.

Vi rekommenderar dock till kommande år att kommunen utvecklar 
vissa  delar  inom  förvaltningsberättelsen.  Några  delar  som  kan 
utvecklas   är   en del under Väsentliga personalförhållanden och 
en del under rubriken Händelser av väsentlig betydelse.

Kommunen har valt att ha målredovisningen som en egen rubrik 
och redovisning, målen för god ekonomisk hushållning redovisas 
här. Under  rubriken God ekonomisk hushållning och ekonomisk 
ställning i Förvaltningsberättelsen finns  slutsatser av dessa mål. 
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Redovisningsprinciper
Från  den  1  januari  2019  började  den  nya  lagen,  lagen  om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) att gälla. Det innebar 
bland  annat  nya  redovisningsprinciper  och  viss  förflyttning  från 
rekommendationer till lagtext samt värderingsregler. 

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” 
att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med 
vilket  avses  i  överensstämmelse  med  LKBR  och  RKR:s 
rekommendationer. 

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående 
stämmer via intervjuer med redovisningspersonal samt översiktlig 
avstämning  av  kommunens  delårsrapport  mot  Rådet  för 
kommunal redovisnings gällande rekommendationer. 

Kommentar

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

När  det  gäller  leasingavtal,  RKR  R5,  är  grunden  att  det  är 
finansiell  leasing  som  är  mest  vanlig  och  inte  operationell.  Vi 
rekommenderar att kommunen gör en genomgång av avtal mm för 
att säkerställa vilken typ av leasing kommunen har.  Ett arbete har 
påbörjats i slutet av 2019. 

I  redovisningsprinciperna  finns  avskrivningstider  med  men  vi 
rekommenderar  att  kommunen  tydliggör  avskrivningstiderna  för 
komponenter på byggnader och tekniska anläggningar.
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Mål för god ekonomisk hushållning
Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i 
sin  verksamhet  och  i  sådan  verksamhet  som  bedrivs  genom 
sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 26 §§ (hel och 
delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

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.

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

Vi har granskat om: 

q kommunen  uppfyllt  de  av  fullmäktige  fattade  finansiella  mål 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

q kommunen uppfyllt de av  fullmäktige  fattade verksamhetsmål 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

q det vid avvikelser finns en beskrivning av åtgärdsförslag. 

q målen  för  god  ekonomisk  hushållning  även  inkluderar  de 
kommunala koncernföretagen. 

Kommentarer

Kommuner  och  Regioner  ska  för  verksamheten  ange  mål  och 
riktlinjer som har betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Finansiella mål

Vi  bedömer,  utifrån  avrapporteringen  i  årsredovisningen,  att 
resultatet av de finansiella målen är i enlighet med vad fullmäktige 
fastställt och att de finansiella målen uppnås 2019. 

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige beslutade 
verksamhetsmålen i allt väsentligt uppfyllts. 
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Finansiella mål

Kommentar

I  likhet med  tidigare  år  rekommenderar  vi  att  kommunen  ser  över  sina  finansiella mål  bland annat  av  den  orsaken att  indikatorn 
oförändrad skattesats redan är klar innan räkenskapsåret har påbörjats. Förslagsvis kan kommunen titta på vilka finansiella mål andra 
kommuner har och att målen är både kort och långsiktiga samt mätbara. 

Kommunstyrelsen har gjort en sammanvägd bedömning av de finansiella målen i årsredovisningen inklusive verksamhetsmålen med 
bäring på god ekonomisk hushållning (Lärande miljö och Attraktiv arbetsgivare). De fyra ekonomiska målen konstateras alla fyra har 
uppnåtts. 

Vi  bedömer,  utifrån  avrapporteringen  i  årsredovisningen,  att  resultatet  av  de  finansiella  målen  är  i  enlighet  med  vad  fullmäktige 
fastställt och att de finansiella målen uppnås 2019. 

Mål fastställda av fullmäktige Kommunens bedömning Barometer/Trend Indikatorer

Konkurrenskraftig skattesats – 
Salems kommun ska ha en 
skattesats som är 
konkurrenskraftig på Södertörn.  

Skattesatsen uppgår till 19,67% 
och indikatormålvärde till 19,91%. 
Målet uppnås.

  Kommunen har en indikator, 100 % 
viktat, och den bedöms vara 
uppfylld.

Stabil ekonomi – Salems kommun 
ska ha en stabil ekonomi.

Långfristiga skulder/invånare 
uppgår till 16 918 kr 
(indikatormålvärde 22 529 kr) och 
Resultat av skatter/bidrag uppgår 
till 1,3% (indikatormålvärde 1%). 
Målet uppnås.

  Kommunen har två indikatorer, en 
viktas med 40% och den andra 
med 60 %. Båda bedöms vara 
uppfyllda.
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Verksamhetsmål

Kommentar

Kommunen har viktat sina mål vid flera indikatorer för att bedöma om målet uppfyllts (grönt), delvis uppfyllts (gult) eller inte uppfyllts 
(rött). Kommunen har även valt att göra en summering av de viktade målen tillsammans med symboler (en pil visar en trend). 

Vi  delar  Salems  kommuns  bedömningar  att  den  samlade  bedömningen  av  måluppfyllelsen  i  årsredovisningen  i  allt  väsentligt  är 
ändamålsenlig och tydlig. Salems kommun har uppfyllt sju av nio mål och de två andra målen (Trygghet och Hållbar miljö) är delvis 
uppfyllda. 

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen har i allt väsentligt uppfyllts. 

Vi rekommenderar att kommunen tydlig gör för läsaren vad index är vid sina mål, index är en beräkning som beskriver hur ett värde 
har förändrats i förhållande till en viss tidpunkt och detta kan inte läsaren beräkna själv.  
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Balanskrav
En  kommun  ska  enligt  kommunallagen  göra  en  avstämning  av 
balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. 

Från  och  med  2013  har  kommuner  och  kommunalförbund 
möjlighet  att  använda  sig  av  de  nya  reglerna  om 
resultatutjämningsreserv,  RUR.  Denna  reserv  kan  sedan 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under 
förutsättning  att  årets  resultat  efter  balanskravsjusteringar  är 
negativt. RUR är  frivillig att  tillämpa, de kommuner och  regioner 
som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. 
Detta ska  framgå av de riktlinjer  för god ekonomisk hushållning 
som fullmäktige ska besluta om.

Vi har granskat att: 

q Kommunen uppfyller balanskravet 

q Det  vid  eventuellt  negativt  resultat  framgår  när  och  på  vilket 
sätt kommunen avser att reglera detta 

q Det  framgår  hur  eventuellt  tidigare  års  negativa  resultat  har 
reglerats 

q Skälen  till  att  inte  reglera  ett  eventuellt  negativt  resultat 
framgår, i de fall fullmäktige beslutat om att sådan reglering inte 
ska ske

Kommentar

Kommunen  redovisar  en  avstämning  av  balanskravet  enligt 
kommunallagen  i  förvaltningsberättelsen. I årsredovisningen står 
det att kommunens balanskravsresultat uppgår till 46,5 mkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

RUR uppgår till 59,8 mkr.
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Resultaträkning 

Kommentar

Att  kommunens  årsprognos  är  lägre  än  delårsresultatet 
förklaras  främst  av  att  nettokostnadsökningen  överstiger 
intäktsökningen. 

Att  prognosen  vid  delåret  översteg  budgeten  berodde  på 
vinsten vid köp och  följande försäljning av  fastighet Parken 6, 
36 261 tkr. Räknas denna försäljning bort är årets resultat lägre 
än  budget. Resultatet  är  20  539  tkr  lägre  än  prognosen som 
lämnades vid delåret.

Vi  bedömer  att  resultaträkningen  ger  en  i  allt  väsentligt 
rättvisande bild av årets resultat och att noter  finns  i  tillräcklig 
omfattning.

Enligt  LKBR  5:1  ska  resultaträkningen  redovisa  samtliga 
intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Vi har granskat att: 
q Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR 
q Resultaträkningen  i  allt  väsentligt  redovisar  årets  externa 
intäkter och kostnader 

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

q Resultaträkningen  inte  påverkas  av  väsentliga  fel  i 
periodisering
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Balansräkning

Kommentar

Vi  har  granskat  balansräkningen  och  har  inte  funnit  några 
väsentliga felaktigheter.

Det måste finnas en legal förpliktelse vid uppbokning av skuld 
för att få bokföras som en skuldpost. Många avtal visar på att 
intäkterna  ska  bokföras  det  året  som  kommunen  får  dessa 
och  inte  periodiseras.  Vi  rekommenderar  därför  att 
kommunen  gör  en  genomgång  av  skuldkonton  för  att 
säkerställa att intäkterna är rätt periodiserade och har en legal 
förpliktelse. 

Enligt  LKBR  6:1  ska  balansräkningen  redovisa  kommunens 
samtliga  tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital 
på  dagen  för  räkenskapsårets  utgång  (balansdagen).  Ställda 
panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. 
Vi har granskat att: 
q Balansräkningen är uppställd enligt LKBR 
q Noter finns i tillräcklig omfattning 
q Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder i allt väsentligt 
existerar,  tillhör  kommunen  och  är  fullständigt  redovisade 
samt inte påverkas av väsentliga periodiseringsfel

q Tillgångar,  avsättningar  och  skulder  har  i  allt  väsentligt 
värderats enligt principerna i LKBR  

q Föregående  års  utgående  balanser  har  överförts  rätt  som 
årets ingående balanser 

q Specifikationer  och  underlag  till  utgående  balanser  finns  i 
tillräcklig omfattning 

q Årets  resultat  enligt  balansräkning  överensstämmer  med 
resultaträkningen 
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Kassaflödesanalys
I  kassaflödesanalysen  ska  kommunens  in  och  utbetalningar 
under räkenskapsåret redovisas enligt LKBR kap 8 1§. 

Kassaflödesanalys  beskriver  hur  verksamhet  och  investeringar 
finansierats  och  hur  de  har  inverkat  på  verksamhetens  likvida 
ställning. 

Enligt  RKR:s  rekommendation  R13  Kassaflödesanalys  ska 
räkenskapsårets kassaflöden  i  kassaflödesanalysen hänföras  till 
följande sektorer: 

Ø löpande verksamhet

Ø investeringsverksamhet

Ø finansieringsverksamhet, och i förekommande fall

Ø bidrag till infrastruktur

Vi har granskat att: 

q Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i LKBR

q Följer RKR R13 Kassaflödesanalys

q Noter finns i tillräcklig omfattning

q Kassaflödesanalysens  innehåll  överensstämmer  med
motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen

q Kassaflödesanalys  har  upprättats  för  både  kommunen  och
koncernen

Kommentar

Vi har granskat kassaflödesanalysen och har inte funnit några 
väsentliga felaktigheter. 

Sammanställning 
kassaflödesanalys

2 019 2 018

Löpande verksamheten 153 593 169 299 

Investeringsverksamheten -151 338 -98 900

Finansieringsverksamheten 57 794 -57 048

Periodens kassaflöde 60 049 13 351 

Likvida medel vid årets början 130 269 116 918 

Likvida medel vid årets slut 190 318 130 269 
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Driftredovisning
Vi har granskat att: 

q Budgeterade och redovisade intäkter och kostnader redovisas i 
sammanfattning 

q Redovisade  intäkter  och  kostnader  överförts  riktigt  från 
bokföringen 

q Samma  periodiseringsprinciper  gäller  för  både  budget  och 
redovisning 

q Jämförelse görs med tidigare år 

q Driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och 
fastställda mål 

q Driftredovisningen redovisas som egen del i årsredovisningen

Kommentar

En  förändring  mot  tidigare  lagstiftning  är  att  driftredovisningen 
numera  ska  redovisas  som  en  egen  del  och  inte  längre  ingå  i 
förvaltningsberättelsen, vilket kommunen har anammat. 

Driftredovisningen  bör  dels  upprättas  så  att  den  tillgodoser 
fullmäktiges  behov  av  uppföljning  och  ansvarsprövning  av 
styrelser  och  nämnder,  dels  upprättas  så  att  den  tillgodoser 
externa  intressenters  behov  av  information  om  hur  resurserna 
fördelas och förbrukas av verksamheterna. Vi rekommenderar att 
kommunen ser över detta till kommande år.  

Upplysningar  om  de  för  drift  och  investeringsredovisningarna 
mest  väsentliga  internredovisningsprinciper  ska  lämnas  i  not  till 
drift  respektive  investeringsredovisningen, eller annat dokument 
som  noten  hänvisar  till.  Större  avvikelser  mellan  årets  och 
föregående års utfall samt budget ska kommenteras.

Enligt  LKBR 10:1 ska driftredovisningen  innehålla en  redovisning av 
hur  utfallet  förhåller  sig  till  den  budget  som  har  fastställts  för  den 
löpande verksamheten. 

En förändring mot tidigare år är att driftredovisningen har flyttats från 
förvaltningsberättelsen  till  egen  del  i  årsredovisningen.  Enligt  RKRs 
rekommendation  R14  Drift  och  investeringsredovisning  ska 
utformningen av utfall kunna stämmas av mot fullmäktiges budget.
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Investeringsredovisning
Vi har granskat att: 

q Investeringsredovisningen visar kommunens totala 
investeringsverksamhet 

q Investeringsredovisningen är uppställd enligt god 
redovisningssed 

q Beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med 
bokföring 

q Posterna i investeringsredovisningen är överförda till 
balansräkning och kassaflödesanalys 

q Jämförelse med tidigare år görs 

q Avvikelser i förhållande till budget och prognos har analyserats 
och kommenterats 

q Investeringsredovisningen redovisas som egen del i 
årsredovisningen.

Kommentar

En  förändring  mot  tidigare  lagstiftning  är  att 
investeringsredovisningen numera ska redovisas som en egen del 
och inte längre ingå i förvaltningsberättelsen, vilket kommunen har 
anammat. Se även kommentarer på föregående sida. 

Vi  rekommenderar  att  kommunen  under  2020  går  genom RKR 
R14 för att få med alla delar som rekommenderas, exempelvis att 
fleråriga  pågående  och  under  året  avslutade  investeringar  ska 
kunna stämmas av mot beslutade eller beräknade totalutgifter. 

Vi  rekommenderar  att  kommunen  ser  över  budgeten  för 
investeringarna eftersom den  inte  uppnås år  efter  år,  vilket  kan 
innebära att trovärdigheten minskar. 

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad 
redovisning av kommunens eller regionens investeringsverksamhet.  

En  förändring  mot  tidigare  år  är  att  investeringsredovisningen  har 
flyttats  från  förvaltningsberättelsen  till  egen  del  i  årsredovisningen. 
Enligt RKRs  rekommendation R14 Drift  och  investeringsredovisning 
ska utformningen av utfall kunna stämmas av mot fullmäktiges budget 
och    plan för  investeringsverksamheten. Vidare står det att  fleråriga 
pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas 
av  samt  att  den  även  ska  omfatta  kommunala  koncernföretags 
investeringar som fullmäktige tagit ställning till. 
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Sammanställda räkenskaper
Sammanställda  räkenskaper  för  en  kommunal  koncern  avser 
enligt  LKBR  12:1  en  sammanställning  av  kommunens  eller 
regionens  och  de  kommunala  koncernföretagens 
resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt 
noter. 

Vi har granskat att:

q De  sammanställda  räkenskaperna  är  uppställda  enligt  RKR 
R16 Sammanställda räkenskaper

q Samtliga  kommunala koncernföretag i kommunkoncernen har 
inkluderats 

q Konsolidering har skett av de kommunala koncernföretag i vilka 
kommunen  har  ett  betydande  inflytande,  är  av  särskild 
ekonomisk  betydelse  eller  är  av  särskild  betydelse  för 
kommunens verksamhet. 

q Proportionell  konsolideringsmetod  och  förvärvsmetod  har 
tillämpats vid konsolideringen 

q Beloppen  överensstämmer  mellan  de  sammanställda 
räkenskaperna och de ingående bolagens redovisningar 

q Eliminering av interna poster i allt väsentligt har skett 

q Det  finns  kassaflödesanalys  och  noter  för  sammanställda 
räkenskaper

Kommentar

Kommunen har  inga  företag eller andra väsentliga ägarandelar i 
någon  organisation  som  överstiger  20  %  av  ägarandel  eller 
väsentligt  inflytande.  Därmed  upprättas  inga  sammanställda 
räkenskaper. 
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1. Försök släcka om det går

• Använd brandsläckare när det finns.
• Om det brinner i en kastrull – lägg på locket.  

Släck aldrig brinnande fett/olja med vatten.
• Brinner det i någons kläder? Få ned personen på marken,  

kväv elden med en filt eller matta.
• Ta inga onödiga risker.

2. Kan du inte släcka branden?

• Rädda dig själv och andra i akut fara men ta inga onödiga risker.
• Kryp ut under röken. Där ser du bättre och kan andas lättare.
• Stäng dörren efter dig. Då hindrar du elden från att sprida sig.
• Brinner det i grannens lägenhet? Stanna i din lägenhet och stäng  

fönster och dörrar. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

3. Ta hand om en rökskadad person

• Se till att den rökskadade får frisk luft så snabbt som möjligt.
• Gör konstgjord andning om personen inte andas själv.
• Åk alltid till sjukhus för kontroll.

4. Ta hand om en brännskada

• Kyl brännskadad hud med kallt vatten i minst tio minuter.
• Skydda sedan skadan med en ren handduk eller liknande.
• Dra aldrig loss kläder som har fastnat i huden. 
 Klipp i stället rent runt omkring och kyl med vatten.
• Är skadan större än handflatan på den skadade personen? Sök sjukvård!

Ring
112

 Vid brand:
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 S
ödertörns brandförsvarsförbunds 
mål är att skapa säkerhet och 
trygghet i Botkyrka, Ekerö, Ha-
ninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje och 
Tyresö kommun. Vår främsta upp-
gift är därför att förhindra att brän-
der och andra olyckor inträffar.

Verksamheten omfattar nio hel-
tids- och tre deltidsstationer samt nio brandvärn. Vi 
driver också Räddningscentralen Stockholms län 
som är en larm- och ledningscentral. Vi ansvarar för 
att sotning och brandskyddskontroll utförs i våra 
medlemskommuner.
 
 

Vi ska vara en framåtsträvande och vidsynt organi-
sation som vågar utmana rådande normer för att hit-
ta bättre lösningar. Vi breddar vårt uppdrag, arbetar 
tvärsektoriellt och anpassar oss efter kundernas be-
hov. Vi delar med oss av vår kompetens och tar ett 
socialt ansvar i kommunerna. Med detta avser vi inte 
att ta över någon annans ansvar utan använda våra 
befintliga resurser för att bidra till att andra kan göra 
ett bra jobb. I det förebyggande arbetet och vid 
olyckor och kriser ser vi inte bara till den fysiska ska-
dan utan till hela det drabbade sammanhanget. 

I en tät dialog och samverkan med kommunens olika 
aktörer skapar vi tillsammans en tryggare och säkra-
re vardag för de som bor och vistas i våra medlems-
kommuner.

Tillsammans skapar vi framtidens räddningstjänst!

 Kort om oss.

 » Vi ska vara en  
 framåtsträvande och 

  vidsynt organisation 
  som vågar utmana 
  rådande normer för att 
  hitta bättre lösningar. 
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 Våra medlemskommuner.

Södertörns brandförsvarsförbund bedriver räddningstjänst i följande  
tio kommuner: Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, 
Salem, Södertälje och Tyresö. Våra medlemskommuner har 628 165 invånare och 
vårt uppdrag är att bidra till att dessa känner sig trygga och säkra i sin kommun.

 

Botkyrka
94 606 invånare 
488 invånare/km²
194 km² landyta

Ekerö
28 690 invånare 
132 invånare/km²
217 km² landyta

Haninge
92 095 invånare 
201 invånare/km²
458 km² landyta

Huddinge
112 848 invånare 
861 invånare/km²
131 km² landyta

Nacka
105 189 invånare 
1 107 invånare/km²
95 km² landyta

Nykvarn
11 014 invånare 
72 invånare/km²
153 km² landyta

Nynäshamn
28 575 invånare
80 invånare/km² 
359 km² landyta

Salem
16 750 invånare 
310 invånare/km²
54 km² landyta

Södertälje
98 979 invånare
189 invånare/km² 
525 km² landyta

Tyresö
48 333 invånare 
700 invånare/km²
69 km² landyta

Totalt: 
Totalt invånare: 637 079
Totalt invånare/km²: 4 140  
Total km² landyta: 2 255



Direktionens ordförande och 
förbundsdirektören har ordet

avslutar inte bara ett decennium utan för vår verksamhet innebär det 
även ett bokslut av vårt handlingsprogram för perioden 2016-2019. 
Handlingsprogrammet antas av direktionen och är ett politiskt styr-
dokument som ska vägleda verksamhetens arbete på en övergripande nivå. 
Årligen skrivs en verksamhetsplan med detaljerade mål som kan mätas och 
följas upp samt specificera vilka aktiviteter som ska utföras under året.

6   
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Till handlingsprogrammet 2016-2019 togs det 
fram sex inritningarna som skulle bidra till ett håll-
bart samhälle, ur ett ekonomiskt, ekologiskt och ett 
socialt perspektiv. Med det menar vi att vi på bästa 
sätt ska använda våra resurser och utöver rädd-
ningstjänstarbetet hjälpa våra medlemskommuner 
och andra aktörer i deras arbete med trygghet och 
säkerhet. 

− Kommunerna ska känna till hur vi kan bidra 
med mer än det traditionella räddningstjänstarbe-
tet. Vi är en samhällsaktör som alla andra och ska 
därför ta ansvar för ett hållbart samhälle i vårt arbe-
te. Vi ska vara en aktiv och involverad part i hela 
kommunens arbete med skydd mot olyckor och 
andra oönskade händelser, säger Hillevi Engström. 

Med blicken i backspegeln kan vi med väl godkänt 
betyg visa upp en fortsatt utveckling av samverkan 
med våra medlemskommuner. Med detta avser vi 
inte att ta över någon annans ansvar utan använda 
våra befintliga resurser för att bidra till att andra 
kan göra ett bra jobb. 

− Vi är mycket stolta över vår räddningstjänst och 
den utveckling som har skett de senaste åren. 
Samverkan är nyckeln till framgång och tillsammans 
bygger vi trygghet och säkerhet för alla de som bor, 
vistas eller verkar i våra medlemskommuner, säger 
Tobias Nässén.

Vi ska fortsätta att utveckla och verka för en lång-
siktigt hållbar struktur och en mer robust dialog 
med alla medlemskommuner. Vi ska även kvalitets-
säkra kommunspecifika åtaganden i det breda före-
byggande arbetet. Gemensamma intressen ska tas 
tillvara och där vi kan samnyttja våra resurser bi-
drar vi tillsammans till ett mer robust samhälle, som 
minimerar bränder och andra olyckor. Självklart ser 
behoven olika ut i våra kommuner och lösningar be-
höver anpassas därefter.     

Samverkan över länsgränsen
I slutet av november startade ett nytt samarbete 
avseende utalarmering och ledning mellan Söder-
törns brandförsvarsförbund och Sörmlandskustens 
räddningstjänst.

Samarbetet innebär att räddningsstyrkor från 
respektive räddningstjänst larmas ut och leds från 
Räddningscentralen Stockholms län som drivs av oss.

De räddningsstyrkor som är snabbast tillgängliga 
och mest lämpliga ska larmas ut, oavsett kommun 
och om de tillhör Sörmlandskustens räddningstjänst 
eller Södertörns brandförsvarsförbund. Det kan 
också innebära att räddningsstyrkor från båda orga-
nisationerna samarbetar på en skadeplats. Totalt 
sett blir det en effektivare och robustare räddnings-
tjänst med bättre ledningsförmåga.

− Ett mer utvecklat samarbete med Sörmlands-
kustens räddningstjänst stärker vår gemensamma  
förmåga för ledning och genomförande av rädd-
ningsinsats. De samlade resurserna ska användas så 
effektivt som möjligt oavsett kommuntillhörighet 
och bidra till att uppnå ett så bra resultat för med-
borgarna som möjligt vid en händelse, säger Hillevi.

Flera lyckade rekryteringar 
Vi har gjort ett flertal lyckade rekryteringar inom 
olika yrkeskategorier under året och nya medarbe-
tare har hälsats välkomna till oss. Kollegor, som ti-
digare varit mångåriga medarbetare hos oss, har 
återvänt till förbundet och två nya befattningar har 
inrättats i organisationen. 

I början av året påbörjades arbetet med rekryte-
ring av ny chef till förbundet i och med dåvarande 
brandchef Lars-Göran Uddholms aviserade pen-
sionsavgång. I juli beslutade en enig direktion att 
erbjuda Hillevi Engström tjänsten som förbunds-
direktör vid Södertörns brandförsvarsförbund.

− Jag är mycket glad att vi har rekryterat Hillevi 
Engström som Södertörns brandförsvarsförbunds 
första förbundsdirektör. Hillevi har en bred erfaren-
het av samhällsfrågor som passar väl in i förbundets 
uppdrag att ytterligare utveckla och leda arbetet 
när det gäller skydd mot olyckor, både när det gäller 
det förebyggande arbetet och att vara en utryckan-
de räddningstjänst i framkant i Sverige, säger Tobias.

Vår värderingsresa har börjat 
När tydlighet skapas kring värderingar kan alla ta  
ställning. Relationerna stärks inom och mellan 
grupper, något som är bra i både med och- motgång. 
I arbetet med att identifiera och ta fram förbundets 
värdegrund kommer vi att genomföra olika aktiviteter. 
Den röda tråden är att vi skapar detta tillsammans. 

− Symbolen #1 kommer att vara en del av vårt 
värdegrundsarbete och bli en gemensam kompass i 
allt vi gör. Kort beskrivet så står ettan för att vi ska 
vara en räddningstjänst i framkant och utifrån vårt 
samhällsuppdrag ska våra medlemskommuner och 
medborgare på bästa sätt få en säker, trygg och för-
troendefull miljö, avslutar Hillevi. 

Hillevi Engström
Förbundsdirektör

Tobias Nässén
Direktionens 

ordförande

 Tillsammans bygger vi.
 trygghet och säkerhet.



Resultatöversikt effektmål

 
inriktningar
Förbundets verksamhet styrs av en årlig verksamhetsplan baserad 
på de sex inriktningar som fastställdes för handlingsprogrammet 
2016-2019. En sammanfattande bedömning av måluppfyllelse  
och effekt som vi uppnått under 2019 års verksamhet redovisas  
på nästkommande sidor.

8   
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Alla inom vårt  
område ska leva  
i en trygg och säker 
hemmiljö med  
avseende på brand 
och andra olyckor

Den egna hemmiljön ska vara  
en trygg och säker plats där du 
inte riskerar att drabbas av  
olyckor. Ändå måste varje år cir-
ka 230 000 människor uppsöka 
en akutmottagning efter att ha 
skadats i eller i närheten av hem-
met. Brand i bostad leder till att 
cirka 100 människor omkommer 
varje år och cirka 1000 skadas 
allvarligt. I vårt område sker en 
stor majoritet av dödsbränderna 
i bostaden och cirka två tredjede-
lar av våra insatser till brand i 
byggnad sker i bostäder. Vi möter 
människor varje dag och har där-
med stora möjligheter att identi-
fiera och minska risker för både 
brand och andra olyckor i hem-
miljön

Hembesök
Mot bakgrund av att 90 pro-
cent av dödsbränderna i Sverige 
sker i bostaden arbetar vi mål-
medvetet och långsiktigt för att 
alla inom vårt område ska leva i 
en trygg och säker hemmiljö 
med avseende på brand och an-
dra olyckor. 

I arbetet med att stärka indi-
videns förmåga att förebygga 
brand och att hindra eller 
begränsa skador om det börjar 
brinna i hemmiljön har brand-

styrkorna genomfört hembesök. 
Det hela började som ett pro-
jekt 2017 i fyra av våra medlem-
skommuner men konceptet har 
nu permanentats och alla hel-
tidsstationer i Södertörns 
brandförsvarsförbund har ge-
nomfört hembesök under året. 

Forskningen visar att hembe-
sök ger störst effekt i områden 
där det brinner mycket, därför 
har områden valts utifrån vår 
insatsstatistik där flest bränder 
kan påvisas. 

Vi har under 2019 genomfört 
totalt 2 794 hembesök i våra 
medlemskommuner. Vid 752 av 
dessa hembesök har vår perso-
nal gett hushållet en chans upp-
täcka en brand på ett tidigt sta-
dium genom att ordna en funge-
rande brandvarnare i hemmet 
genom att byta batteriet eller 
sätta upp en ny brandvarnare. 

Vid hembesöken informerar 
vi om hur man testar en brand-
varnare och byter batteriet. Vi 
informerar om hur man ska age-
ra vid brand i bostaden, till 
exempel vid brand på spisen och 
vad man gör om det är rök i 
trapphuset. Vi samtalar om hur 
man kan förebygga brand och 
att man bör ha en brandfilt och 
en handbrandsläckare i hem-
met. Under hembesöken har vi 
träffat nästan 5 000 kommunin-
vånare i personliga möten under 
året. Hembesöken har uppskat-
tats både av de boende och våra 
egna medarbetare.

Under året har vi också haft 
förmånen att få berätta om vårt 
arbete för kommunala bostads-
företag över hela Sverige vid en 
branddag arrangerad av 
Sveriges Allmännytta i 
Stockholm. 

Sotning och brand-
skyddskontroll 
En viktig del av vår verksamhet 
är genomförandet av sotning 
och brandskyddskontroller. Det 
i kombination med att sprida in-
formation om hur man eldar på 
rätt sätt är betydelsefullt för 
det förebyggande arbete vi all-
tid jobbar med.

I vårt område utfördes  
13 784 st brandskyddskontrol-
ler under 2019, varav 22,7  
procent av dem resulterade i 
förelägganden. Antalet nyttjan-
deförbud som har kommunice-
rats under året är 430 st.

Sotning utförs av olika entre-
prenörer i alla våra medlems-
kommuner. Brandskyddskon-
troll utförs av olika entreprenö-
rer men även i egen regi. För att 
säkerställa att uppdraget sköts 
enligt de riktlinjer och rutiner vi 
har satt upp har vi löpande kon-
takt och regelbundna uppfölj-
ningar med entreprenörerna 
som vi har ett bra och välfunge-
rande samarbete med.

Under 2019 har vi jobbat 
vidare med det arbete vi påbör-
jade förra året genom att delvis 
effektiviserat det administrati-

va arbetet, fått en budget i 
balans och infört ny taxa för 
brandskyddskontrollen i samtli-
ga medlemskommuner.

Vidare har vi upphandlat en 
ny entreprenör i Nynäshamns 
kommun och deltagit i samver-
kan med andra räddningstjäns-
ter med mål om att få en bättre 
samsyn inom området. 

Civil insatsperson 
Konceptet civil insatsperson 
(CIP) har nu införts i tio områ-
den i våra kommuner. Totalt har 
120 frivilliga utbildats och ut-
rustats med en grundläggande 
utrustning för att snabbt kunna 
göra en akut insats innan pro-
fessionell hjälp ankommer.  
Civila insatspersonerna genom-
går en åtta timmars lärarledd 
utbildning där vi varvar teori 
med praktiska moment. CIP 
finns i en liten skala runt om i 
Sverige och då främst i glesbyg-
den men inom vårt geografiska 
område provar vi även CIP i en 
mer urban miljö som Södertälje. 
CIP Södertälje är ett projekt 
som vi har tillsammans med  
Linköpings universitet och som 
kommer att utvärderas 2021. 
Erfarenheterna av att organise-
ra frivilliga civila insatspersoner 
är mycket goda och det finns 
flera exempel på där deras åt-
gärd haft betydelse. Under 
kommande år planeras fler  
områden med CIP.

1

Övning civil insatspersonHembesök
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Vi ska minimera 
samhällsstörningen 
vid olyckor och 
kriser

Olyckor och kriser har stor på-
verkan på samhället även utan-
för själva olyckan. Det kan hand-
la om avstängda vägar, 
miljöskador och personer som 
blir sjukskrivna på grund av 
olyckor. Vi ska bidra till att mins-
ka denna samhällsstörning ge-
nom att fånga upp hela det drab-
bade sammanhanget. Vid kriser i 
samhället ska vi bidra med de re-
surser och den kunskap som finns 
tillgänglig och som kan avvaras 
för att minska störningen.

Säkerhet- och metod-
arbete vid trafikolyckor 
Med start 2016 identifierade 
förbundet att vi behövde ut-
veckla vårt säkerhet- och me-
todarbete vid trafikolyckor. Må-
let var att all räddningspersonal 
skulle känna sig säker på en 
olycksplats samt vara trygg i ar-
betet med skadearbetet med 
moderna bilar.

Ett gediget kunskapsinhäm-
tande från egen personal samt 
externa aktörer, både nationellt 
och internationellt genomför-
des och 2017 var utbildnings-
materialet klart. Utbildningens 
fokus är att minska räddnings-
tjänstens tid på skadeplats och 
därmed begränsa samhällspå-
verkan, skapa en säker arbets-
miljö och bidra till en snabb 

transport till sjukhus av den 
drabbade. Samtlig heltid- och 
deltidspersonal i förbundet har 
utbildats och anpassade utbild-
ningar har även genomförts för 
ledningsoperatörer och befäl i 
förbundet.    

Våra utbildningar för rädd-
ningstjänstpersonal och befäl 
har vi kunnat erbjuda externt 
och idag har vi utbildat över ett 
trettiotal räddningstjänster i 
Sverige. Under 2019 har vi 
påbörjat ett arbete med att ta 
fram en fortsättningsutbildning 
för andra räddningstjänster.    

Södertörns brandförsvarsför-
bunds ambitioner har alltid varit 
att bidra med kunskap och erfa-
renheter och under de senaste 
två åren har vi deltagit i flera 
nationella projekt. Under 2018 
startade vi storstadsträffarna 
där vi, Storstockholms brand-
försvar, Räddningstjänsten 
Storgöteborg och Räddnings-
tjänsten Syd skapat ett samar-
bete där vi hjälper varandra och 
delar med oss av utbildningsma-
terial. Vi medverkar i två olika 
nätverk, nätverket för buss- och 
tågolyckor samt nätverket för 
trafikolyckor, som administreras 
av Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap. 

Södertörns brandförsvarsför-
bund har även varit remissin-
stans för två väghandledningar 
»Säker arbete på väg« och 
»Vajerräcken«.

Under 2019 har vi varit dri-
vande i två olika regeringsupp-
drag, ”Höjd säkerhet för vägar-
betare” och »Säkerhetshöjande 
åtgärder för gasdrivna bussar«. 
Höjd säkerhet för vägarbetare 
är ett uppdrag som kommer 
fortgå under 2020 där vi repre-
senterar Sveriges Kommuner 
och Regioner och Sveriges rädd-
ningstjänster. Säkerhetshöjande 
åtgärder för gasdrivna bussar är 
ett avslutat projekt och där 
bidrog vi med kunskap om hur 
gasdrivna bussar beter sig vid 
kollisioner och bränder. 

Övning Havsörn 
Den 23-24 oktober deltog vi, 
inom ramen för Samverkan 
Stockholmsregionen, i kärn-
kraftsövningen Havsörn. 

I ett av de tre kärnkraftslänen 
genomförs vartannat år en 
kärnkraftsövning. Under 2019 
var det Uppsala län som stod 
som arrangör. Övning Havsörn 
var en bred simuleringsövning 
som innehöll moment av grå-
zonsproblematik med omfat-
tande samhällsstörningar, des-
information och informations-
påverkan och inslag av allvarliga 
antagonistiska handlingar.  

De olika övningsmomenten 
kom att belysa möjliga utma-
ningar för samhällets krisbered-
skapsförmåga och krav på regio-
nens förmåga att agera koordi-
nerat i beslutade samverkans-
nivåer. 

Fokus för Samverkan 
Stockholmsregionen och dess 
aktörer var att få tillfälle att öva 
analys, agerande och kommuni-
kation vid återkommande stör-
ningar i ett osäkert läge, men 
också koordinerade åtgärder 
för de konsekvenser en kärn-

teknisk händelse i ett grann- 
län skulle få för Stockholms-
regionen. 

Övningen hade till syfte att 
stärka förmågan att kunna
• aktivera och agera med stöd 

av regionala grundförmågor i 
en situation med omfattande 
samhällsstörningar med okla-
ra grundorsaker.

• agera stödjande och hante-
rande i en kärnteknisk hän-
delse där bland annat Läns-
styrelsen får ett utökat an-

 svar och mandat och som på-
verkar Stockholmsregionen.

• agera med uthållighet när 
omfattningen i tid och rum 
inte är känd.

• agera på osäkra förutsätt-
ningar och svårtolkade situa-
tioner när grundorsaken till 
händelsen inte är känd.

• dela sekretessbelagd och 
hemlig information mellan 
aktörerna.

• kommunicera samordnat i ett 
osäkert läge.

• öva och agera effektivt under 
Totalförsvarsövning 2020.

Övning trafikolycka personbil

2
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Befolkningsskydd 
Befolkningsskydd handlar om 
att skydda och rädda civilbe-
folkningens liv, enskild egen-
dom och civil allmän egendom. 
Med befolkningsskydd menas 
bland annat skyddsrum och 
räddningstjänst. Ett skyddsrum 
är en del av en byggnad med 
förstärkta väggar och dörrar 
som kan stå emot tryckvågor 
från bomber, brand och bråte 
från rasande hus. Det har speci-
ell ventilation och luftsluss så 
att man ska kunna minimera 
verkan från giftiga gaser.

Södertörns brandförsvarsför-
bund har fyra certifierade per-
soner som gör tillsyner och kon-
troller på skyddsrum i våra med-
lemskommuner åt Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap.

Vi ska minimera  
miljöpåverkan inom 
vår verksamhet 

Som organisation strävar vi efter 
att minimera miljöpåverkan både 
i det vardagliga arbetet och un-
der räddningsinsatser. Vid olyck-
or påverkas miljön på olika sätt, 
det kan vara genom olyckans art 
där farliga ämnen läcker ut eller 
genom räddningsarbetet där ke-
miska medel måste användas. På 
19 procent av våra insatser kan 
vi konstatera uppenbara miljö-
skador. Miljöpåverkan ska alltid 
beaktas och skador undvikas i 
den mån det går.

Miljöcertifiering 2019
Södertörns brandförsvarsför-
bund blev i februari 2019 ISO 
14001:2015 certifierad. Miljö-
ledningssystemet omfattar 
räddningstjänst, utryckande 
verksamhet och förebyggande 
arbete inom våra medlemskom-
muner, våra brandstationer (nio 
heltid- och tre deltidsstationer) 
och larmcentralen. 

Sbffs miljöaspekter 
Miljöaspekterna är identifiera-
de och finns i organisationens 
miljöaspektregister. Registret 
omfattar miljöpåverkan, onor-
mala förhållanden/nödlägen 
inom miljö samt de intresse-
krav som ställs på organisatio-
nen. Miljöcertifiering har valts 
för att:
1. Underlätta för organisatio-

nen att följa lagen.
2. Förebygga eller mildra nega-

tiv miljöpåverkan.
3. Ett systematiskt sätt att arbe-

ta med miljöledning som kan 
bidra till hållbar utveckling.

4. Positivt miljöarbete kan ge 
strategiska och konkurrens-
mässiga fördelar.

Miljöutbildning
Alla anställda har fått en miljö-
utbildning för att känna till och 
förstå vår miljöpolicy, känna till 
våra miljömål och förstå hur vi 
arbetar miljöförebyggande. En 
miljömanual finns tillgänglig för 
alla medarbetare.

Användning av  
brandskum
Brandskum med fluortensider 
misstänks vara en av huvudor-
sakerna till de föroreningar i 
dricksvatten som lett till att 
brunnar och vattenverk i flera 
svenska kommuner tagits ur 
bruk de senaste åren.

Vårt mål att minska använd-
ningen av brandskum har varit 
mycket verkningsfull och det 
finns en tydlig riktlinje kring 

detta. Från att ha använt brand-
skum under ett hundratal insat-
ser per år tidigare så har brand-
skum endast använts vid sexton 
tillfällen sammanlagt under 
åren 2018 och 2019. De senas-
te två åren har vi inte behövt 
införskaffa något brandskum 
till våra fordon.
 
Miljöansvarig på  
alla heltids- och  
deltidsstationer
På alla heltidstationer finns det 
en stationssamordnare. Dessa 
har utsett en miljöansvarig som 
redovisar avvikelser och förbätt-
ringsåtgärder på stationsled-
ningsgruppsmöten varje månad. 
På deltidsstationerna är det sta-
tionsansvarig som ansvarar för 
miljöarbetet. Miljöansvariga del-
tar i miljögruppsmöten för hela 
organisationen. Vissa i miljö-
gruppen är även miljörevisorer.

Alla stationer ska sopsortera, 
ha dataskyddsblad på alla sina 
kemikalier och hantera miljö-
farligt avfall enligt lag. Alla  
miljöansvariga ska använda sig 
av vårt kemikalieregister i sys-
temet EcoOnline.

Vi ska aktivt  
påverka arbetet 
mot andra olyckor 
än brand 

Enligt Lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor ska vi verka för att 
åstadkomma skydd mot andra 
olyckor än bränder utan att an-
dras ansvar inskränks. Detta görs 
redan men ska utvecklas och bli 
ett mer aktivt arbete där vi hittar 
nya forum och arbetssätt för att 
påverka och stötta andra aktörer. 
Cirka hälften av de olyckor som 
vi åker på är annat än brand, det 
gör att vi har en god insyn och ett 
bra underlag för att uppmärk-
samma andra aktörer på vad  
som måste förebyggas.

Vårt olycksförebyggande  
arbete är i huvudsak inriktat på 
brandskydd där vi har ett tyd-
ligt uttalat mandat och ansvar 
att driva frågan i samhället. I 
vårt skadeavhjälpande arbete 
hanterar vi dock alla typer av 
olyckor vilket ger oss en stor 
kunskap som kan vara en grund 
för vårt förebyggande arbete. 
Vidare har vi många medarbeta-
re som har en bred kunskap 
kring bakomliggande faktorer 
till olyckor där vi genom sprid-
ning av kunskap direkt eller indi-
rekt kan minska antalet olyckor. 
Nedan listas ett antal aktiviteter 
genomförda under 2019. 
 
 

3

4
Förvaring av kemikalier 

på station
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Suicidprevention
I samband med att vi granskar 
kommunernas förslag till detalj-
planer kontrollerar vi att miljö-
er utformas för att minska ris-
ken för suicid, exempelvis kring 
järnvägsövergångar. Vidare har 
vi en god kunskap kring var 
dessa olyckor inträffar och vi 
har uppvaktat ansvariga myn-
digheter och fastighetsägare 
för att förmå dem att ändra fy-
sisk utformning i syfte att både 
rädda liv men också minska ef-
terföljande trafikstörningar.

Vattensäkerhet
Det är ungefär lika många som 
dör av drunkning som av brand i 
samhället. På våra brandstatio-
ner kan man därför till en myck-
et låg kostnad hyra flytvästar 
och låna isdubbar till utflykten.

Riskutsatthet
Olika människor har beroende 
på kön, ålder och en rad andra 
faktorer olika stor risk för att 
drabbas av en olycka. Bland  
annat kan nämnas att män är 
överrepresenterade i nästan 
alla olyckstyper. Denna kun-
skap skapar möjlighet till mer 
effektivt förebyggande arbete. 

Social hållbarhet
Södertörns brandförsvarsför-
bund bistår i flera kommuner 
med arbetet kopplat till social 

hållbarhet, bland annat i vålds-
förebyggande arbete. Detta ar-
bete påverkar indirekt även på 
olycksförekomst då det finns 
starka kopplingar mellan socia-
la faktorer och risken att orsa-
ka/drabbas av en olycka. 

Civilt försvar 
En av de svåraste prövningar 
som vårt samhälle kan drabbas 
av är krig. Södertörns brandför-
svarsförbunds förmåga är en 
delmängd av totalförsvaret som 
ska avhålla från och lindra ef-
fekterna av angrepp. För att 
uppnå ökad förmåga har vi ge-
nom rekrytering ökat vår kom-
petens samt påbörjat planering 
och åtgärder för ökad robust-
het både genom fysiska föränd-
ringar och ökning av kunskap. 
Robusthet och förmåga att han-
tera antagonistiska hot skapar 
även förmåga att verka vid ter-
rordåd och andra situationer 
med pågående dödligt våld.

Vi ska bidra till  
ett socialt hållbart 
samhälle

Ett socialt hållbart samhälle till-
godoser medborgarnas grundläg-
gande behov, rättigheter och ut-
veckling. Genom goda livsvillkor 
skapas tillit, trygghet och stolthet 
för det egna bostadsområdet och 
för samhället i övrigt. Ett samhälle 
där det finns stora skillnader i 
människors livsvillkor kan medfö-

ra risk för social oro. Vi vill bidra 
och verka för ett samhälle där alla 
människor känner sig trygga, in-
kluderade och blir bemötta på ett 
likvärdigt sätt.

Blåljusmatchen 
Den 20 oktober arrangerades 
Blåljusmatchen på Tele2 Arena 
av Samhällsmatchen och Stena 
Fastigheter Stockholm. Blåljus-
matchen är ett startskott på en 
satsning som handlar om att 

bygga broar mellan blåljusper-
sonal och ungdomar i Stock-
holms södra stadsdelar. Initiati-
vet är även en del av Samhälls-
matchen som är Hammarby  
Fotbolls CSR-program. 
Ungdomar från Bredäng, Sätra, 
Skärholmen och Vårberg till-
bringande en dag tillsammans 
på Tele2 Arena tillsammans 
med poliser, brandmän, ambu-
lanspersonal och personal från 
Stena Fastigheter Stockholm. 
Efter den egna matchen fanns 
det möjlighet att stanna kvar 
och titta på matchen som spela-
des mellan Hammarby-Malmö. 

Mentors in violence 
prevention
Mentors in violence prevention 
(MVP) är ett socialt förebyg-
gande arbete där vi i samverkan 
med Botkyrka kommuns före-
byggarteam, skola och polis job-
bar med att förebygga våld och 
risktagande. MVP är från grun-

den ett våldsförebyggande ar-
bete där vi tillsammans med 
ungdomar i högstadiet synlig-
gör och problematiserar sociala 
konstruktioner som påverkar 
människors förhållande till våld 
och risktagande. I MVP utbildar 
vi ungdomar till mentorer och 
låter dem axla rollen som för-
ändringsaktörer och vår roll är 
att stötta dem genom hela ar-
betet. MVP handlar mycket om 
att lyssna till våra unga kom-

muninvånare för att få en bild 
av hur deras möjligheter att på-
verka sin omgivning ser ut. 
Det är en ny form av förebyg-
gande arbete som kräver ett so-
ciologiskt analytiskt perspektiv 
vilket är en extra kul utmaning i 
en yrkeskultur där arbetsupp-
gifter länge varit av mer kon-
kret handfast karaktär. Det gör 
att vi inom räddningstjänsten 
har mycket att lära genom MVP. 
Rent konkret så innebär MVP 
att vi träffar ungdomar nästan 
varje vecka under läsåret och är 
delaktiga i att rekrytera, stötta 
och leda de utbildade mento-
rerna i årskurs nio som sam-
manlagt håller elva stycken  
seminarium för eleverna i års-
kurs sex. 

MVP är en del av ett större fö-
rebyggararbete som Botkyrka 
kommun driver och arbetet ut-
värderas enlig vetenskaplig 
praxis.

5Hyr flytväst hos oss

Blåljusmatchen är ett startskott på en satsning som 
handar om att bygga broar mellan blåljuspersonal och 

ungdomar i Stockholms södra stadsdelar.
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Polis Ambulans  
Räddningstjänst - PAR
PAR innebär att kommunens 
elever i årskurs sju och/eller 
åtta kommer till brandstationen 
för att träffa personal från polis, 
ambulans och räddningstjänst. 
Eleverna får lära sig om de olika 
yrkena men också vad konse-
kvenserna kan bli vid exempel-
vis anlagda bränder och andra 
brott. Huvudsyftet är att skapa 
en god kontakt med ungdomar-
na.

I Botkyrka infördes PAR 
2017 och är numera en del av 
den ordinarie verksamheten. 
Samtliga elever i årskurs åtta 
genomgår konceptet. Varje 
utbildningstillfälle avslutas med 
en gemensam lunch på elever-
nas skola. Vid ett flertal tillfällen 
följer, utöver undervisade per-
sonal, även brandstyrkan med 
och äter lunch på skolan. Det är 
en viktig signal gentemot elev-
erna och ett bra sätt för samtlig 
personal att värna om och bygga 
en bra relation med kommunens 
unga invånare. Utvärderingen 
visar att samtliga lärare och 
elever är mycket nöjda med kon-
ceptet.  

Under våren deltog personal 
från Botkyrka brandstation vid 
en föreläsning om PAR på en 
nätverksträff i Malmö. Det blev 
ett lyckat tilltillfälle att berätta 
om vårt arbete med unga.      

Redan under 2018 påbörja-
des ett förarbete med att införa 
PAR i Södertälje och under 
våren 2019 bjöds elever i års-
kurs sju från tre olika skolor in 
till ett första utbildningstillfälle. 
I Södertälje har även bussbola-
get Nobina varit involverade 
genom att hämta eleverna i sko-
lan och skjutsa dem till brand-
stationen. Under resan informe-
rade personalen från Nobina om 
sitt yrke och sin arbetssituation. 
En enkät med olika frågor skick-
ades ut till eleverna innan och 
efter besöket. Utfallet från 
enkäten visade på ett ökat för-

troende, en mer positiv bild av 
räddningstjänsten samt större 
förståelse för vad vi gör. Under 
hösten 2019 utvärderades kon-
ceptet och från och med 2020 är 
PAR en del av den ordinarie 
verksamheten i Södertälje.

Flera räddningstjänster i 
Sverige har blivit inspirerade av 
PAR och väljer nu att starta upp 
en liknande verksamhet, vilket 
är ett väldigt bra betyg för vårt 
arbete.

Vi ska förbättra  
förutsättningarna 
för effektiva  
räddningsinsatser 

I samhället finns ett inbyggt 
skydd för mänskliga misstag. 
Olyckor ska kunna ske utan att 
det medför allvarliga konsekven-
ser för människa, egendom eller 
miljö. När det här skyddet falle-
rar eller inte räcker till ska sam-
hällets resurser hjälpa till att mi-
nimera skadan. För att minska 
konsekvensen av en olycka krävs 
att det inbyggda skyddet funge-
rar och att samhället är väl för-
berett för den hjälpinsats som  
behövs.
    
Tuna Gårds  
övningsanläggning  
En stor del av utbildningsverk-
samheten kan nu bedrivas på 
vår övningsplats Tuna Gård i 
Botkyrka. Flera anläggningar på 
övningsområdet har färdig-
ställts under året som bland an-

nat ett multifunktionellt och 
ombyggningsbart övningshus, 
övertändningscontainer, strål-
förarcontainer och klassrum.

Skogsbrandsutbildning 
Under 2019 har Södertörns 
brandförsvarsförbund genom-
fört en omfattande utbildnings-
insats för att förbättra vår förmå-
ga att hantera bränder i skog och 
mark. Utbildningen har i olika 
former riktats mot såväl brand-
män som larm- och ledningsope-
ratörer och samtliga befälsnivå-
er. Mer än två tredjedelar av de 
berörda yrkesgrupperna genom-
förde utbildningen under året.   

Förutom nämnda satsning 
har vårt skogsbrandmaterial 
moderniserats och i samband 
med det har nya arbetsmetoder 
tagits fram.

Tillsynsverksamheten
Södertörns brandförsvarsför-
bund är en tillsynsmyndighet 
och genomför tillsyn enligt lag 
(2003:778) om skydd mot 
olyckor samt lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva 
varor. Vid tillsynen kontrolleras 
efterlevnaden av respektive 
lagstiftning. 

Under 2019 har det genom-
förts nästan 900 tillsyner runt 
om i våra kommuner. Brand-
männen är de som genomför 
den största delen av förbundets 
tillsyner och det har blivit en 

självklar del i det dagliga arbetet 
på våra brandstationer. Insats-
ledare och brandingenjörer gör 
tillsyner av större och mer kom-
plexa objekt samt kvalitetssäk-
rar samtliga tillsyner.

De brandmän som ska god-
kännas som tillsynsförrättare 
måste genomgå en intern utbild-
ning. Olycksförebyggande, som 
den kallas, genomförs årligen.  
Alla brandmän ska gå Olycks-
förebyggande som ett steg i sin 
kompetensutveckling och de som 
blir antagna har i regel några års 
arbetslivserfarenhet som brand-
man. Utbildningen omfattar 15 
platsbundna dagar med lektio-
ner samt självstudier som totalt 
uppgår till 240 timmar.

Deltagarna läser om olycks-
förebyggande arbete i stort,  
tillsynsarbete samt utbildas 
inom ärendehantering, sam-
hällsorientering och plan- och 
byggprocessen. Hösten 2019 
har 16 brandmän genomgått 
denna utbildning.

Att våra brandmän förstår 
kopplingen mellan det förebyg-
gande och skadeavhjälpande 
arbetet är en enorm styrka för 
individen likväl som för hela 
organisationen. De olika kun-
skaperna och erfarenheterna 
hänger samman och komplet-
terar varandra vilket för att  
våra brandmän får en bred  
kompetens.

Skogsbrandsutbildning
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Regionsgemensamma 
befälsutbildningar
Förmågan att leda en rädd-
ningsinsats bygger på ett sam-
spel mellan de olika ledningsni-
våerna. Tillsammans med de 
åtta andra räddningstjänsterna 
i vår region genomför vi gemen-
samma utbildningar för våra be-
fäl för att utveckla förmågan att 
leda och samverka vid rädd-
ningsinsatser. 

Befäl som verkar i lednings-
nivåerna 2-5 genomgår sedan 
2017  en regionsgemensam 
obligatorisk utbildning. I princip 
har alla som verkar i rollen L2 – 
L5 i regionen genomgått utbild-
ningen och vi utbildar från 2020 
nyanställda och enstaka som 
ännu inte gått. Under året 
genomfördes sju kurser och cir-
ka 150 personer genomförde 
utbildningen.

Under 2019 har vi tagit fram 
en utbildning anpassad för led-
ningsnivå L1 (styrkeledare) och 
under senhösten 2019 genom-
fördes instruktörsutbildning 
och en första pilotutbildning. 
2020 planerar vi för åtta tvåda-
garsutbildningar fördelade på 
fyra veckor. Behovet är stort då 
vi gemensamt har närmare 100 
hel- och deltidsstationer och 
därmed mellan 600 och 800 
styrkeledare som ska utbildas 
beroende på ambitionsnivå. 
Med en utbildningstakt om åtta 
kurser á 24 deltagare bedöms vi 
gå runt på fyra år. 

EU-projekt 
Södertörns brandförsvarsför-
bund har efter ansökan till EU´s 
program Horizon 2020 beviljats 
deltagande i två utvecklingspro-
jekt, Ingenious och Assistance. 
Projekten är treåriga och vårt 
deltagande är fullt finansierade 
under hela projekttiden. Ingeni-
ous handlar om framtidens per-
sonliga skyddsutrustning såsom 
hjälm, kläder och fotbeklädnad. 
Assistance ska ta fram ett nytt 
stödsystem för lägesbilder. Vår 
roll i projekten är så kallade 

slutanvändare vilket innebär att 
vi ska handgripligen prova och 
utvärdera framtidens utrust-
ning. Totalt ersätts Södertörns 
brandförsvarsförbund med cir-
ka 4,2 mkr under två år och en-
gagerar medarbetare på alla ni-
våer.

Tillfällig räddningsgata 
När en allvarlig olycka inträffar 
på motorvägen är varje sekund 
viktig. Räddningstjänst, polis 
och ambulans behöver komma 
fram fort för att rädda liv. Från 
och med den 1 april 2019 testa-
des »tillfällig räddningsgata« i 
Stockholm – en metod där blås-
ljusfordon får fri lejd med hjälp 
av signalskyltar över körfälten. 

Utgångspunkten är framkom-
lighetsproblem på det högtrafi-
kerade vägnätet i samband med 
trafikolyckor. Tidigare kunde 
räddningstjänsten använda väg-
renen för att ta sig fram till en 
olycka, men i samband med att 
Trafikverket byggt fler körfält 
på E4, har vägrenen försvunnit.

Tillfällig räddningsgata är ett 
sätt att öka både trafiksäkerhe-
ten för övriga trafikanter, och 
framkomligheten för räddnings-
tjänst, polis och ambulans. 
Förhoppningen är att framkör-
ningstiden för räddningsresur-
ser till en trafikolycka kan kortas 
rejält. Det kan innebära stora 
skillnader i en räddningsinsats. 
En annan viktig aspekt är att 
minimera störningar i trafiken 
och återgå till full framkomlig-
het på våra vägar så snabbt som 
möjligt. Det är viktigt att vi ser 
till hela det drabbade samman-
hanget.

Metoden har testats på E4 
från Södertälje i söder till Hägg-
vik i norr. Förutsättningen har 
varit att det på platsen finns 
minst tre tillgängliga körfält, för 
att ett av dem ska kunna stängas 
av. Bilister uppmanas att vara 
uppmärksamma på de röda 
kryssen som då tänds på signal-
skyltarna över körfälten. För att 
metoden ska fungera är det 

avgörande att alla följer skylt-
ningen och lämnar den tillfälliga 
räddningsgatan åt utrycknings-
fordonen.

Analyser under det gångna 
året visar att medeltrafikminsk-
ningen i stängt körfält är cirka 
50 procent, men det finns exem-
pel där 80-90 procent har för-
svunnit från körfältet. Analysen 
visar även att om minst 50 pro-
cent flyttar sig ur det avstängda 
körfältet höjs framkomligheten 
tillräckligt.

Tillfällig räddningsgatan akti-
verades i vårt område på sträck-
an Södertälje - Vårby backe vid 
30 tillfällen under perioden 1 april 
– 21 december. I december beslut-
ades att tillfällig räddningsgata 
ska bli en permanent lösning.

Räddningscentralen 
Stockholms län
Räddningscentralen Stock-
holms län är en larm- och led-
ningscentral. Vi larmar ut resur-
ser och leder räddningsinsatser 
när en olycka inträffar. Vid en 
insats har räddningscentralen 
den övergripande lägesbilden 
av händelsen och eventuella 
samtida händelser i området 
och kan fördela resurser däref-
ter. Räddningscentralen är be-
mannad dygnet runt. En stor del 
av vår verksamhet består också 
av kommunala säkerhetstjäns-
ter som t.ex. inbrottslarm, auto-
matiska brandlarm, personlarm 
och kameraövervakning.

Det finns ett stort mervärde 
att i samma larm- och lednings-
central hantera både räddnings-
insatser och kommunala säker-
hetstjänster. Genom att tolka 
inkommit inbrottslarm i kombi-
nation med ett automatiskt 
brandlarm eller kamerabild kan 
vi fördela interna och externa 
resurser i ett mycket tidigt ske-
de. En enad lägesbild skapar för-
utsättningar för en snabbare 
och effektivare räddningsinsats 
från vår egen personal i kombi-
nation med exempelvis kommu-
nens väktare, civila insatsperso-

ner med flera. Detta leder till 
minskade samhällskostnader.    

Under året har flera utveck-
lingsinsatser genomförts, både 
inom räddningscentralen och 
tillsammans med andra. I samar-
bete med en extern leverantör 
har vi tagit fram en egen person-
larmsprodukt som erbjuds för-
bundets medlemskommuner 
och tillsammans med Myndig-
heten för samhällsskydd och 
beredskap har vi påbörjat ett 
samarbete gällande utveckling 
av stabsarbete. Vi har också 
tecknat ett nytt samarbetsavtal 
med SOS Alarm. Tillsammans 
med dem har vi påbörjat ett test 
med ett nytt larmmottagnings-
system för våra brandvärn.

För att höja vår kapacitet, 
service och kvalitet har vi utö-
kat vår förmåga inom kommunal 
säkerhet, fortsatt implemente-
ring av nytt larmhanteringssys-
tem för kommunal säkerhet 
samt infört en kundtjänst för 
våra avtalskunder. Vi har också 
tekniskt förenklat den operativa 
ledningen av insatser och vidare-
utbildat våra ledningsoperatörer.

Den årliga revisionen av SSF 
136 och 9001:2015 genomför-
des med godkänt resultat.  

En av de större händelserna 
under året är samarbetsavtalet 
med Sörmlandskustens rädd-
ningstjänst. Samarbetet innebär 
att deras räddningsstyrkor nu 
också larmas ut och leds från 
Räddningscentralen Stockholms 
län. De räddningsstyrkor som är 
snabbast tillgängliga och mest 
lämpliga ska larmas ut, oavsett 
kommun och om de tillhör 
Sörmlandskustens räddnings-
tjänst eller oss. Det kan också 
innebära att räddningsstyrkor 
från båda organisationerna 
samarbetar på en skadeplats. 
Totalt sett blir det en effektivare 
och robustare räddningstjänst 
med bättre ledningsförmåga. 
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Räddningscentralen  
hanterade under 2019:

Telefonsamtal växel och larmbord

73 402
Räddningshändelser/larm 

11 469
Radioanrop 

38 822
Automatiska brandlarm, inbrottslarm, hisslarm, 
personlarm, kameralarm och genererade fellarm

ca 90 000

Räddningscentralen Stockholms län
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De granskade områdena har 
valts då organisationen tidigare 
identifierat svagheter inom 
dessa. Vi har också medvetet 
valt områden som vi anser behö-
ver utvecklas och jämförelse 
sker mot våra interna krav och 
riktlinjer som i stor omfattning 
är högre ställda än gällande la-
gar och föreskrifter. I tre av sju 
områden har inga avvikelser 
identifierats vilket påvisar en 
förbättring i dessa områden. 

I följande redovisning framgår 
resultat av genomförd intern-
kontroll samt planerade åtgär-
der.

Tillsyn LSO/LBE
Samtliga granskade ärenden 
med tillhörande dokumentation 
bedömdes uppfylla krav på läs-
barhet. Alla beslut var fattade 
av behörig delegerad personal.  
Brister avseende dokumenta-
tion av uppföljning i förhållande 
till intern handläggningsrutin 
saknas i 30 procent av fallen och 
i 20 procent har inte intern mål-
sättning för handläggningstid 
uppfyllts.

För att öka måluppfyllnaden 
justeras administrativa rutiner 
så att ärenden som saknar doku-
menterad uppföljning kan iden-
tifieras och följas upp. Vidare 
fortsätter satsningen på fort-
bildning av personal som utför 
tillsyner. 

Systematiskt arbets- 
miljöarbete
Samtliga undersökta stationer 
(heltid) har genomfört arbets-
miljörond enligt givna anvisning-

ar. Exempel på åtgärder är han-
tering av omklädningsrum för 
kvinnor på vissa stationer.

Direktupphandling
Administrativa brister avseen-
de direktupphandling har redan 
tidigare konstaterats i revisions-
anmärkningar, och internkon-
troll påvisar samma resultat. 
Det finns inga tecken på att  
oegentligheter på något sätt ska 
ha förekommit, men spårbarhet 
och tydlighet i dokumentation 
uppvisar brister. Planerad åt-
gärd är att fullfölja av direktio-
nen tilldelat uppdrag att se över 
hela inköps- och upphandlings-
processen.

Fakturering av ärenden
Granskningen visar en överens-
stämmelse på 100 procent. En-
dast en lång hanteringstid för 
fyra ärenden har konstaterats. 
Inga åtgärder planeras.

Händelserapporter
Händelserapporter för olycks-
typen brand i byggnad har gran-
skats och 30 procent är helt kor-
rekt ifyllda utifrån interna 
instruktioner och lagkrav. Före-
kommande brister är i allt vä-
sentligt i förhållande till våra in-
struktioner men kan anses 
uppfylla lagstiftningens krav.  
Exempel på brister som före-
kommer är att en åtgärd är mar-
kerad med en kryssruta men ej 
vidare beskriven i fritext på ett 
tillräckligt bra sätt. Vid ett till-
fälle har inte ett befäl som delta-
git i insatsen dokumenterat sina 
åtgärder. Åtgärder som planeras 
utifrån resultatet är fortsatt  
utbildning och information till 

ansvarig personal samt upp- 
följning av händelserapporter.

Obligatoriska  
utbildningar/ 
kompetenskontroll
Obligatoriska utbildningar/
kompetenskontroller genom-
förs i det system som internt 
kallas Flame. Av de obligatoriska 
utbildningar/kompetenskon-
troller som undersökts (tre om-
råden) har 83-90 procent av 
personalen i respektive område 
uppnått godkänt resultat. Samt-
liga som inte uppnått godkänt 
resultat har uppmärksammats 
och åtgärder vidtas för att må-
len ska uppnås. Vi har också 
identifierat att i några områden 
har inte kursansvariga bokfört 
resultatet för enskilda individer 
på korrekt sätt i Flame vilket 
försvårat uppföljning. Planerad 
åtgärd är att säkerställa att alla 
som är ansvariga för att genom-
föra en utbildning är väl förtrog-
na med system och ansvar för 
genomförande samt ge chefer 
tydligare uppföljningsdirektiv.

Förtroendekänsliga 
poster
Granskning av inköp av repre-
sentation (intern och extern), 
resor, gåvor har genomförts och 
i inget fall har avvikelser mot 
den av direktionen fastslagna 
policyn konstaterats. Inga åtgär-
der planeras.

Utöver uppföljning av nyckeltal som beskriver förbundets verksamhet 
ur kvantitativa termer genomförs också kvalitativa kontroller utifrån 
den av direktionen fastställda internkontrollplanen som innefattar sju 
kontrollområden. 
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Botkyrka
Botkyrka brandstation är en del 
i det regionsgemensamma sam-
arbetet med hanteringen av far-
liga ämnen och kemikalier vilket 
innebär att vi har en utökad för-
måga att hantera en sådan hän-
delse. Hösten 2017 inleddes en 
förbundsövergripande satsning 
inom ämnesområdet som be-
stod i att inventera, likrikta och 
uppdatera materiel i släckbilar-
na på förbundets alla stationer.

År 2019 fullbordades sats-
ningen genom att utbilda all ope-
rativ personal i hanteringen av 
farliga ämnen och kemikalier.  
I det regionsgemensamma sam-
arbetet finns överenskommet 
vilken förmåga som ska finnas på 
alla brandstationer. Utbildningen 
hölls av personal på Botkyrka 
brandstation och syftade till att 
öva på olika scenarion och säker-
ställa att vi har den förmåga som 
ska finnas. 

Ekerö 
Förutom den heltidsbemannade 
brandstationen på Ekerö finns 
även tre stycken brandvärn. 
Dessa ligger i Hilleshög, Munsö 
och på Adelsö och fyller en vik-
tig funktion då avstånden inom 
kommunen är långa. 

De som arbetar på värnen har 
så kallad frivillig inryckning vid 
larm och arbetar sedan 2009 
uteslutande med en komplette-
rande taktik som kallas första 
insatsperson (FIP). Detta inne-
bär i praktiken att de personer 
som geografiskt befinner sig när-
mast händelsen kan åka direkt 
till den aktuella platsen. Utlarm-
ningen sker via en applikation i 
telefonen. Den första insatsper-
sonen kan då genomföra en 
snabb första insats vid till exem-
pel brand i byggnad, sjukvårds-
larm eller drunkning, i väntan på 
andra utlarmade enheter. 

De personer som arbetar 
enligt denna modell genomgår 
en kortare utbildning samt 
utrustas med brandsläckare och 
sjukvårdsutrustning. Runt om på 
Ekerö finns cirka 50 personer 

som arbetar enligt detta sätt. De 
är en mycket viktig resurs då 
hjälpsökande i gynnsamma fall 
kan få hjälp snabbt. 

Vi har under året sett flera 
exempel på när deras insats har 
varit av helt avgörande betydel-
se för händelsens utgång.

Haninge 
I Haninge kommun har man un-
der 2019 börjat att hålla så kall-
lad utsättningsmöten varje fre-
dagskväll. Detta innebär att man 
samlar aktörer som alla rör sig 
ute i samhället för att få en sam-
lad bild om vad som händer i 
kommunen under den komman-
de helgen. Exempel på frågor 
som diskuteras är planerade ak-
tiviteter i kommunen, polisiära 
händelser, inträffade händelser 
och andra iakttagelser. På mötet 
närvarar Södertörns brandför-
svarsförbund, polisen, fältassis-
tenter, väktare samt represen-
tanter från olika förvaltningar i 
kommunen. Utöver att dela lä-
gesbild så ger detta också en 
chans utbyta annan intressant 
information och lära sig om var-
andras organisationer.

Huddinge
Under perioden 21-23 maj var 
Stockholms läns räddningstjäns-
ter under hård belastning med 
anledning av bränderna som 
kom att kallas för ”luddbränder”. 
Det »vita luddet« visade sig 
komma från asparna och dess 
frön som la sig som ett vitt snö-
täcke på marken. I enbart Hud-
dinge kommun var det 30 ludd-
bränder under den korta 
tidsperioden, varav en brand i 
Flemingsbergsskogens naturre-
servat, Visättra, som uppgick till 
en storlek på 11 hektar. 

Alla dessa händelser blev ett 
extra påslag utöver alla andra 
vardagliga händelser, vilket satte 
brandförsvarets förmåga på 
prov. En faktor till det fram-
gångsrika arbetet under det 
ansträngda läget var nyttan av 
att hjälpa varandra över kom-
mungränserna samt förmågan 

att kunna prioritera och kraft-
samla. En ytterligare faktor var 
Huddinge kommuns invånare 
som var behjälpliga med att lar-
ma samt göra snabba och säkra 
släckinsatser som hindrade de 
små bränderna att växa sig allt 
större.

Nacka 
Under våren erbjöd personalen 
på Nacka brandstation kommu-
nens nattvandrare och Polarna 
Nacka, som är en del av kommu-
nens uppsökande sociala fältar-
betare, en fortbildning på temat 
hur man undsätter personer i 
livskritiska situationer. Vid sam-
ma tillfälle informerade vi om 
konceptet civil insatsperson 
(CIP), vad uppdrag innebär och 
vilken utbildning och utrustning 
som tillhandahålls av oss. Lokala 
politiker närvarade under kväl-
len och följde utbildningen med 
stort intresse. Vi arbetar löpan-
de med att fånga upp olika be-
hov av kunskapshöjande aktivite-
ter där Södertörns brandförsvars-
förbund erbjuder viktiga samar-
betspartner fortbildning för att 
tillsammans skapa trygghet.

Nykvarn 
De sedvanliga kommunutbild-
ningarna har genomförts löpan-
de under året, vilket är en myck-
et uppskattad aktivitet av 
kommunen. Vi har haft ett antal 
möten med den nya säkerhets-
chefen för att gå igenom och 
lyssna in vad kommunen har för 
egna idéer gällande säkerhets- 
och trygghetsarbetet de kom-
mande åren. 

Vidare har vi deltagit i en 
Trygghetsvandring i området, 
inte minst för att visa att 
Södertörns brandförsvarsför-
bund finns till för invånarna i 
Nykvarn. Framöver kommer vi 
även att delta vid den säkerhets-
vecka som kommunen genomför 
varje år. Planering har också 
påbörjats för att kunna utbilda 
samtliga elever i årskurs sex i 
grundläggande brandskydd.

»En ytterligare.
 faktor var. 

 Huddinge .
 kommuns. 

 invånare som var.
 behjälpliga med.

 att larma samt.
 göra snabba och.

 säkra släck-.
 insatser som .

 hindrade de små.
 bränderna att.

 växa sig allt .
 större..
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Nynäshamn 
Nynäshamns kommun mottog 
ett medborgarförslag om att 
alla seniora medborgare i kom-
munen borde erbjudas hjärt-
lungräddningsutbildning. I strä-
van efter att vara hjärtsäker 
kommun fattade kommunsty-
relsen beslut om att utbildning-
en skulle erbjudas samtliga 
kommuninvånare. Under en 
försöksperiod om två år erbjuds 
tio utbildningar per år jämt för-
delade över året med tolv delta-
gare per utbildning. Södertörns 
brandförsvarsförbund och sta-
tion Nynäshamn fick uppdraget 
att genomföra utbildningarna. 
Årets utbildningar är genomför-
da med gott resultat och har va-
rit mycket uppskattade av del-
tagarna. 

Vidare så har vår öppet-hus-
aktivitet haft fokus på att stärka 
den enskildes förmåga att han-
tera en olycka eller brand. I sam-
band med öppet hus erbjöds 
besökarna att prova hjärt-lung-
räddning och släcka en liten 
brand med en handbrandsläcka-
re. Vi informerade också om 
112-appen och appen 
SMSlivräddare. Inför våra upp-
visningar spelades ett antal sce-
narios upp som visar vad man  
 

som privatperson kan göra inn-
an blåljusorganisationen kom-
mer fram till olyckan.

Salem 
Under året har samarbetet med 
Salems kommun fortsatt att  
utvecklas. Vi är en av många  
aktörer som medverkar på  
nätverksträffar i kommunen  
där trygghetsfrågor behandlas. 
En aktivitet som genomförts  
gemensamt är trygghetsvand-
ringar inom kommunen där  
också invånarna bjudits in till 
att medverka.  

Tillsammans har vi under året 
även arbetat med att skapa en 
utbildningsplan för att effektivt 
kunna tillgodose de kommunan-
ställdas behov av kunskap i 
brandsäkerhet. Detta för att öka 
verksamheternas förmåga till 
att hantera en uppkommen 
brandsituation men även för att 
stärka det förebyggande arbetet. 

Arbetet med informations-
träffar för nyanlända i kommu-
nen och grannsamverkansut-
bildningar har fortgått även det-
ta år då dessa forum uppskat-
tats och använts som kanaler för 
informationsutbyte. 
 

Södertälje 
För att förhindra ordningsstör-
ningar och brott vid användan-
det av pyrotekniska varor fort-
sätter samarbetet med Söder-
tälje kommun och polismyndig-
heten i Stockholms län kring 
fyrverkerier. Den årliga kam-
panjen har pågått i tolv år i 
kommunen och genom olika ak-
tiviteter är syftet att uppnå en 
begränsning av användandet av 
fyrverkerier.

Bakgrunden till kampanjen 
var att Södertäljes kommunin-
vånare upplevde ett stort pro-
blem med smällare och fyrver-
kerier, vilket skapade en otrygg-
het i kommunen. En del av kam-
panjen är att tillsammans med 
polisen uppvakta handlare som 
sökt och fått tillstånd att sälja 
fyrverkerier och uppmana dessa 
att helt avstå försäljning, alter-
nativt begränsa fyrverkeriför-
säljningen. Vi kan nu se en effekt 
av kampanjen där allt fler hand-
lare avstår eller begränsar sin 
försäljningstid och att 
Södertäljeborna förhoppnings-
vis upplever sin stad som tryg-
gare. I år fanns det tretton för-
säljningsställen av fyrverkerier  
under jul- och nyårshelgen i  
Södertälje. 

Tyresö
I maj var det åter dags för den 
årliga och populära Trafiksäker-
hetsdagen i Tyresö, ett samar-
bete mellan Tyresö kommun 
och Södertörns brandförsvars-
förbund. Samarbetet omfattar 
även polisen, ambulansen, Li-
ons, Nobina, FRG med flera. I år 
hade vi förmånen att ha vägas-
sistansen på plats för att visa 
upp ett av sina TMA-fordon, 
känd från Vägens hjältar, och 
deltagarna fick möjlighet att 
prova på krocksläde och voltbil. 
Dagen besöktes av 1 500 till  
2 000 personer. Ett extra upp-
skattat inslag av medborgarna 
på plats var när brandförsvaret 
visade hur räddningsarbetet vid 
en trafikolycka går till.

 »Den årliga.
 kampanjen har. 
 pågått i tolv år.

 i kommunen och.
 genom olika. 

 aktiviteter är. 
 syftet att uppnå. 
 en begränsning.

 av användandet. 
 av fyrverkerier..

Trafiksäkerhetsdag i Tyresö 
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Kompetensförsörjning, 
rekrytering och  
erbjudande
Arbetet med att säkra kompe-
tenserna inom förbundet har 
under 2019 fortsatt. Brandchef 
Lars-Göran Uddholms anställ-
ning löpte ut i slutet av 2019 vil-
ket föranledde en av direktio-
nen initierad rekryteringspro-
cess av en ny högsta chef till 
förbundet. Beslut fattades att 
omforma befattningen till för-
bundsdirektör vilket ledde till 
tillsättningen av förbundets för-
sta civila förbundsdirektör, Hil-
levi Engström. Formellt utsågs 
också produktionschefen  
Anders Edstam att axla rollen 
som räddningschef. 

Ett ökat fokus på både säker-
het, säkerhetsskydd och civilt 
försvar föranledde att vi omor-
ganiserade arbetsuppgifter och 
tillsatte en säkerhetschef under 
året, samt genom omorganisa-
tion skapade och tillsatte befatt-
ningen verksamhetsstrateg för 
att bland annat bistå i utveckling-
en och samarbetet med medlems-
kommunerna om kapacitet och 
framtida räddningstjänstfrågor.

Vi behåller medarbetare inom 
brandgrupperna längre i tjänst 
och minskar »smärtan« av kom-
petensväxling med vårt pen-
sionserbjudande för brandmän 
(som enligt vissa kriterier har 
möjlighet att gå i pension vid 58-
års ålder) och har fortsatt med 
detta erbjudande även 2019. 

Under hösten 2019 har vi re-
kryterat in sommarvikarierande 
brandmän inför sommaren 
2020. Vi konstaterar att det är 
en utmaning att få in kvinnliga 
brandmän genom vår rekryte-
ringsprocess och kommer un-
der 2020 att göra ett arbete för 
att undersöka om och hur vi kan 
påverka detta, för att öka ande-
len kvinnor i vår verksamhet.
I övrigt har vi löpande genom-
fört i huvudsak ersättningsre-
kryteringar under året.

Vi har under året startat upp 
ett nytt chefsaspirantprogram 
med ett tiotal deltagare. Målet 
med programmet är att säker-
ställa ledarutvecklingen inom 
förbundet genom en kvalitets-
säkrad utbildning som fler med-
arbetare lockas att söka till.  
Under sommaren rekryterade 
vi således till ett nytt program, 
med start i januari 2020. Tolv 
nya deltagare är rekryterade, 
varav två kvinnor.   

Arbetsmiljö
Under 2019 har arbetet i arbets-
miljöprojektgruppen lett till att 
vi uppdaterat policys och in-
struktioner inom ramen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Vi har genomfört en gemensam 
grundutbildning i arbetsmiljö 
(BAM, Bättre Arbetsmiljö) på 
tre dagar för stationssamordna-
re (chefer) och skyddsombud i 
samverkan. Detta i syfte att 
stärka vår samverkan och ge-
mensamt arbeta för den bästa 
arbetsmiljön. 

Ett förbundsövergripande vär-
deringsarbete har initierats, 
med en projektgrupp som utbil-

dats till kulturpiloter, i ledet 
mot att bli en ännu mer attrak-
tiv arbetsgivare som engagerar, 
motiverar och inspirerar våra 
medarbetare. Arbetet kommer 
att rullas ut under 2020.

Jämlikt Södertörn
Även 2019 genomgår nyan-
ställda medarbetare två dagars 
utbildning i Mänskliga rättighe-
ter, jämställdhet och inklude-
ring – för att nyanställda med-
arbetare ska få den grund-
kunskap som projektet Själv-
klart gett medarbetare som va-
rit anställda längre. Vi är över-
tygade om att förbundets 
kunskap i dessa frågor är grun-
den till ett lyckat nästa steg i 
detta arbete framåt. 

Inom ramen för det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet och vår 
fysiska arbetsmiljö gjorde vi en 
särskild genomlysning av våra 
omklädningsrum. Vi konstatera-
de där att vi inte har likvärdiga 
omklädningsrum för kvinnor 
och män på alla stationer. Detta 
är något som vi ska arbeta vida-
re med under 2020.

Vi deltog också, tillsammans 
med andra räddningstjänster, i 

Stockholms Prideparad som är 
Sveriges största manifestation 
för mänskliga rättigheter.

Personalplanering
Mot bakgrund av att vi är en 
stor organisation med många 
brandstationer och brandmän 
fördelade på olika skift fördelar 
vi personal mellan stationerna 
frekvent. Detta sker genom an-
passning av grundplacering, 
men också genom att medarbe-
tare kortvarigt flyttas till annan 
station för att täcka personal-
behov. Under 2019 har vi utbil-
dat stationernas ledningsgrup-
per i att hantera personalplane-
ringen lokalt, och att i första 
hand lösa uppkomna tillfälliga 
vakanser genom lokala flyttar 
mellan skiften på stationen. 
Vinsterna med detta är bland 
annat att behålla lokal kompe-
tens på stationerna och minska 
antalet löpningar och de över-
tidskostnader som detta med-
för. Inför 2020 har vi även bör-
jat se över möjligheten att slå 
ihop våra dagtidstjänstgörande 
och våra skifttjänstgörande 
brandgrupper till ett gemen-
samt kollektiv med samma 
schema, avtal och ersättningar. 

Våra medarbetare

Medarbetare på räddningscentralen 
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Personalstatistik
Antal anställda 2019 2018 2017 2016 2015 

Anställda den 31/12 406 388 381 379 365
 I staben 22 19 18 15 16
 I produktionen 384 369 363 364 349
 Kvinnor 63 58 55 52 46
 Män 343 330 326 327 319 
   
Antal årsarbetare 406 388 380 378 364
Vikarier 7 14 14 11 12
Tjänstlediga -10,3 -20,4 -13 -10 -11
Föräldralediga -31,6 -23,7 -20 -9 -13
Långtidssjuka -7,5 -6,75 -15 -11 -17
Netto årsarbetare 363,6 351,15 346 359 335 
Budgeterade tjänster – – 372 369 368
     
Deltidsbrandmän 83 83 87 88 80
Räddningsvärnsmän 147 125 152 156 151
Motsvarande årsarbetare 10 13 12 11 10 
    
Personalomsättning     

Slutade under året 28 25 30 25 35
 Pensionärer 8 3 12 11 20
 Övriga 20 22 18 14 15
Nyanställda 46 32 32 39 25
     
Personalomsättning i procent 6 6,4 7,8 6,6 6,8
Turbulens i procent 6 6,4 7,8 6,6 9,5
     
Personalomsättning: lägst av antalet anställda som börjat/slutat/antalet anställda 
Turbulens: antalet avgångar/antalet anställningar

Sjukfrånvaro i procent 2019 2018 2017 2016 2015

Kvinnor 6,9 3,2 5,2 4,2 5,6
Män 3,8 3,3 4,3 3,4 4,0
Yngre än 29 år 3,8 4,1 4,6 2,4 2,6
30–49 år 3,5 2,8 3,0 2,7 4,1
50 år och äldre 5,4 4,0 6,7 5,4 4,8
     
Total sjukfrånvaro 4,2 3,3 4,4 3,5 4,2
Varav långtidssjuka över 60 dagar 46,6 38,0 48, 3 44,5 44,7

Personalkostnader (tkr)  2019 2018 Förändring  2017    2016         2015

Totala personalkostnader  281 611 281 441 0,1% 265 307 258 696 245 223
I förhållande till totala kostnaden  78,8% 78,8% 0,1% 79,6% 77,6 % 76,7 %
Löner  183 728 180 731 1,7% 171 144 163 753 156 578
Arvoden  1 069 1 139 -6,2% 1 217 1 141 1 043
Sociala avgifter  55 639 56 816 -2,1% 52 651 51 808 49 324
Pensionskostnader  36 266 37 825 -4,1% 35 220 36 957 33 980
Övertidsersättning (ingår i löner)  4 171 6 325 -34,0% 3 082 3 153 2 677
Personalsociala kostnader  4 910 4 930 -0,4% 5 075 5 037 4 298
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Insatser och statistik
 2019 2018  Förändring     2017 2016 2015
Händelsetyp   antal                procent   

Annan olycka/tillbud 239 187 52 28% 251 237 300
Vattenskada 81 71 10 14% 58 85 69
Ras 8 10 -2 -20% 1 9 3
Brand i byggnad 574 557 17 3% 562 584 475
Brand ej i byggnad 1 611 1 747 -136 -8% 1 851 1 943 1 155
Drunkning/tillbud 49 46 3 7% 43 43 37
Nödställd person 339 341 -2 -1% 310 304 145
Nödställt djur 29 56 -27 -48% 42 53 37
Stormskada 43 3 40 1333% 14 2 86
Trafikolycka 1 290 1 301 -11 -1% 1 311 1 252 965
Utsläpp av farligt ämne 216 209 7 3% 196 189 133

Automatlarm, ej brand 1 708 1 868 -160 -9% 1 685 1 847 1 441
Händelse utan risk för skada 639 665 -26 -4% 655 520 779
Ingen händelsetyp angiven   
Återkallades före framkomst 704 599 105 18% 483 271 500

Annat uppdrag 29 47 -18 -38% 117 191 174
Dykuppdrag – – – – – – 2
Felindikering automatlarm – – – – 1 – –
Hiss, ej nödläge 1 – – – 2 2 35
Annan hjälp till ambulans 59 76 -17 -22% 124 131 259
Hjälp till polis 4 9 -5 -56% 5 8 33
Annat sjukvårdslarm/
I väntan på ambulans 42 39 3 8% 43 64 393
Inbrottslarm – – – – – – 2
Hjärtstoppslarm 467 487 -20 -4% 511 505 −
Trygghetslarm – – – – – – 5
Hinder på väg – – - – – 12 −
Lyfthjälp 242 226 16 7% 86 – –

Totalt 8 374* 8 544 538 6% 8 351 8 252 7 028
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*Av 8 374 genomförda insatser utfördes 7 939 insatser i förbundets medlemskommuner och 435  
insatser i annan kommun. Varje insats kan innebära utryckning från en eller flera brandstationer. 
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Antal insatser per kommun 2015–2019   2019 2018 2017 2016 2015
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Insatser och statistik
Tillsyner 2019 2018 2017 2016 2015 
    
Antal objekt 3 245 3 167 3 188 2 936 3 011
Planerade tillsyner 1 000 822 924 1 133 826
Genomförda tillsyner 901 646 573 838 670
Utförda tillsyner i % av planerade 90,1 78,6 62,0 74,0 81,1

Ärenden
Benämning Avslutat Pågående Totalsumma

Tillstånd brandfarlig vara 83 34 117
Tillstånd explosiv vara 75 6 81
Tillsyn LBE 72 23 95
Tillsyn LSO 2:4 1 3 4
Yttrande alkohol 77 9 86
Yttrande Användande av offentlig plats 11 3 14
Yttrande bygglov 114 6 120
Yttrande detaljplan 55 4 59
Yttrande miljötillstånd länsstyrelsen 6 1 7
Yttrande offentlig tillställning 55 2 57
Yttrande sakkunnigutlåtande 56 8 64
Yttrande SEVESO 2 0 2
Yttrande övrigt 28 11 39
Yttrande 2:4   0
Tillsyn LSO 694 314 1 008

Totalsumma 1 329 424 1 753

Sotningsdistrikt
 Botkyrka/ Ekerö  Haninge Huddinge Nynäshamn Södertälje/ Nacka/ 
 Salem     Nykvarn Tyresö Summa

Beviljad dispens sota själv 1 4 15 2 3 9 5 39
Beviljad dispens annan 
behörig sotare 2 34 3 2 0 27 5 73
Utförd sotning enligt frist 99,84% 98% 99,89% 100% 99,15% 98% 99,30% 99%
Utförda brandskyddskontroller  567 2 019 1 980 1 926 1 117 3 859 2 316 13 784
Förelägganden  142 276 952 438 176 854 291 3 129
Antal brandskyddskontrollanter 5 2 2 4 2,5 3,5 12 31
Nyttjandeförbud 32 68 83 21 8 79 139 430
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Denna förvaltningsberättelse följer Rådet 
för kommunal redovisnings rekommenda-
tioner R15.

Södertörns brandförsvarsför-
bunds uppdrag och verksamhet
Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) är 
ett kommunalförbund med tio medlems-
kommuner (Botkyrka, Ekerö, Haninge, Hud-
dinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, 
Södertälje och Tyresö) för vilka förbundet 
ska utföra kommunens uppdrag enligt lagen 
om skydd mot olyckor (LSO), samt efter sär-
skilda överenskommelser även kan utföra 
andra uppgifter. LSO ger sammanfattnings-
vis uppdraget att hålla beredskap för att 
kunna hantera olyckor i medlemskommu-
nerna, samt bedriva förebyggande brand-
skydd. Verksamheten sker i egen regi utö-
ver utförande av sotning och 
brandskyddskontroll där verksamheten i 
huvudsak utförs av upphandlade entrepre-
nörer. Utöver uppdrag enligt LSO bedriver 
förbundet en larm- och ledningscentral som 
kan ta emot larm från medlemskommuner-
na och deras bolag, samt hanterar för kom-
munernas räkning tillstånd och tillsyn enligt 
lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE).

Verksamhet bedrivs på 9 heltidsstationer, 
3 deltidsstationer (RIB) och 9 brandvärn.

I förbundets område finns drygt 640 000 
invånare. Under året genomförde vi cirka 8 
400 räddningsinsatser i medlemskommu-
nerna. Av dessa var ungefär hälften till aku-
ta uppdrag med nödläge. 

Vi har också utfört cirka 900 tillsyner och 
haft lika många övriga ärenden där tillstånd 
för brandfarlig vara och yttrande angående 
detaljplaner och byggärenden är de vanli-
gaste typerna. Tillsammans med våra entre-
prenörer har 14 000 brandskyddskontrol-
ler genomförts. Under året har förbundet 
utbildat 10 000 personer i brandskydd. Ut-
över det skapas möten med allmänheten på 
andra sätt, bland annat genom så kallade 
hembesök där vi nådde nästan 3 000 hus-
håll i prioriterade områden under året.

Antalet räddningsinsatser har ökat väldigt 
kraftigt den gångna femårsperioden även 
om totala antalet räddningsinsatser blev 
något lägre 2018 än 2019. Detta och all-
män kostnadsökning avseende bl. a. driv-
medel och utrustning har ökat våra övriga 
kostnader väsentligt. Samtidigt har vi på 
grund av åtgärder för att säkerställa be-

Förvaltningsberättelse
Verksamhetens utveckling

Måluppfyllnad i korthet 
(fullständig redovisning finns på annan plats i årsredovisningen)

Mål

Alla i vårt område ska  
leva i en trygg och säker 
hemmiljö avseende brand 
och andra olyckor

Vi ska minimera  
samhällsstörningen vid 
olyckor och kriser

Vi ska minimera  
miljöpåverkan i vår  
verksamhet

Vi ska aktivt påverka  
arbetet mot andra olyckor 
än brand

Vi ska bidra till social  
hållbarhet

Vi ska förbättra  
förutsättningarna för  
effektiva räddnings- 
insatser

  2019 2018 2017 2016 2015

Verksamhetens intäkter 372 564 360 317 345 750 336 491 330 721
Verksamhetens kostnader -369 176 -364 257 -345 248 -333 396 -319 508
Årets resultat 3 388 -3 940 502 3 095 11 213
Soliditet 19,9% 19,4% 20,5% 20,9% 20,9%
Soliditet inklusive totala 
pensionsförpliktelser 10,9% 10,4% 11,0% 11,1% 11,0%
Investeringar (netto) 12 091 17 550 14 902 28 360 7 880
Självfinansieringsgrad 0,6 1,5 1,3 1,3 4,2
Långfristig låneskuld - - - - -
Antal anställda 406 388 381 379 365

Resultat

1. 2 794 hembesök har genomförts och i en fjärdedel av 
fallen har en fungerande brandvarnare monterats.

2. 13 874 brandskyddskontroller har genomförts där  
22 procent gav ett föreläggande om åtgärd.

3. 120 civila insatspersoner som kan göra en förstainsats 
har utbildats under året.

1. Utbildningssatsning för att verka vid trafikolyckor  
har slutförts.

2. Vi har deltagit i övning »Havsörn« och påbörjat annan 
kunskapsuppbyggnad som behövs för totalförsvaret.

1. Sbff har miljöcertifierats under året
2. Användningen av miljöskadligt skum vid brandsläckning 

har minimerats till endast 6 gånger under 2019.

1. I både planremisser och utifrån kunskap om faktiska 
olyckor har vi delgivit andra ansvariga myndigheter  
vår kunskap i syfte att minska möjligheten till suicid.

2. Samtliga heltidsstationer hyr ut flytvästar och isdubbar.

1. Vi medverkar i ett stort antal forum och driver  
tillsammans med medlemskommuner arbete inom bland 
annat MVP (Mentors in Violence prevention) och  
PAR (Polis Ambulans Räddningstjänst).

1. Vår övningsplats har utvecklats och ger oss egen  
förmåga till en betydande andel av våra utbildningsbehov.

2. En satsning på ämnen mark- och skogsbrand har  
genomförts under året för att säkra högre förmåga.

3. Vårt tillsynsarbete har genomförts enligt plan med  
ett väsentligt bättre utfall än tidigare år.
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manning behövt nyttja högre personalkost-
nader, se utvecklad beskrivning under »Vik-
tiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning«.

Viktiga förhållanden för  
resultat och ekonomisk  
ställning
På grund av en arbetstidsförkortning som 
genomfördes i början av 1980-talet är vi 
just nu inne i en kraftig generationsväxling 
bland utryckande personal. Förnärvarande 
har drygt 10 procent av den samlade perso-
nalstyrkan redan uppnått avtalsenlig pen-
sionsålder (58 år) och kan teoretiskt inom 
tre månader lämna organisationen. Det har 
skapat behov av särskilda åtgärder avseen-
de utbildningssatsningar. Vi försöker också 
förmå medarbetare att stanna kvar längre 
förbi pensionsålder samt säkerställa be-
manningskvoter på en högre nivå i syfte att 
minska risken för framtida kompetensbrist. 
Dessa frågor kommer behöva fortsätta 
hanteras ytterligare ett antal år framöver.

Vidare verkar förbundet i en mycket ex-
pansiv region. Samtliga kommuner har växt 
kraftigt och spås fortsätta växa kraftigt. 
Växande kommuner medför ökat antal upp-
gifter för förbundet, både avseende plan- 
och byggärenden samt tillsynsarbete och 
räddningsinsatser. Förbundet har genom 
effektivisering lyckats hantera dessa frågor 
inom befintliga ramar men ser att åtgärder 
behöver vidtas för att matcha kommuner-
nas kommande planer.

Hotbilden har förändrats. Klimateffekter 
ökar risk för omfattande markbränder, 
stormskador och höga flöden. Terrorhot är 
en realitet i vår region och till det adderas 
behov utifrån uppbyggnad av höjd bered-
skap och civilt försvar. Samlat ger detta be-
hov av ökade satsningar på robusthet och 
utvecklad förmåga att hantera stora och 
komplexa insatser. Oklarheter kring finan-
siering föreligger, både avseende vilka 
statsbidrag som kommer att finnas och hur 
dessa kommer att fördelas mellan medlem-
skommuner och förbundet.

Som kommunalförbund påverkas Sbff av 
medlemskommunernas ekonomiska ställ-
ning. Vi känner till att flera kommuner står 
inför tuffa prioriteringar och krav på fort-
satt effektivisering. Sbff har redan genom-
fört ett långvarigt och omfattande effekti-
viseringsarbete där vi genom att nyttja 
beredskapsorganisationens personal kan 
klara verksamheten med en extremt liten 

overheadorganisation. Våra brandmän och 
befäl är utöver professionella räddningsut-
övrare även förebyggare, administratörer 
och experter inom våra verksamhetsområ-
den. Effekten av detta arbete syns bland 
annat i en studie av Ernst & Young som un-
der 2019 på Storstockholms brandförsvars 
uppdrag jämfört Storstockholms brandför-
svar, Räddningstjänsten Syd och oss. Stu-
dien visar att vi är väsentligt effektivare än 
jämförda brandförsvar. Vi är stolta över att 
vi har kunnat bidra till effektivitet i den 
kommunala familjen, men det betyder ock-
så att det finns begränsade möjligheter att 
göra fortsatt effektivisering utan verksam-
hetsmässiga konsekvenser.

Pensionsmedelsförvaltning
Pensionsförpliktelserna inklusive ansvars-
förbindelse, avsättningar för pensioner och 
kortfristig avgiftsbestämd ålderspension 
uppgår till 377,4 Mkr (2018: 369,2 Mkr), 
vilket är en ökning från föregående år med 
8,2 Mkr. Likviditetsöverskottet förvaltas i 
egen regi och används till investeringar i 
fastigheter, maskiner och inventarier samt 
till framtida tillfälliga kostnadsökningar  
eller intäktsminskningar. Under 2019 har  
vi erbjudit personer att stanna kvar i vår  
organisation istället för att ta ut pension, 

vilket gjort att pensionsförpliktelserna har 
minskat. Istället har pensionsförsäkrings-
avgifterna ökat. Den totala kostnaden för 
pensioner är fortfarande lägre jämfört  
med budget.

Investeringar
Investeringarna uppgick till 12,1 Mkr 
(2018: 17,6 Mkr). Den största posten är 
modernisering av larmhantering som upp-
gick till 4,8 Mkr. Investeringarna för an-
passning av övningsplatsen i Botkyrka upp-
gick till 1 Mkr. Vår räddningsbåt har blivit 
restaurerad till ett värde av 3,1 Mkr.

Händelser av väsentlig  
betydelse
Under några dagar i maj ansträngdes den 
operativa organisationen till det yttersta i 
samband med de hundratals s.k. luddbrän-
derna (bränder i aspfrö som låg som snö i 
terrängen). Ökade kostnader bedöms till 
cirka 600 000 kr. Sommaren i övrigt inne-
höll dock väsentligt färre markbränder än 
2018.

Ett strategiskt samarbete med Sörmlands-
kustens räddningstjänst inleddes i novem-
ber 2019. Samarbetet betyder från årsskif-
tet 2020 minskade kostnader för Sbff i det 
gemensamma ledningssystemet samtidigt 
som vi tillsammans uppnår en ökad förmåga.

Arbetet med att utveckla området brand-
skyddskontroll har gett effekt och under 
2019 har området för första gången varit 
balanserat ur ett ekonomiskt perspektiv.
 
Ett nytt avtal med SOS Alarm träffades un-
der året. Avtalet ger oss nya möjligheter 
och tillgång till nya verktyg men ökar kost-
naderna väsentligt. Investeringen av ett 
nytt larmmottagningssystem och säkring av 
redundans ökar kostnaderna för räddnings-
centralen.

Styrning och uppföljning  
av verksamheten
Övergripande mål för verksamheten be-
skrivs i förbundets handlingsprogram be-
slutad av direktionen. De sex inriktnings-
målen som anges i denna bryts ner i en årlig 
förbundsgemensam verksamhetsplan som 
inkluderar hur verksamheten ska följas 
upp. Verksamhetsplanen omsätts i lokala 
arbetsplaner som också följs upp lokalt 
med redovisning till ansvarig chef. Centralt 
följs ett antal nyckeltal upp löpande må-
nadsvis, och i samband med tertial görs en 
större genomlysning avseende både verk-
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samhet och ekonomi. Vid delår och årsre-
dovisning sker en djupare analys över samt-
liga konton. Uppföljning tillsammans med 
budgetansvariga i verksamheten sker lö-
pande under året. Utöver detta finns en 
särskild internkontrollplan beslutad av di-
rektionen som reglerar hur ett antal områ-
den ska följas upp kvalitativt.

God ekonomisk hushållning  
och ekonomisk ställning
Förbundets finansiella mål och riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning överens-
stämmer med kommunallagens regler om 
en ekonomi i balans. Förbundsdirektionen 
har 2013-12-06 beslutat anta riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och hantering 
av RUR. De verksamhetsmässiga målen för 
god ekonomisk hushållning motsvaras av 
inriktningsmålen i budget. God ekonomisk 
hushållning har uppnåtts för år 2019. För-
bundets ekonomiska ställning anses vara 
stabil utifrån likviditets- och soliditetssyn-
punkt, det vill säga betalnings-beredskap 
på kort sikt och storleken på eget kapital.

Årets resultat 2019 blev 3 388 tkr, vilket är 
3 188 tkr bättre än budget. Detta beror till 
störst del på att pensionsskulden blivit läg-
re än väntat.   

Då många intäktskonton inte är budgete-
rade efter en faktisk volym eller justerade 
efter rådande verklighet, är intäkterna läg-
re än budget på många av dem. Intäkterna 
för obefogade larm och restvärdesräddning 
ligger dock mycket över budget. Vi jobbar 
vidare med att hålla en hög nivå av främst 
restvärdesräddning framöver. Vi har under 
2019 arbetat med våra intäkter och kund-
register, och kommer fortsätta med det ar-
betet under 2020. Målet är att koppla vo-
lym till belopp, för att få en större förståelse 
för orsak och verkan på resultatet.

På kostnadssidan är det främst avskriv-
ningskostnaderna som är högre än budget. 
Så även IT-licenser. På fastighetssidan har 
vi dragit över på elkostnad. Kostnaderna 
för drivmedel har ökat, vilket både beror på 
att kostnaden per liter har ökat samt att an-
talet räddningsinsatser är högre än den 
nivå som har budgeterats. Avtalet mot SOS 
Alarm har förhandlats om och blivit dyrare. 
Vår driftorganisation har inte köpt in mate-
rial i nivå med budgeterad volym och håller 
därmed ner de totala kostnaderna.

Den främsta orsaken till att vi gör ett posi-
tivt resultat beror på att pensionsskulden 
blev lägre än förväntat. Det beror dels på 

vårt erbjudande om pensionsförstärkning 
som gör att fler personer stannat i tjänst  
istället för att gå i pension, vilket gör att 
skulden minskar. Dels beror det på att KPA 
har bytt system under året och i samband 
med det ändrat beräkningsparametrar som 
resulterat i ett positivt resultat för året.

Verksamheterna går i huvudsak enligt  
budget, om man bortser från avskrivningar 
och IT-licenser som legat fel i budget.  
Budgetansvariga har tagit ett stort ansvars-
tagande gällande ekonomin under året.

Balanskravsresultat
Årets resultat enligt resultaträkningen är  
3 388 tkr. Efter att hänsyn tagits till realisa-
tionsvinster på 399 tkr är det justerade  
resultatet 2 989 tkr och därmed är balans-
kravet för år 2019 uppfyllt. 

Väsentliga  
personalförhållanden
Vid årsskiftet var vi netto 364 årsarbetare 
(351). Utöver dessa tillkommer 83 deltids-
brandmän (83) och 147 räddningsvärns-
män (125) motsvarande 10 årsarbetare 
(13). Utbetalda löner har uppgått till 184,8 
Mkr (180,8) varav arvoden till förtroende-
valda till 1,1 Mkr (1,1). Siffrorna är en 
»ögonblicksbild« av antalet anställda just 
den 31/12 2019 och inom parenteserna 
2018 vilket gör att siffrorna kan variera. 

Förväntad utveckling
Vi förväntar oss en dynamisk utveckling 
både på kort och lång sikt. Ett antal fakto-
rer påverkar oss både verksamhetsmässigt 
och ekonomiskt.
• Samarbetet med Sörmlandskustens 

räddningstjänst är gynnsamt för oss, både 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt.  

Balanskravsutredning      
 
 2019 2018 2017

Årets resultat enligt RR 3 388 -3 940 502
- Samtliga realisationsvinster -399 -251 -364
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - -
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - -
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster 
i värdepapper - - -

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 2 989 -4 191 138
       
-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - -
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv - 4 191 -

= Balanskravsresultat 2 989 0 138

Sjukfrånvaro i procent 
 
 2019 2018 2017 2016 2015

Kvinnor 6,9 3,2 5,2 4,2 5,6
Män 3,8 3,3 4,3 3,4 4,0
Yngre än 29 år 3,8 4,1 4,6 2,4 2,6
30–49 år 3,5 2,8 3,0 2,7 4,1
50 år och äldre 5,4 4,0 6,7 5,4 4,8
     
Total sjukfrånvaro 4,2 3,3 4,4 3,5 4,2
Varav långtidssjuka över 
60 dagar 46,6 38,0 48, 3 44,5 44,7
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Kommundialog

Vi förväntar oss fortsatt utveckling av re-
gional samverkan kring larm och ledning 
då frågan sedan de stora skogsbränderna 
varit föremål för statliga utredningar och 
förslag finns på nationell reglering avse-
ende kapacitet och förmåga. Reviderad 
räddningstjänstlagstiftning kan komma 
att vara aktuell redan under 2020. Vi kan 
till viss del påverkas av detta genom att vi 
kan behöva anpassa oss, men i allt vä-
sentligt bedömer vi att vi kan uppfylla in-
tentioner i ny lagstiftning.

• Den nationella hotbilden har förändrats 
och samhällets aktörer har förväntan att 
delta i uppbyggnaden av totalförsvaret. 
De statliga myndigheterna har generellt 
kommit längre än kommunsektorn, och 
avseende just räddningstjänst under höjd 
beredskap saknas fortfarande vägledning 
från staten. Frågan är föremål för diskus-
sion mellan Sveriges kommuner och regi-
oner (SKR) och Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB), och om 
en uppgörelse träffas kan utvecklingen 
och förväntan på att agera ske relativt 
snabbt, eventuellt kan omfattande utbild-
ningssatsningar vara aktuellt redan 2021.

• Under året har en eskalering skett av 
gängkriminalitet i samhället, vilket har 
resulterat i såväl sprängningar som skjut-
ningar. Dessa händelser har också drab-
bat våra medlemskommuner tillsammans 
med bilbränder och annan kriminalitet 
vilket föranlett att våra medlemskommu-
ner tvingats utöka satsningar på såväl 
brottsförebyggande- som socialt arbete, 
utöver utökning av väktarinsatser och 
kameraövervakning. Dessa allvarliga 
händelser har även påverkat arbetet 
inom Sbff. Våra medarbetare påverkas 
och utsätts för ökade risker, samtidigt 
kan våra medarbetare ha en ännu viktiga-
re roll i det socialt förebyggande arbetet. 
Idag finns ett gott samarbete mellan Sbff 
och medlemskommunerna, men det ser 
väldigt olika ut och varierar i omfattning. 
Bedömningen är att samarbetet kan och 
bör utvecklas i avsikt att ytterligare öka 
säkerheten i vårt samhälle.

• Fortsatt utveckling och tillväxt i våra 
kommuner skapar behov av anpassning 
av vår verksamhet. Uppdragen kommer 
bli fler och det är också aktuellt med för-
ändrad brandstationsstruktur för att 

täcka samhällets behov alternativt att 
våra nuvarande brandstationer behöver 
flyttas för att möjliggöra kommunala ut-
vecklingsplaner.

• SKRs analyser anger en ansträngd eko-
nomi de kommande åren. Detta ställer 
krav på fortsatt effektivisering både in-
ternt men också genom att uppnå effek-
tivare arbete genom samarbete. En tyd-
lig modell hur vi med våra resurser kan 
stödja medlemskommunerna inom ex-
empelvis våldsförebyggande arbete och 
social hållbarhet är under framarbetning, 
och vi prövar också hur samverkan med 
våra grannräddningstjänster kan utveck-
las.

• En av de stora utmaningarna för fram- 
tiden är hur vi förmår att attrahera,  
utveckla och behålla den främsta  
kompetensen. Vi har just nu en stor  
generationsväxling, men möter också  
en förändrad arbetsmarknad.  
Vi måste säkerställa att vi attraherar  
män och kvinnor och människor med  
olika bakgrund för att kunna bygga  
en funktionell organisation. 
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Resultaträkning
Tkr Not 2019 2018 
 
Verksamhetens intäkter not 1 46 469 45 260
Jämförelsestörande intäkter  not 1 0 0
Verksamhetens kostnader  not 2 -344 181 -339 643
Jämförelsestörande kostnader (not 2)  0 0 
Avskrivningar  not 3 -17 400 -17 550

Verksamhetens nettokostnader  -315 112 -311 933
    
Kommunbidrag  not 4 326 069 315 043

Verksamhetens resultat  10 957 3 110

Finansiella intäkter  26 14
Finansiella kostnader  -7 595 -7 064

Resultat efter finansiella poster  3 388 -3 940

Extraordinära poster  0 0
    
Årets resultat not 5 3 388 -3 940
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Balansräkning
Tkr Not 2019 2018

Anläggningstillgångar  131 727 137 267 
Immateriella anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar  not 6, 7   
    mark, byggnader och tekniska anläggningar  74 061 73 660
    maskiner och inventarier  57 666 63 607
    övriga materiella anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar     

Omsättningstillgångar  312 242 300 388
Förråd  0 0
Fordringar  not 8 85 414 69 473
Kortfristiga placeringar    
Kassa och bank  226 828 230 915
    
Summa tillgångar  443 968 437 655

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital   not 9  
årets resultat  3 388 -3 940
Övrigt eget kapital  85 023 88 963
Summa eget kapital  88 411 85 023
    
Avsättningar   not 10 240 602 235 466
Avsättningar för pensioner   240 602 235 466
Andra avsättningar    

Skulder  114 955 117 166
Långfristiga skulder     
Kortfristiga skulder  not 11 114 955 117 166
    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   443 968 437 655
    
Panter och ansvarsförbindelser    
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland  
skulder eller avsättningar  not 10 116 666 129 879
Övriga ansvarsförbindelser  not 13 17 537 11 968
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Tkr Not 2019 2018

Den löpande verksamheten   
Årets resultat  3 388 -3 940
Justering för ej likvidpåverkade poster not 14 22 138 26 132 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  25 526 22 192
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -15 940 4 888
Ökning/minskning förråd och varulager    
Ökning/minskning kortfristiga skulder   -2 211 -445

Medel från den löpande verksamheten  7 375 26 635

Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -12 091 -17 550
Försäljning av materiella anläggningstillgångar not 6 630 251
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar    
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    

Medel från investeringsverksamheten  -11 461 -17 299
    
Finansieringsverksamheten   
Nyupptagna lån   
Amortering av skuld   
Ökning långfristiga fordringar   
Minskning långfristiga fordringar   
Medel från finansieringsverksamheten  0 0
   
Årets kassaflöde  -4 086 9 336
Likvida medel vid årets början  230 915 221 579

Likvida medel vid årets slut  226 828 230 915

Kassaflödesanalys

Investeringsredovisning
Tkr  Investeringsanslag         Utfall   Differens
Investeringsprojekt  2019 Ombudgetering  2019 2018  2019 2018

Utbyggnad av Lindvreten*      
Periodiskt underhåll fastigheter 1 500  1 500 616 1 547 -47
Övningsanläggning BO 3 000  3 000 6 1 025 1 975
Summa fastigheter 4 500 0 4 500 622 2 572 1 928
      
Släckbilar 0 0 0 3 678  0
Lastväxlare/tankbil 0  0 3 214  
Höjdfordon  0  0 902  0
Räddningsbåtar 3 000  3 000 0 3 097 -97
Transportfordon 0  0 1 976 417 -417
Räddningsrobot 0  0 0  0
Rakel 0  0 32  0
Modernisering larmhantering 3 500  3 500 0 4 813 -1 313
Verksamhetssystem 0  0   0
Övriga inventarier 3 700  3 700 7 126 1 192 2 508
Summa maskiner och inventarier 10 200 0 10 200 16 928 9 519 681
      
Totalsumma 14 700 0 14 700 17 550 12 091 2 609

* Investeringar, vilka behandlas som särskilt ärende i direktionen
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Redovisningsprinciper och driftsredovisning

Förbundet redovisar enligt Lagen om kom-
munal bokföring och redovisning och följer 
god redovisningssed samt anvisningar lämna-
de av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Anläggningstillgångar upptas i balansräk-
ningen till anskaffningsvärdet minskat med 
investeringsbidrag och gjorda avskrivningar.

Avskrivningar följer i princip rekommenda-
tioner från Sveriges Kommuner och Regioner 
om avskrivningstider och startar den månad 
anskaffning sker eller, vid större projekt, 
den månad vi tar anläggningen i drift.

Upplupna räntor skuldförs.

Leverantörs- och kundfakturor med väsent-
liga kostnads- och intäktsposter periodiseras.

Löner, semester och okompenserad övertid 
periodiseras. Upplupna löner, outtagen se-
mester och okompenserad övertid, inklusi-
ve sociala avgifter skuldbokförs.

Pensionsskuld. Avgiftsbestämd ålderspen-
sion redovisas som kortfristig skuld. Avsätt-
ning för pensioner intjänade från och med 
1998 redovisas som avsättning i balansräk-

ningen. Pensioner intjänade före 1998
redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet 
med den kommunala redovisningslagen.

Särskild löneskatt ingår i beloppen för pen-
sioner under kortfristiga skulder, avsätt-
ningar och ansvarsförbindelser.

Hyres- och leasingavtals restskulder under 
återstående löptid redovisas som ansvars-
förbindelse inom linjen i balansräkningen. 
RKRs rekommendation nr 13.1 tillämpas.

Tkr Utfall 2019 Budget 2019 Diff % Utfall 2018 Diff %

Stab och gemensamt      
intäkter 1 138 3 454 -67 3 298 -65
personalkostnader -17 525 -20 454 14 -18 749 7
övriga kostnader -7 612 -4 871 -56 -3 654 -108

Netto -23 999 -21 871 -10 -19 105 -26

  
Produktion      
Intäkter 41 851 40 429 4 38 415 9
personalkostnader -227 950 -227 988 0 -225 051 -1
övriga kostnader -55 983 -52 684 -6 -55 683 -1

Netto -242 082 -240 243 -1 -242 319 0
      
Fastigheter      
intäkter 3 480 3 955 -12 3 546 -2
extraordinära intäkter      
lokalhyra -5 426 -5 800 6 -5 505 1
övriga kostnader -11 020 -11 483 4 -10 926 -1

Netto -12 966 -13 328 3 -12 885 -1
      
Finansiering      
medlemsavgifter 326 069 326 069 0 315 043 3
eget kapital avsatt till pensioner 0 3 074 
utbetalda pensioner* -38 485 -39 440 2 -35 836 -7
förändring pensionsskuld* 2 349 -6 923 134 -1 806 230
räntenetto -7 493 -7 138 -5 -7 032 -7
Övriga kostnader -5 0 0 0 0 

Netto 282 435 275 642 2 270 369 4
      
Summa intäkter 372 538 376 981 -1 360 302 3

Summa personalkostnader -281 611 -294 805 4 -281 442 0
Summa övriga kostnader -87 539 -81 976 -7 -82 800 -6
Netto 3 388 200  -3 940 -186

Ackumulerat eget kapital 88 411 85 223  85 023  
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Tkr Not 2019 2018

Not 1 Verksamhetens intäkter Kommunal beredskapsplanering 820 849
 Övriga intäkter kommuner, landsting och staten 278 896
  Statliga bidrag 1 703 9 035
 Taxor och avgifter 34 872 28 544
 Utbildning och konsulttjänster 4 841 2 111
 Externa hyror 3 591 3 574
 Övrigt 364 251

 Summa externa intäkter 46 469 45 260
  Jämförelsestörande intäkter    
 Jämförelsestörande intäkter 
 
Not 2 Verksamhetens kostnader Utgifter för material, entreprenader och konsulter 13 871 12 847
 Löner, arvoden och kostnadsersättningar 184 797 181 870
 Sociala avgifter och pensioner  91 904 94 641
 Personalsociala kostnader  4 910 4 930
  Hyra, leasing, fastighetsservice och energi 16 145 15 644
 Förbrukningsmaterial m m  9 347 9 189
 Reparation och underhåll  6 605 6 333
 Övrigt  16 602 14 189

 Summa externa kostnader 344 181 339 643

Not 3 Avskrivningar Planenlig anskrivning på mark, byggnader 3 015 2 755
 Planenligt avskrivning maskiner och inventarier 14 385 14 795
 Nedskrivning av anläggningstillgångar - -
 
 Summa avskrivningar  17 400 17 550

Not 4 Kommunbidrag Kommun Andel 
 Botkyrka 11,59% 34 769 33 556
 Ekerö 7,55% 22 649 21 860
 Haninge 16,72% 57 268 55 370
 Huddinge 18,97% 67 990 65 777
 Nacka 11,59% 34 769 33 556
 Nykvarn 1,48% 5 747 5 568
 Nynäshamn 6,29% 20 212 19 523
 Salem 2,48% 7 440 7 180
 Södertälje 14,25% 45 793 44 232
 Tyresö 9,08% 29 432 28 421

 Summa 100,00% 326 069 315 043

Not 5 Årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen 3 388 -3 940
 Avgår: realisationsvinster  -399 -251
 Återföring av effekt av RIPS-ränta
 
 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 2 989 -4 191
 Medel till RUR   0
 Medel från RUR  0 4 191
 Årets balanskravsresultat  2 989 0 
 Balansunderskott från tidigare år   0
 Summa  2 989 0
 Balanskravsresultat att reglera   0
     

Noter

I posten övrigt ingår realisationsvinster 
enligt not 6. Realisationsförluster ingår 
i posten övrigt i not 2. 

Kommunbidraget består av tre delar. 
Grundavgiften fördelas enligt andelen. 
Pensionskostnader intjänade före 
1998 betalar kommunerna Botkyrka, 
Ekerö och Salem direkt till KPA medan 
övriga kommuner betalar via kommun-
bidraget. Hyreskostnader för brand-
stationer ingår i kommunbidraget för 
Huddinge, Nykvarn och delvis Tyresö 
medan övriga  kommuner står för dessa 
kostnader själva.
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Tkr Not  2019 2018

Not 6 Materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde  97 996 95 358
Mark och byggnader Inköp  3 416 2 638
 Försäljningar  - -
 Utrangeringar  - -
 Överföringar  - - 
 Utgående anskaffningsvärde  101 412 97 996

 Ingående ack avskrivningar  -24 336 -21 581
 Försäljningar  - -
 Utrangeringar  - -
 Överföringar  - -
 Årets avskrivningar  -3 015 -2 755
 Utgående ack avskrivningar  -27 351 -24 336
 
 Ingående ack nedskrivningar  - -
 Försäljningar  - -
 Utrangeringar  - -
 Årets nedskrivningar/återföringar  - - 
 Utgående ack nedskrivningar  0 0

 Utgående redovisat värde  74 061 73 660
 
 Avskrivningstider (genomsnittliga)  40 40
 

Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde  243 531 230 798
 Inköp  8 674 14 912
 Försäljningar  -1 137 -2 179
 Utrangeringar  - -
 Överföringar  - -
 Utgående anskaffningsvärde  251 068 243 531

 Ingående ack avskrivningar  -179 923 -167 307
 Försäljningar  906 2 179
 Utrangeringar    - 
 Överföringar   - 
 Årets avskrivningar  -14 385 -14 795
 Utgående ack avskrivningar  -193 402 -179 923
 
 Ingående ack nedskrivningar  0 -
 Försäljningar  - -
 Utrangeringar  - -
 Årets nedskrivningar/återföringar  - -
 Utgående ack nedskrivningar  0 0

 Utgående redovisat värde  57 666 63 608

 Avskrivningstider (genomsnittliga)  6 6  

 Mark och byggnader 101 411 97 996
 Maskiner och mikrovågslänkar 6 202 6 202
 Inventarier 26 706 22 665
 Transportmedel 177 483 175 106
 Förbättringsutgifter ej ägda fastigheter 1 323 1 323
 Övriga maskiner och inventarier 39 355 38 235
 
 Summa 352 480 341 527

Noter

Linjär avskrivning tillämpas för 
samtliga Mark och byggnader
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Noter

Pensionsförpliktelserna beräk-
nas av KPA enligt RIPS 07. Lik-
viditetsöverskottet förvaltas i 
egen regi och används till inves-
teringar i fastigheter, maskiner 
och inventarier.

Tkr Not 2019 2018

Not 7 Sålda och utrangerade Anskaffningsvärde 1 137 2 179
anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar -906 -2 179

 Nettovärde 231 0
 Försäljningspris 630 251
 Realisationsvinst 422 251
 Realisationsförlust -23 0
 
 Nettovinst 399 251
   
Not 8 Fordringar  Kundfordringar 76 769 59 219
 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 4 359 6 588
 Övriga kortfristiga fordringar 4 286 3 666

 Summa 85 414 69 473
   
Not 9 Eget kapital  Ingående eget kapital 85 023 88 964
 Årets resultat 3 388 -3 940
 
 Utgående eget kapital 88 411 85 023
  varav avsatt till RUR 6 168 6 168
   

Not 10 Pensionsförpliktelser  Avgiftsbestämd ålderspension 9 581 9 716
 Särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26% 2 324 2 357

 Summa kortfristig pensionsskuld 11 905 12 073
 Avsättning för pensionsskuld intjänad efter 1997 193 628 189 495
 Särskild löneskatt  46 974 45 971

 Summa avsättning för pensioner 240 602 235 466
 Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998  93 889 104 522
 Särskild löneskatt  22 777 25 357

 Summa ansvarsförbindelse pensioner 116 666 129 879
 Totala pensionsförpliktelser 369 174 377 419

Not 11 Kortfristiga skulder  Skuld till kreditinstitut och kunder  
 Leverantörer 9 837 14 093
 Skatteavräkning 6 825 10 183
 Upplupna personalkostnader 38 155 36 491
 Övriga uppl kostnader och förutb intäkter 60 138 56 399
 
 Summa 114 955 117 166
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Tkr Not 2019 2018

Not 12 Kostnader för revision Räkenskapsrevision 75 70
 Förtroendevalda revisorer årsarvode 71 52
 
 Summa 146 122
 

Not 13 Övriga ansvarsförbindelser  Hyra fastigheter inom ett år 5 718 5 718
 Hyra fastigheter inom 2-5 år 11 527 5 764
 Leasing inventarier inom ett år 246 256
 Leasing inventarier inom 2-5 år 46 230

 Summa hyres- och leasingavtals  
 Resterande värde 17 537 11 968
 Årets avgift 5 980 5 982

Not 14 Justering för ej likvidpåverkade
poster Justering för realisationsvinster -399 -251
 Justeringar för avskrivningar 17 400 17 550
 Justering för avsättningar till pensioner 5 137 8 833
 
 Summa justering för ej likvidpåverkade poster 22 138 26 132
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Revisionsberättelse
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Våra brandstationer

Vår verksamhet omfattar nio heltids- och tre deltidsstationer samt nio brandvärn. 
Vi driver också Räddningscentralen Stockholms län som är en larm- och ledningscentral.

Heltidsstationer

Deltidsstationer

Brandvärn

Räddningscentralen Stockholms län
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Direktionens ordinarie ledamöter

18   Tobias Nässén, ordförande (M) Nacka
11   Harry Bouveng, 1:e vice ordförande, (M) Nynäshamn
29   Meeri Wasberg, 2:e vice ordförande (S) Haninge
19   Ove Wallin, 3:e vice ordförande (C) Ekerö
10   Boel Godner (S) Södertälje
4   Sven Gustafsson (M) Haninge 
7   Serkan Köse (S) Botkyrka
9   Anders Linder (S) Tyresö
5   Andreas Lundvall (M) Salem

12   Solveig Nilsson (M) Botkyrka
25   Shewen Nysmed (S) Huddinge
17   Erik Ottoson (M) Huddinge 
21   Alexander Rosenberg (M) Södertälje
26   Majvie Swärd (S) Nacka 
3   Leif Zetterberg (NP) Nykvarn

Direktionens ersättare

24   Inger Andersson (S) Nynäshamn
13   Kennet Bergh (M) Huddinge
6   Stefan Dayne (KD) Botkyrka

16   Kristoffer Eriksson (M) Haninge  
1   Tobias Hammarberg (L) Haninge  

22   Christine Lorne (C) Nacka
27   Marita Lärnestad (M) Södertälje
15   Arne Närström (S) Salem
23   Hanna Svensson (S) Ekerö

  Anneli Sjöberg (S) Huddinge (saknas på bild)
20   Martin Sääf (L) Nacka
14   Erkki Vesa (M) Tyresö
8   Lembit Vilidu (M) Nykvarn

28   David Winerdal (KD) Södertälje 
2   Carl Widercrantz (TUP) Botkyrka 

Förbundsdirektionen 2019

Direktionen är vald på en mandatperiod om fyra 
år räknat från och med 1 januari året efter valår. 
Under 2019 har direktionen haft åtta protokoll-
förda sammanträden. I anslutning till några av 
sammanträdena har direktionen haft utbildning 
om organisationen och dess verksamhet.  
Direktionen består av 15 ledamöter och 15  
ersättare från våra tio medlemskommuner.

Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka och Söder-
tälje kommun utser vardera 2 ledamöter och  
2 ersättare.
Ekerö, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Tyresö 
utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare.

1

2
3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22 23

24

25

26
27

28

29

21



Södertörns brandförsvarsförbund 2019 41 

Organisation
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Produktionsledning

Förbundsdirektionen

Förbundsdirektör

Räddningschef

Stab

Räddnings-
centralen

Drift

Brand-
ingenjörer  

Insatsledare

Deltid
Räddnings-

värn

Brand-
grupper
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Södertörns brandförsvarsförbund

Adress: Mogårdsvägen 2, 143 43 Vårby
Telefon: 08–721 22 00
E-post: brandforsvaret@sbff.se
Följ oss gärna på www.sbff.se och sociala medier
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                            MISSIV  2020-04-02                     

Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem 
Post- och besöksadress: Sördalavägen 22 A, 141 60 Huddinge 

E-post: samordningsforbundethbs@huddinge.se 
www.samordningsforbundethbs.se 

Kontakt: Elin Asplund tel 073 421 85 08 

 

 
 

Till 
Arbetsförmedlingen 
Botkyrka kommun, Fullmäktige 
Försäkringskassan 
Huddinge kommun, Fullmäktige 
Salems kommun, Fullmäktige 
Region Stockholm, Fullmäktige 

 

 

 
Årsredovisning för Samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge, Salem 2019 
 
Följande efterfrågas 
- att medlemmarna i Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem, var 
för sig, prövar om styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Ärende 
Styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem beslöt den 
27 mars 2020 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 2019 inklusive 2 bilagor. 
-Revisionsberättelse inklusive granskningsrapport. 
-Styrelsens beslut. 
 



 

 

 

 
 
 

   
 

Årsredovisning 
2019 

 
Beslutad av styrelsen den 27 mars 2020 

 



 

 

 

Ordförande har ordet 
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem lägger nu sitt sjunde samverkans-år bakom 
sig och inte utan underdrift har 2019 varit ett år med stora förändringar som inneburit såväl 
utmaningar som möjligheter. Vid årsskiftet tillträdde jag som ordförande och många av de 
förtroendevalda ledamöterna är nya i sina styrelseuppdrag.  
 
När jag inledde mitt första år som ordförande såg jag fram emot att få se fler personer nå 
möjligheter till självförsörjning. Det stärker alla och är viktigt. När jag summerar mitt första år 
som ordförande kan jag konstatera att vi gör ett bra arbete. Vi samarbetar bra och alla parter är 
engagerade i styrelsearbetet. 
 
Vi i vårt samordningsförbund kan se tillbaka på ännu ett verksamhetsår med bra verksamhet 
som ger resultat till dem vi finns till för. Nära 600 personer har genom våra verksamheter fått 
stöd på olika sätt för att komma vidare till arbete studier. För merparten av de individinriktade 
insatser är måluppfyllelsen god eller mycket god. Verksamheterna UPIS och START har på ett 
lyckat sätt utvecklat ett samordnat stöd till unga vuxna som leder till att över hälften av 
deltagarna får ett arbete eller börjar studera.  
 
Vi är också glada över att det delvis EU-finansierade, länsgemensamma MIA-projektet – 
Mobilisering Inför Arbete – har beviljats förlänga projektmedel från ESF och kan fortsätta att 
utveckla samverkan och stöd kring personer som står långt från arbetsmarknaden. Vi stärker 
parternas kompetens och förutsättningar att samverka med bland annat välbesökta 
frukostmöten och metodstöd. Vi har fått värdefull kunskap från det uppföljning- och 
utvärderingsarbete som gjort både övergripande, men också specifikt i t.ex. de avslutade 
insatserna HälsoSam och Klara. 
 
Samtidigt ser vi en del utmaningar i nuvarande och framtida uppdrag. En ryckighet och 
osäkerhet i finansieringsmodellen samt i engagemanget från medlemmarna gör att arbetet för 
att finansiera och stödja långsiktigt hållbara och effektiva insatser sätts på prov. Förbundet 
arbetar ständigt med att omsätta överskott i verksamhet, men detta ställer krav på att alla parter 
bidrar till detta.  
 
Vi ser dock stor potential i Samordningsförbundens möjlighet att lokalt, regionalt och nationellt 
bidra till att FNs globala mål för en hållbar utveckling (Agenda 2030) uppnås inom områden som  
inkludering, social hållbarhet och integration. Det är glädjande att vi nu är 20 av 26 kommuner i 
Stockholms län som är medlemmar i något av de åtta samordningsförbunden. 
 
Tack till alla samverkansparter, styrgrupper och personal i finansierade insatser. 
Tack också till förbundskansliet, styrelseledamöter och beredningsgruppen, ni alla bidrar med 
stort engagemang och värdefull kunskap. Samverkan är en kontinuerlig och levande process där 
vi tillsammans bygger vägen framåt.  
 

  
Eva Karlsson-Paulsén 
Ordförande   
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1. Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhets- 
utveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019 i enlighet med 
lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar. Till redovisningen 
hör två bilagor. 

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Under 2019 har Samordningsförbundet finansierat flera olika insatser där såväl 
individinriktade metodutvecklingsprojekt som mer långsiktig och integrerad 
samverkan och strukturpåverkande insatser ingår.  
 
• Förbundet har en god måluppfyllelse. 
 
 Totalt har förbundet finansierat sju individinriktade insatser som nått ut till drygt 
600 personer och av de som avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick  
40 procent ett arbete eller började studera.  
Förbundet har bl.a. delfinansierat och aktivt deltagit i uppstarten av insatsen Tillväxt 
Kvinna. Insatsen riktar sig till att stärka utrikesfödda kvinnors ställning på 
arbetsmarknaden. 
Förbundet har också tillsammans med fem andra samordningsförbund i länet 
finansierat och gett stöd till MIA-projektet med medel från Europeiska Socialfonden 
(ESF) samt deltagit i arbetet med en förlängningsansökan (MIA Vidare) vilken 
godkändes under hösten 2019. 
 
• Förbundets kunskapsseminarier har varit fortsatt uppskattade. Mer än 590   
besökare har deltagit i åtta myndighetsgemensamma seminarier under året.  
 
• Förbundet har tillsammans med smärtrehabiliteringen på Danderyd sjukhus 
genomfört en förstudie som resulterat i en projektansökan om genomförandeprojekt 
2020. Ansökan gäller samordning kring utrikesfödda med långvarig smärta och behov 
av samordning. 
 
• Förbundet har också fortsatt arbetet med att implementera den myndighets-
gemensamma insatskatalogen som ökar kunskapen om vilka arbetslivsinriktade 
insatser som finns lokalt. 
 
• Förbundet har tagit fram en inkluderingsplan utifrån förbundets uppdrag i syfte att 
ge mer systematiskt arbete för jämlik och jämställd arbetslivsinriktad rehabilitering 
 
•  Kansliet har arbetat aktivt med att möjliggöra den lokala och nationella mätningen 
av indikatorer för den finansiella samordningen och jobbar aktivt för att utveckla 
arbetet med behovsanalys och användarcentrerad utveckling av finansierad 
verksamhet utifrån arbetsmetoden tjänstedesign. 
 
• Verksamhet har finansierats med medlemsbidrag på totalt 14,5 miljoner kronor och 
5,4 mnkr i riktade projektbidrag till MIA-projektet. Därtill hade förbundet vid årets 
början tillgångar på 5,1 mnkr avseende överskott från tidigare verksamhetsår. 
Kostnaderna för verksamheten uppgick till 19,4 miljoner kronor. Vid 2019 års utgång 
hade förbundet därmed utökat sitt egna kapital till att omfatta ca 5,5 mnkr.  
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1.2 Om förbundet  
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem bildades den 1 januari 2013. Sedan tidigare 
fanns separata Samordningsförbund i Botkyrka (bildat 2006) och i Huddinge (bildat 2007). 
Nedan följer en kort beskrivning av Samordningsförbundets organisation, syfte och 
övergripande inriktning. 

1.2.1 Organisation och uppdrag  
Samordningsförbundet är en fristående offentligrättslig juridisk person med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt de tre kommunerna Botkyrka, 
Huddinge och Salem som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses 
av medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli. Samordningsförbundet är medlem i 
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS). 
 
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. 
 
Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser 
utifrån egna uppdrag och ansvarsområden. Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger myndigheterna en unik möjlighet att gemensamt 
utveckla välfärdsarbetet till stöd för de personer som har behov av samordnad rehabilitering. 
Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheter och vården kan verka 
tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna.  

1.2.2 Verksamhetsidé och vision 
Samordningsförbundets verksamhet ska bidra till att samhällets resurser används på ett bättre 
och mer effektivt sätt för att möjliggöra att medborgare i Botkyrka, Huddinge och Salem ökar sin 
förmåga till självförsörjning genom arbete och/eller studier. De verksamheter som finansieras 
kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet och ska i första hand leda till att individer 
som har behov av samordnad rehabilitering blir självförsörjande genom arbete och/eller 
studier. Samordningsförbundet verkar genom att finansiera insatser som bedrivs av de 
samverkande parterna. 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. 
 
Arbetet i Samordningsförbundet utgår från  en vision som bygger på tre hörnstenar; 
     individens behov i fokus,      effektivitet och framgång,      utvecklingsfokus.  

1.2.3 Finansiering 
Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från 
medlemmarna till Samordningsförbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, 
alltså även Arbetsförmedlingens del. De tre kommunerna står gemensamt för en fjärdedel och 
Region Stockholm står för återstående fjärdedel av tilldelade medel.  
 
Medlemmarnas bidrag till verksamheten 2019 uppgick till drygt 14,5 miljoner kronor, vilket 
innebär en minskning med ca 0,8 miljoner kronor jämfört med föregående år. Genom att delta i 
det regionala samarbetet inom MIA-projektet, mottog förbundet dessutom ca 5,4 miljoner 
kronor i externa projektmedel från Europeiska Socialfonden (ESF). 
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1.3 Styrning och uppföljning av verksamheten 

1.3.1 Styrelse och revisorer 
Styrelsen är Samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar 
för förbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. 
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 2019 
har Eva Carlsson Paulsén varit ordförande. Lars Johansson har varit 1:e vice ordförande och 
Elisabeth Bovin-Exner 2:e vice ordförande. Försäkringskassan har fr.o.m 1 januari 2020 utsett 
Nagam Alkass till ny ordinarie ledamot. 
 
Tabell 1. Styrelsens sammansättning 2019 

 
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 2019 varit Marianne Broman, förtroendevald 
revisor utsedd av Region Stockholm, Eva-Li Prades, utsedd av Huddinge kommun samt Niklas  
Schierenbeck, KPMG Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  
 
1.3.2 Kansli och beredningsgrupp 
Samordningsförbunden har ingen egen anställd personal. Kanslitjänster har under 2019 köpts in 
via avtal med Huddinge kommun och Arbetsförmedlingen. Under 2019 har förbundet haft ett 
kansli med en förbundschef, en utvecklingsledare samt en deltidstjänst som administratör och 
en kommunikatör som även haft projektledningsansvar för insatskatalogen. Därutöver är en 
utredare som ingår i det länsgemensamma MIA-projektet anställd på kansliet. Denna tjänst var 
vakant under delar av året då tidigare utredare slutade sommaren 2019 och en ny utredare var 
på plats först i november 2019. Förbundet har köpt tjänster avseende ekonomiadministration 
och vissa övriga administrativa tjänster från Huddinge kommun. Under våren 2019 tog kansliet 
emot en praktikant från Stockholms Universitets kandidatprogram i mångfaldsstudier. 
 
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.  

1.3.3 Uppföljning och utvärdering  
För att få tillgång till resultat och underlag som är relevanta och pålitliga arbetar förbundet i 
enlighet med en fastslagen uppföljnings- och utvärderingspolicy. Denna uppdaterades under 
2019 och innehåller följande delar: 
 Finansierade insatser åtar sig att löpande registrera deltagare i uppföljningssystemet SUS. 
 Finansierade insatser avlämnar skriftliga uppföljningsrapporter tertialvis som innehåller 

måluppföljning, avvikelserapportering och en prognos för ekonomiskt utfall vid årets slut. 

Ordinarie ledamöter Ersättare Utsedd av 
Eva Carlsson-Paulsén, ordförande Sara Holmgren Huddinge kommun 
Lars Johansson, 1e vice ordförande Solveig Nilsson Botkyrka kommun 
Elisabeth Bovin-Exner, 2:e vice ordf. Patrick Robbertte Salems kommun 
Karin Adolfsson  Arne Närström Region Stockholm 
Mathias Holmlund Bardia Kharazmi Försäkringskassan 
Luis Alberto Gomez (t.o.m. juli 2019) 
Claes-Göran Nilsson (fr.o.m. aug 2019) 

Mohsen Latifi (t.o.m. juli 2019) 
Pia Erneborg (fr.o.m. aug 2019 

Arbetsförmedlingen 
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 Finansierade insatser åtar sig i tillämpliga fall att följa upp deltagare ett år efter avslutad 
insats1. 
 Årlig enkätundersökning 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. 
 Förbundet bedömer därutöver om en särskild extern och/eller intern utvärdering av insats 

bör göras. 
 
Alla finansierade insatser har mål som mäter hur väl man uppnår syftet med den finansiella 
samordningen. Dessa mål rör bl.a. deltagarflöden, utveckling av samverkan och 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 mål och indikatorer som antagits i verksamhetsplanen. 
 
Samordningsförbundet har tagit en aktiv roll i utvecklandet av indikatorer för den finansiella 
samordningen där man under 2019 bl.a. deltagit i arbetet med att indikatorerna från 2019 finns 
med i Kolada (nationell databas för data inom kommuner och regioner) samt förberett 
införandet av en jämställdhetsindikator. Förbundet stödjer också arbetet med att säkerställa 
god uppföljning och utvärdering i det länsgemensamma MIA-projektet där en intern utredaren i 
projektet är anställd i förbundets kansli.  
 
Extern utvärdering i form av följeforskning har under 2019 skett i MIA-projektet och Tillväxt 
Kvinna. Under 2019 publicerades också en utvärderingsrapport för HälsoSam framarbetade av 
externa utvärderare föregående år. 
 
Under 2019 har kansliet arbetet fram en inkluderingsplan utifrån förbundets uppdrag. Planen 
innehåller bland annat riktlinjer för kommande års uppföljning av förbundets 
inkluderingsarbete. 

1.3.4 Kommunikation  
Samordningsförbundet har sedan 2018 en kommunikatör som arbetar motsvarande 25 procent 
av en heltidstjänst för att öka kännedom och kunskap om Samordningsförbundet och den 
verksamhet som finansieras. Tillsammans med övriga kansliet arbetar kommunikatören 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 2019 har fyra nyhetsbrev publicerats och en LinkedIn-profil har skapats för att öka 
kännedomen om förbundets arbete. Som ett komplement till detta genomför både kansliet och 
finansierade insatser informationssatsningar vid besök hos förbundets parter. Bland annat har 
förbundet bjudits in till socialnämnd och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i 
Botkyrka kommun samt till regional utbildningsdag för chefer på Försäkringskassan. 
 
 

                                                        
1 Vissa avvikelser kan förekomma från detta krav beroende på tillgång till administrativa uppföljningssystem, 
möjlighet till personuppgiftshantering och personalresurser. Under 2019 har uppföljning varit ofullständig och 
resultat saknas. 
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1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 

1.4.1 Styrelsens arbete 
2019 tillträdde en till stora delar ny styrelse då många nyval skedde av förtroendevalda i 
kommuner och Regionen. Under 2019 har styrelsen haft fem protokollförda möten. 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 en inkluderingsplan samt en uppdaterad 
uppföljnings- och utvärderingspolicy, kommunikationsplan och en reviderad 
delegationsordning.  Styrelsen har också antagit rutiner för att säkerställa att förbundets 
hantering av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning.  
 
Styrelse och beredningsgrupp har under året haft en gemensam planeringsdag för att diskutera 
uppdraget och för att göra prioriteringar i befintlig verksamhet och gemensamt identifiera nya 
behovsområden. Därutöver har delar av styrelsen deltagit i en länsgemensam grundutbildning 
inom finansiell samordning. I samband med årets sista styrelsemöte i november bjöds styrelse 
och beredningsgrupp in till en utbildningsdag i jämställt ledarskap. Under hösten har presidiet 
också haft ett medlemssamråd. 

1.4.2 Medlemsparterna i Samordningsförbundet 
En utmaning som insatser finansierade av samordningsförbund möter är myndigheternas 
möjlighet att bidra med personal och utföra insatser som finansieras av samordningsförbund 
samt lokalt engagera sig i utveckling av samverkan. Omorganisationer, personalomsättning, 
svårigheter att rekrytera personal och nya riktlinjer hos de statliga myndigheterna och dess 
tolkning lokalt påverkar möjligheten för medlemmarna att bemanna individinriktade insatser 
och/eller starta upp nya verksamheter.  
 
Då samverkan och kunskap om finansierade insatser ständigt behöver underhållas och erövras 
ställer den stora krav på aktivt kunskapsinhämtande och dialog på alla nivåer. Förbundschef och 
styrelserna bär ett stort ansvar för att åtagandena uppfylls samt att säkerställa att engagemang 
och kompetens finns i hela styrkedjan från uppdragsgivare till medarbetare som möter våra 
deltagare.  
 
I sina regleringsbrev har Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan haft ett tydligt uppdrag att 
arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, 
unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors 
och mäns förmåga till förvärvsarbete. 
 
En faktor som delvis påverkat inflödet av sjukskrivna individer till insatser finansierade av 
Samordningsförbundet är att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har förtydligat att 
individer inte kan ta del av dessa insatser och samtidigt vara inskriven i det förstärkta 
samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.2 Dessutom ska deltagande i en 
arbetsrehabiliterande insats som finansieras av Samordningsförbundet alltid föregås av en 
Gemensam Kartläggning mellan de statliga myndigheterna för att undvika en 
konkurrenssituation mellan det förstärkta samarbetet och insatser finansierade av 
Samordningsförbund.3 
 
Arbetsförmedlingens omfattande reformering under det senaste året har bidragit till att 
myndigheten fått minskade personalresurser och att personal som tidigare varit knutna till 
samverkansinsatser har arbetsletts till andra arbetsuppgifter. Detta har påverkat alla insatser 

                                                        
2 Nationella Samverkansgruppen minnesanteckningar 20181129 
3 Regional samverkansgrupp Stockholm2019-06-14 
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och projekt som Samordningsförbundet finansierar och den fortsatta förändringen av 
Arbetsförmedlingens uppdrag och organisation kommer att ställa krav på att finna nya sätt att 
samverka på. 

1.4.3 Händelser av väsentlig betydelse för det ekonomiska resultatet 
Under året har Försäkringskassan meddelat att personalresurs inte längre tillhandahålls i MIA-
projektet och Arbetsförmedlingen har inte kunnat ersättningsrekrytera den administratör som 
arbetade i projektet, men slutade sin anställning under året. Arbetsförmedlingen har också 
minskat personalbemanningen i KLARA-projektet under 2019.  
 
Huddinge kommun beslutade under våren 2019 att från och med 2020 inte längre driva 
HälsoSam. Beslutet föranleddes av en extern utvärdering som bl.a. lyfte fram otydligheter i 
verksamhetens styrning och ledning samt utmaningar kopplade till deltagarnas möjlighet till en 
sammanhållen rehabiliteringskedja. På grund av personalvakans avslutades projektet redan 
under hösten 2019. 
 
Förbundet har haft dialog med Region Stockholm och planerade för att finansiera en 
tjänstedesigner anställd inom Hälso- och sjukvården. På grund av varsel och osäkra 
budgetförhållanden såg dock Regionen inte möjlighet att ta på sig ansvar för anställning och 
inrättandet av tjänsten försenades därmed. 
 
Dessa exempel på uteblivna insatser och/eller personalvakanser utgör den största avvikelsen 
kopplat till förbundets överskott av medel 2019. 

1.4 Översikt över verksamhetens utveckling 
Tabell 2. Översikt över verksamhetens utveckling 

 2019 2018 2017 2016 2015 
Verksamhetens 
intäkter (tkr) 

19 947,9 20 628,9 20 087,2 17 383,2 17 200,0 

Verksamhetens 
kostnader (tkr) 

-19 437,8 - 21 089,7 - 20 449,2 - 17 415,1 - 17 296,5 

Årets resultat 510,1 -460,8 -362,0 -31,9 -96,5 
Soliditet 34,1 % 36,3% 36,4% 46,6% 49,4% 
Antal anställda4 0 0 0 0 0 

 

1.4.1 Sammanfattning av verksamhetsplan 2019 
I verksamhetsplanen för 2019 betonas att Samordningsförbundet ska stödja metod- och 
kunskapsutveckling samt verka för en förbättrad samverkanskultur inom rehabiliterings-
området. I förbundets uppdrag ingår också att finansiera och stödja struktur- och 
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. 
I följande del av årsredovisningen följer en sammanfattande beskrivning av de aktiviteter som 
genomförts under året och dess resultat och måluppfyllelse. Redovisningen har utgått ifrån två 
målområden och finansierade stödinsatser delas upp i strukturinriktade insatser respektive 
individinriktade insatser till individer i behov av samordnad rehabilitering.  

                                                        
4 Samordningsförbunden har ingen egen anställd personal. Kanslitjänster har under 2019 köpts in via avtal med 
Huddinge kommun och Arbetsförmedlingen och består av motsvarande 4,25 heltidstjänster varav 1 tjänst finansieras 
av MIA-projektet och 0,5 tjänst finansieras av Samordningsförbundet Södertälje. 
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1.5 MÅLOMRÅDE ETT; Stödja metod- och kunskapsutveckling samt 
förbättrad samverkanskultur 

Målsättningar  
  Samordningsförbundet bidrar till att det skapas struktur och långsiktighet i samverkansarbetet. 

 Samordningsförbundet möjliggör ny utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad 

rehabilitering. 
Tabell 3. Måluppfyllelse för målområde ett 

                                                        
5 Källa: Indikatormätning 2019 
6 Källa: Medarbetarenkäten 2019 

Indikatorer för målområde 1-  

Stödja metod- och 
kunskapsutveckling samt 
förbättrad samverkanskultur. 

Resultat 2019  

Minst 80% av personalen och chefer 
i samverkande myndigheter 
upplever att verksamhet som 
förbundet finansierar bidrar till 
bättre samverkan 

Mål ej uppfyllt. Resultatet bedöms dock vara godtagbart  

69 % av parternas chefsgrupper, styrelse och medarbetare 
upplever att  förbundet har strukturer för samverkan i syfte att 
initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan 
inblandade aktörer.5 

71 % (99 av 114) uppger att förbundets finansierade insatser 
bidrar till bättre samverkan.6 

Resultat från strukturinriktade 
insatser tas tillvara i medlemmarnas 
ordinarie verksamhet. 

Bedömning görs att målet inte är uppfyllt.  

De ordinarie verksamheternas möjlighet att implementera och 
tillvarata resultat och kunskap är begränsade och sker inte i 
den utsträckning som skulle önskas. 

Tillvaratagande sker i begränsad omfattning i t.ex. IPS-
metodstöd som har arrangerat 4 samverkansmöten samt 
genom att insatskatalogen har 173 aktiva användare. 

Insatser från Samordningsförbundet 
leder till ökad kunskapsutveckling 
hos medlemmarna. 

Bedömning görs att målet är uppfyllt. 

592 deltagare under åtta frukostseminarier. Medarrangör av 
nationella FINSAM-konferensen med 740 deltagare samt 
regional ASF-konferens med 180 deltagare. 

Goda resultat i både Insatskatalogens och IPS-metodstöds 
inriktning av kunskapsspridning. 

Kontinuerlig spridning av resultat från individ- och 
strukturinsatser. 

Samordningsförbundet är känt hos 
samverkande parter. 

Bedömning görs att målet delvis är uppfyllt. 

83 %  (99 av 120) av medlemmarnas medarbetare uppger att 
de känner till någon av förbundets finansierade insatser. 

472 personer har under 2018 och 2019 anmält intresse att ta 
emot förbundets nyhetsbrev. 

Under 2019 skapade förbundet sitt eget Linkedin-konto vilket 
under 2019 hade ca 50 följare.  
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1.5.1 Redovisning av verksamhet kopplat till målsättningarna 
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.  
 
Enkätundersökningen som grundar sig på indikatorerna för finansiell samordning försöker 
fånga in förbundets bidrag till struktur och långsiktighet i samverkansarbetet. 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; 69 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 
och resultatet ska tolkas med viss försiktighet då respondentgrupperna är små. 
 
Tabell 4:  Resultat från indikatorenkät 2019; -Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och 
 underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 

 Negativt Neutralt Positivt (klart positivt) 

 Personal 

Samtliga (n=21) 10% 29% 62% (24%) 

 Parternas chefer 

Samtliga (n=7) 0% 14% 86% (43%) 

 Styrelse 

Samtliga (n=7) 0% 20% 80% (20%) 
 

1.5.2 Processtöd och verksamhetsutveckling 
Förbundschefen har under året ansvarat för verkställighet av styrelsens beslut samt planering, 
uppföljning och kommunikation för förbundet som helhet. Utvecklingsledaren har utgjort ett 
stöd till projektchef och särskilt processtöd till verksamhet finansierad av förbundet. 
Processtödet innefattar bland annat att vara ett stöd till insatserna i verksamhetsutveckling 
samt uppföljningsarbete.  
 
Under 2019 har särskilt fokus varit att ta fram en inkluderingsplan. Syftet är att stödja förbundet 
och finansierade verksamheter i att systematiskt arbeta för en jämlik och jämställd arbetslivs-
inriktad rehabilitering . Under året har detta reflekterat dagordning under planeringsdagar och 
nätverksträffar men även styrelse och beredningsgrupp har fått en kortare utbildning i jämställt 
ledarskap. Uppföljningsmallar har också uppdaterats och en första test av mätning av 
utvecklingen gjordes i årets medarbetarenkät. Vi kan se att 61 procent (54 av 89) av 
medarbetare hos våra samverkansparter upplever att förbundets alltid stödjer och finansierar 
verksamhet som har ett inkluderande förhållningssätt. Mätningen är under utveckling vilket inte 
minst visas genom att  30 procent (27 av 89) av respondenterna svarat i enkäten att de inte kan 
bedöma frågan.7 

 
Kansliet har utvecklat arbetet med att engagera deltagare i verksamhetsutveckling och 
utvärdering med inspiration från metoden tjänstedesign. Flera utvärderingsworkshops har 
anordnats med deltagare i finansierade insatser. Två utvecklingsdagar har också anordnats för 
personal i insatserna och kansliet har på olika sätt deltagit i insatsspecifika planeringsdagar och 
andra dialogmöten med projektledare och medarbetare i finansierade insatser. 
 

                                                        
7 Källa: Medarbetarenkäten 2019 



 

10 (26) 
 

Kansliet har också 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, deltagande i lokal DUA-dialog och medverkan i ledningsgrupp för Personliga 
Ombud. Under året har kansliet också deltagit SKRs nätverk för tjänstedesign i offentlig sektor 
samt samverkansmöten kopplade till kommunernas arbete med metoden Individual Placement 
and Support (IPS).  

1.5.3 Nätverk och kompetensutveckling 
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. Under våren deltog förbundet i planeringen av 
nationell Finsamkonferens och kanslipersonal och medarbetare i START hade en aktiv roll i 
konferensprogrammet. Under våren anordnades också en länsgemensam introduktions-
utbildning för nya styrelseledamöter och i november deltog 2e vice ordförande i 
länsgemensamt möte för förbundens presidier.  
 
I länet har förbundscheferna haft kontinuerliga träffar och utvecklingsledaren deltar i ett 
nationellt processtödjarnätverk. Delar av styrelsen samt kansliets personal deltog också på 
Nationell konferens för samordningsförbund samt vid årsmötet för Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund (NNS) i april.  
 
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. Under 2019 genomfördes fem möten med beredningsgruppen. Denna struktur 
underlättar även ”vardagssamverkan” och möjliggör samarbete inom områden där förbundet 
idag inte finansierar några individinriktade insatser.  

1.5.4 Behovsinventering och omvärldsbevakning 
I beredningsgruppen och insatsernas styrgrupper pågår en kontinuerlig dialog om samverkans-
behov inom rehabiliteringsområdet. Under 2019 har bland annat styrgruppen för MIA-projektet 
diskuterat förutsättningar för en förlängning av projektet (MIA-Vidare) och inom Tillväxt Kvinna 
metoder för uppföljning av komplexa målsättningar. 
  
Förbundet har avsatt medel till en förstudie/behovskartläggning avseende samverkan kring 
utlandsfödda med smärtdiagnos som behöver samordnat stöd. Arbetet har skett i samarbete 
med Danderyds sjukhus. Arbetet resulterade i en ansökan om genomförandeprojekt som tas upp 
i styrelsen under våren 2020. 
 
Under 2019 har arbetet fortsatt med  att implementera tjänstedesign kopplat till den finansiella 
samordningens syfte och uppdrag. Tjänstedesign möjliggör användarcentrerad verksamhets-
utveckling med fokus på användarnas upplevda behov före verksamheternas. Förbundet har 
undersökt möjligheten att söka pengar från Vinnova för utveckling av tjänstedesign. Ansökan 
fick dock avslag. Under 2018 och våren 2019 fördes dialog med Region Stockholm om möjlighet 
att genom något av de större sjukhusen anställa en tjänstedesigner. På grund av risk för varsel 
och stora besparingskrav inom Region Stockholm har dock rekryter uteblivit och en 
tjänstedesigner anställd av annan part väntas vara på plats först 2020. 

1.5.5 Myndighetsgemensamma utbildningar och seminarier 
Ökad kunskap om finansierade insatser, myndigheternas uppdrag och organisering samt riktad 
kunskap kring gemensamma målgrupper och särskilda utmaningar lägger en grund för bättre 
samverkan. Utifrån detta behov arrangerar förbundet seminarier och konferenser. Under 2019 
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medfinansierades den nationella Finsamkonferensen som samlade över 740 deltagare samt en 
länsgemensam konferens om Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF) som samlade ca 180 
deltagare.  
 
Under året arrangerades också åtta lokala seminarier med bl.a. information från medlemmarna 
och om särskilda frågor som berör den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och samverkan. 
Arbetsför-medlingen har berättat om sin nya organisering, och ämnen som brukarstyrda 
brukarrevisioner, att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och långvarig smärta 
har uppmärksammats. Totalt deltog 592 deltagare från medlemmarna och andra samverkans-
aktörer, vilket betyder färre besökare än tidigare år (772 deltagare på nio seminarier år 2018). 
Detta tros bero på ett mindre genomfört seminarium men framförallt att ovanligt stora 
omorganiseringar hos medlemmarna gett medarbetare mindre möjlighet att delta. I en mätning 
av upplevelsen hos besökarna på frukost-möten uppgav över 91 procent av de svarande att 
frukostmötena var bra eller mycket bra8. 
 
Diagram 1: Besökarnas värdering av nyttan av frukostmöten 

 
 

1.5.6 Insatskatalogen 
Under året har arbetet med den digitala insatskatalogen 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 medarbetare hos våra samarbetsparter och för personer som har behov av 
arbetslivsinriktat stöd att få information om relevanta stödinsatser, oberoende av utförare. 
 
Idag finns över 120 sökbara rehabiliteringsinsatser i de tre kommuner som utgör Samordnings-
förbundets uppdragsområde och uppskattas ha ungefär 170 användare. I en enkät till 
myndigheternas personal visar det sig att 86% (22 av 26 svarande) upplever att verktyget 
varit ett stöd i deras ordinarie arbete. Antalet användare har sjunkit sedan förra året. Samtidigt 
verkar katalogen vara mer känd och flera spridningsaktiviteter har genomförts under året för att 
informera om verktyget. Att antalet användare sjunker men kännedomen ökar tros bero på att 
verktyget fortfarande behöver utvecklas för att bli än mer användarvänligt, en process som 
pågår tillsammans med projektägarna i Samordningsförbundet Centrala Östergötland. 
 

1.5.7 Metodstöd IPS 
Samordningsförbundet finansierar sedan 2016 en metodutvecklare för att utveckla metoden 
Individual Placement and Support (IPS) så att fler personer med psykisk funktionsnedsättning 
kommer i arbete eller påbörjar studier. Stödet riktas främst till kommunerna, men även 
finansierade insatser och övriga medlemsparter kan ta del av stödet. Syftet med den fortsatta 
finansieringen är att stödja och metodutveckla IPS-verksamheternas samverkansforum och 
skapa möjlighet att sprida erfarenheter från det hittills framgångsrika metodarbetet. 
Den deltidstjänst som finansierats under 2019 har 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 Arbetsförmedlingen och vården. 
 

                                                        
8 Svarsfrekvensen uppgår dock endast  till 28 %, 165 svarande av totalt 592 besökare. Källa: Medarbetarenkäten 2019 
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1.6. Målområde två; Finansiera och stödja insatser för personer med 
samordnade rehabiliteringsbehov 
 

Målsättning  

 Samordningsförbundet finansierar insatser som leder till att individer som är i behov av 

samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 

förvärvsarbete. 
 
Tabell 5. Måluppfyllelse för målområde två 

1.6.1 Finansiering och uppföljning av individinriktade insatser och projekt 
Samordningsförbundet har under 2019 finansierat sju 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 
insatsernas arbete under 2019, där också måluppfyllelse redovisas på insatsnivå. I den kommande 
delen av verksamhetsberättelsen ges en översiktlig bild av resultat för den finansierade 
verksamheten.  

                                                        
9 Totalt 203 av 230 svarande i pågående och avslutsenkät. Källa: Indikatormätningen 2019 

Målområde 2- Finansiera och stödja 
insatser för personer med samordnade 
rehabiliteringsbehov 

Resultat 2019                                                   
(2018 års resultat inom parantes) 

Minst 500 individer i behov av samordnad 
rehabilitering tar del av finansierade 
individinriktade insatser.  

Målet är uppfyllt. 

Totalt 671 deltagare varav ca 610 (601) 
unika individer. 

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. 

Mätbara mål är uppfyllda. 

40 %, 147 av 362 deltagare (37%) 
arbetar/studerar vid avslut. 

25 %, 90 av 362 deltagare (33%) är 
arbetssökande vid avslut. 

Ej mätbart 2019. 

Deltagare i finansierade insatser upplever att 
resurser är organiserade utifrån deras behov. 

Målet är uppfyllt. 

83 % pågående och 94 % 9av avslutade 
deltagare bedömer att insatserna är till 
stor del, mycket stor del eller helt och 
hållet till nytta för dem.  

 UPIS –Unga På väg i Salem erbjuder individuellt 
stöd till arbete och studier och erbjuder även fortsatt 
stöd för att möjliggöra långsiktigt hållbara lösningar. 

 
• START ger stöd enligt Supported Employment- 
metoden, till personer med lindrig utvecklings-
störning, autism eller hjärnskador förvärvade i vuxen 
ålder. 
 
• KLARA arbetar utifrån metoden Supported 
Education så att deltagare kan påbörja och slutföra 
studier för att på så sätt stärka sin plats på 
arbetsmarknaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mia-projektet erbjuder stöd enligt metoderna 
Supported Employment och Case Management. 
 
• Tillväxt Kvinna där kommun och AF till-
sammans med civilsamhället utvecklar stöd-
insatser för arbetslösa, utlandsfödda kvinnor. 
 
• Hälsosam som erbjudit anpassade hälso-
aktiviteter i grupp för deltagare som behöver 
stärka sin hälsa. 

 
• Lyra, en förberedande aktiviteter och individuell 
coaching för unga vuxna med psykisk ohälsa.  
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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 
insatsernas arbete under 2019, där också måluppfyllelse redovisas på insatsnivå. I den kommande 
delen av verksamhetsberättelsen ges en översiktlig bild av resultat för den finansierade 
verksamheten. 

1.6.2 Beskrivning av deltagare i insatser och projekt 
Totalt hade insatserna 671 deltagare under år 2019 (år 2018 var antalet deltagare 651), varav 435 
kvinnor (65 %) och 231 män (34 %)10. Uppskattningsvis har ca 610 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 i stort jämförbart med antalet deltagare 2018.  
 
Av det totala antalet deltagare har de allra flesta, drygt 600, tagit del av arbetslivsinriktade 
rehabiliteringsinsatser och övriga deltagare har varit aktuella i kortare hälsofrämjande insats via 
HälsoSam. Av det totala antalet deltagare påbörjade knappt hälften insats under 2019, den andra 
hälften  avser deltagare som aktualiserades 2018 eller tidigare och som fått fortsatt stöd under 
2019.  
 
Tabell 6: Deltagarflöden i finansierade insatser 2019 

 
De allra flesta insatser som finansieras av Samordningsförbundet registrerar bakgrundsfaktorer för 
deltagarna i form av ålder, utbildningsbakgrund, tid i offentlig försörjning, sysselsättning och 
försörjning. Undantaget under 2019 har varit HälsoSam som har korta gruppverksamheter där 
samtyckesinhämtning och registreringsadministration bedöms som alltför tidskrävande i för-
hållande till insatsens längd. Inte heller deltagare i Tillväxt Kvinna registreras med personuppgifter 
i SUS. Anledningen är att insatsen gentemot individ utförs hos aktörer inom civilsamhället, och 
dessa organisationer har inte möjlighet att få åtkomst till SUS. 
 
Totalt har insatserna registrerade uppgifter för 460 deltagare, varav 446 unika individer i upp-
följningssystemet SUS, ytterligare ett antal deltagare finns redovisade som anonyma alternativt 
som volymärenden i SUS eller 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.  
 
Andelen unga vuxna har fortsatt att minska något över tid och under 2019 var 32 procent av de 
som deltar i de finansierade insatserna (Hälsosam undantaget) unga under 30 år vilket är betydligt 
lägre än tidigare år. Att medelåldern för deltagande i finansierade insatser ökat över tid beror på att 
fler insatser (t.ex. MIA och Tillväxt Kvinna) aktivt vänt sig till en äldre målgrupp.  Av de nya 
deltagare som registrerats med personuppgifter i SUS 2019 är 36 procent bosatta i Botkyrka, 45 
procent i Huddinge och 18 procent i Salem12. Fördelning är relativt jämförbar med tidigare år. 
 
 

                                                        
10 Fem deltagare identifierar sig inte med någon av de två angivna könskategorierna och/eller har valt att ej uppge kön. 
Källa SUS och insatsernas årsredovisningar. 
11 Avser deltagare i KLARA, Lyra, MIA-projektet, START, Tillväxt Kvinna och Upis. 
12 Ytterligare 1 % saknar känd folkbokföringskommun. Källa SUS 

 Antal deltagare 

2019 

Deltagare i arbets-

livsinriktade insatser.11 

Deltagare som påbörjat 

arbetslivsinriktad insats  

Deltagare som avslutat 

arbetslivsinriktad insats 

Kvinnor 435 376 225 212 

Män 231 221 96 147 

Annat/okänd 5 5 2 3 

Totalt 671 602 323 362 
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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 2019 har 38 procent13 haft en offentlig försörjning i mer än tre år. Andelen av 
deltagare med längre tid i offentlig försörjning är därmed konstant jämfört med föregående år. 
Totalt 34 procent av deltagarna som påbörjade en insats 2019 har som högst en grundskole-
utbildning, sett bland gruppen män är det hela 45 procent som saknar gymnasieutbildning. Denna 
andel är ungefär lika stor som under föregående år. 

 

Diagram 4:  Tid i offentlig försörjning före insats,                   Diagram 5:  Deltagarnas högsta  
nya deltagare                     utbildningsnivå, nya deltagare 2019

    
 
Arbetsförmedlingen är den part som aktualiserat flest deltagare till insatser 2019. För Tillväxt 
Kvinna har Arbetsförmedlingen stått för samtliga inremitteringar och även till KLARA kommer den 
absoluta majoriteten av deltagare via Arbetsförmedlingen. Undantar man dessa två insatser är 
Försäkringskassan den enskilt största initiativtagaren till insats (24 procent). Bland kommunerna 
är Botkyrka kommun den som remitterar flest ärenden (15 procent). Tillsammans står kommuner-
na för ca en tredjedel av inremitteringarna14.  
 
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 vissa insatser 
kan det därför förekomma kö. 
 
 
 

                                                        
13 2018 var motsvarande siffra 38 procent. Källa SUS 
14 Avser mätning på 391 nya deltagare 2019. Källa Insatsernas egna årsredovisningar. 
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Diagram 6:  Remittent/initiativtagare 2019                                       Diagram 7:  Antal deltagare i finansierade insatser  

    
 
Längden på den tid en person deltar i en insats varierar mellan några månader upp till flera år. Det 
långvariga stödet kan t.ex. handla om efterstöd för att behålla arbete eller studier. Den 
genomsnittliga deltagartiden 2019 uppgår till drygt 10 månader och var därmed något högre än 
föregående år15. På gruppnivå har kvinnor en något längre deltagartid än män16, skillnaden i 
deltagartid uppgår till en knapp månad. De allra flesta deltagarna upplever att insatsen erbjuds så 
länge den behövs. 77 procent av deltagarna som avslutar en insats bedömer att insatsen alltid eller 
för det mesta fått ta den tid de behövt 17. 
 
Diagram 8.  Antal deltagare i finansierade insatser  åren 2015-2019 

 
 
1.6.3 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 ett inkluderande förhållningssätt och en helhetssyn på individens behov och individanpassat 
stöd över tid. Andra framgångsfaktorer som är gemensamma för de finansierade insatserna rör 
bemötande, tillgänglighet, samlokalisering och goda kunskaper kring målgruppens behov och 
förankring i arbetsmetoder som exempelvis Supported Employment.  
 
Samtliga insatser har också byggt upp strukturer för en systematisk uppföljning och samverkan 
även kring den enskilde deltagaren. Några insatser har dock under 2019 tappat delar av 
uppföljningsrutinerna på grund av långvariga större organisationsförändringar. Detta märks bland 
annat i långtidsuppföljningen 12 månader efter avslut. Vi ser att det finns utvecklingsmöjligheter 
för att utveckla styr- och ledningsnivå för att bättre kunna lära av verksamheten och tillvarata 
resultat. Många insatser saknade kontinuerlig styrning via styrgrupp under 2019. 
 

                                                        
15 Avser data för Lyra, MIA-projektet, KLARA, START och Upis. Källa SUS. 
16 Kvinnor (n=130) hade en deltagartid på 331 dagar, män (n=130) hade en deltagartid på 305 dagar. Källa SUS 
17 Källa indikatormätning baserad på 230 enkätsvar från deltagare som fått svara på frågan ”Får stödet ta den tid du 
behöver?” respektive ”Har stödet få ta den tid du behövt?”  
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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.18 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. 

1.6.4 Måluppfyllelse vid avslut för deltagare i finansierade insatser 
Under året avslutade 362 deltagare en arbetslivsinriktad insats (år 2018 avslutades 246 
deltagare). Av de som avslutades arbetade eller studerade totalt 147 personer motsvarande 40 
procent i någon omfattning direkt efter insatsen (år 2018 var motsvarande andel 37 %). 
Därutöver avslutades ytterligare 90 personer, 25 procent till aktivt arbetssökande.  
 
Det är framförallt andelen avslut till studier som ökat jämfört med föregående år. En stor del av 
detta resultat kan tillskrivas KLARA-projektet som haft till uppgift att stötta personer till 
reguljära utbildningsinsatser. I bilaga två redovisas andel till arbete/studier på insatsnivå. 
 
Tabell 7  Antal deltagare per avslutsanledning 2019  

  Arbete Studier Arbetssökande Fortsatt 
rehabilitering 

Sjukdom Övrigt 

Kvinnor 32 42 71 34 16 17 

Män 33 39 19 23 11 22 

Ej angivet 0 1 0 0 0 2 

Totalt 65 82 90 57 27 41 

Andel 18 % 22 % 25 % 16 % 8 % 11 % 

 

Av de 125 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 samt överlämnar en 
dokumentation från tiden i insatsen som kan ligga till grund för bedömning av stöd i ordinarie 
verksamhet. Insatser som kan vara aktuella är olika former av medicinsk behandling och 
utredning, boendestöd och/eller aktivitet via kommunernas socialpsykiatri eller LSS-
verksamhet. I övriga avslutsanledningar ingår t.ex. flytt, föräldraledighet och avbrott utan känd 
anledning. 
 
Skillnader mellan andelen män och andelen kvinnor som avslutas till arbete, studier och 
arbetssökande har ökat sedan 2018. En förklaring är att Tillväxt Kvinna enbart tar emot kvinnor 
och utflödet till arbete/studier är relativt litet. Fortfarande ser vi därför att en större andel män 
än kvinnor går till arbete och en större andel kvinnor än män avslutas till fortsatt rehabilitering. 
En skillnad från tidigare år är att skillnaden mellan andel kvinnor och andel män som avslutas 
pga. sjukdom minskat. 
 
 
 
 

                                                        
18 34 % går till arbete/studier i insatser finansierade av Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem att jämföra 
med 31 %  för totala antalet deltagare i samtliga finsam-finaniserade insatser i riket. Källa SUS 
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Diagram 9.  Andel av kvinnor respektive män per avslutsanledning 2019  

 
 
Något fler än hälften av de som fick ett arbete efter deltagande i insats gick till en  
Subventionerad anställning. Under året som gått var det en något större andel kvinnor som 
erhöll en subventionerad anställning. Detta skiljer sig från tidigare år och från riket i stort där 
männen i större utsträckning får ta del av subventionerade anställningar19. En möjlig orsak till 
att könsskillnaderna minskat är att förbundet aktivt arbetat med att belysa inkluderings- och 
jämställdhetsfrågor det senaste året, inte minst inom MIA-projektet. 
 
Diagram 10. Andel av subventionerade/icke    Diagram 11. Andel av subventionerade/icke     
subventionerade anställningar vid avslut till arbete för  subventionerade anställningar vid avslut till deltagare i 
Botkyrka, Huddinge, Salem 2019   arbete för deltagare i riket 2019 

 

1.6.5 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 
2018 till oktober 2019. 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. Ut 
enkätsvaren kan vi utläsa att de allra flesta deltagare är nöjda med bemötande, kontinuitet och 
delaktighet. Vi ser också att andelen som svarar att de känner sig mer redo att arbeta eller studera 
efter att ha avslutat en insats är högre jämfört med andelen positiva svar i den nationella 
mätningen20.  
Av de dryga 200 enkätsvar som lämnats in av deltagare antingen när de är inne i insats (pågående) 
och/eller vid avslut ser vi att andelen deltagare som helt och hållet eller till mycket stor del eller till 
stor del kände sig mer redo att arbeta/studera uppgår till 46 respektive 41 procent. Vi ser också att 
svaret ligger något högre än i riket i stort. Bland de som avslutade en insats upplevde 57 procent att 

                                                        
19 Källa SUS.  
20 1 941 deltagare från insatser redovisade från 33 olika Samordningsförbund besvarade avslutsenkäten. Källa NNS 
Rapport från Nationell mätning av indikatorenkäterna 2019.  
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de till stor del, mycket stor del eller helt och hållet kände sig mer redo att arbeta/studera. Att 
jämföra med 55 procent i den nationella mätningen. År 2018 var det totalt 40 procent av de 
svarande på pågåendeenkäten som svarade något av de två mest positiva svaren. Samma andel för 
de som besvarade avslutsenkäten var 41 procent. 
 
Att andelen deltagare som upplever sig mer redo att arbeta/studera sjunkit vid en jämförelse av 
pågåendeenkät och avslutsenkät är något vi behöver analysera ytterligare. Det är dock viktigt att ha 
med att det inte behöver vara samma individer som besvarat de två olika enkättyperna. 
 
Tabell 8   Svarsfördelning på frågan:                         Tabell 9   Svarsfördelning på frågan: 
Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?                    Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?  

HBS       

  
Negativt Neutralt 

Positivt 
(klart positivt) 

Fråga 6 Deltagare -pågående 

Samtliga (n=116) 18% 20% 62% (46 %) 

Kvinnor (n=79) 23% 22% 56% (43%) 

Män (n=31) 6% 19% 75% (52%) 

Fråga 6 Deltagare -avslut 

Samtliga (n=113) 26% 17% 57% (41%) 

Kvinnor (n=59) 25% 19% 55% (45%) 

Män (n=40) 31% 18% 53% (28%) 

 

RIKET    

 Negativt Neutralt 
Positivt 
(klart positivt) 

Fråga 6 Deltagare -pågående 

Samtliga (n=2135) 24% 24% 52% (34%) 

Kvinnor (n=1044) 22% 25% 53% (35%) 

Män (n=661) 21% 23% 55% (35%) 

Fråga 6 Deltagare -avslut 

Samtliga (n=1941) 27% 18% 55% (39%) 

Kvinnor (n=1041) 27% 17% 56% (40%) 

Män(n=656) 27% 19% 56% (39%) 

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 
aktivitetsersättning, A-kassa och försörjningsstöd, medan andelen med studiestöd ökat avsevärt. 
Jämfört med tidigare år har skillnaderna i förändring kopplat till sjukpenning inte varit lika stor 
under 2019. I gruppen ”ingen offentlig försörjning” ingår många unga som saknar inkomster och 
ungefär 80 procent av alla deltagare som går in i en insats utan offentlig försörjning är unga upp till 
26 år. I kategorin ”ingen offentlig försörjning” vid avslut ingår även alla de som blir självförsörjande 
genom arbete/studier. Viktigt att notera är att en deltagare kan ha flera olika försörjningsformer 
samtidigt.21 
 
Tabell 10 Försörjningsförändringar för deltagare i finansierade insatser 2019 (Källa SUS) 

 
Försörjning 

Antal deltagare 
före insats  

Andel 
före  

Antal deltagare 
efter insats  

Andel 
efter 

Förändring Förändring i % 

Uppgift saknas     3 1% 3   
Sjuk-/Rehabpenning 53 20% 45 17% -8 -15% 
Aktivitetsersättning 14 5% 8 3% -6 -43% 
Sjukersättning 4 2% 3 1% -1 -25% 
A-kassa 21 8% 5 2% -16 -76% 
Aktivitetsstöd 50 19% 41 16% -9 -18% 
Försörjningsstöd 54 21% 38 15% -16 -30% 
Studiestöd/-medel 6 2% 59 23% 53 883% 
Annan offentlig försörjning 4 2% 6 2% 2 50% 
Ingen offentlig försörjning 68 26% 62 24% -6 -9% 

 
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. Under 2019 finns inte tillräcklig 
mängd resultat för att kunna redovisa måluppfyllelse inom detta område. 

                                                        
21 Avser data för 260 deltagare (130 kvinnor och 130 män) som avslutat insats under 2019. Deltagare i Tillväxt Kvinna 
och HälsoSam ingår ej i underlaget. Källa SUS 
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Förbundet mäter också effekten av insatserna genom att en gång per år genomföra en enkät-
undersökning bland parternas medarbetare, med frågor om hur man upplever nytta av projekt och 
insatser. Enkäten skickas ut med hjälp av ett digitalt sökverktyg vilket tyvärr under 2019 års 
utskick påverkades av ett tekniskt fel vilket bidrog till att flertalet av respondenterna fick fel frågor. 
Detta bidrar till att endast ett fåtal respondentsvar är möjliga att använda. Det vi bland annat kan se 
är att fortfarande över 80 % känner till någon av förbundets insatser och om än lågt antal 
respondenter utslaget på var och en av de sju insatserna så på följdfrågan totalt sett har 94 % (104 
av 111) av de som svarat uppgett att insatserna delvis eller i hög uträckning bidrar till 
stegförflyttning mot arbete eller studier.  

1.7. Förväntad utveckling 
Inspektionen för Socialförsäkring publicerade under 2019 en utvärderingsrapport22 som lyfter 
behovet av att se över hur uppdraget att samverka i samordningsförbund  är formulerat i de 
statliga myndigheternas instruktioner. I 2020 års regleringsbrev förtydligas att Arbetsförmed-
lingen och Försäkringskassan utöver att arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att 
finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har 
aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete också ska bidra 
till att alla parter i samverkan tar ansvar för samordningsförbundens insatser. ISF konstaterar dock 
att det finns en utbredd uppfattning om att de statliga myndigheternas vilja och förmåga att bidra 
till den finansiella samverkan i allmänhet och med medarbetare i insatser finansierade av 
förbunden i synnerhet, har minskat över tid.  
 
Hittills har Samordningsförbundets budget till största delen använts till att finansiera individ-
inriktade samverkansinsatser där personal från de samverkande myndigheterna tillhandahållit 
samordnad rehabilitering. Detta arbetssätt kan behöva omprövas utifrån ändrade regeltolkningar 
hos Försäkringskassan, budgetnedskärningar och utmaningar i att rekrytera personal i kommuner 
och region och förändrade grunduppdrag för Arbetsförmedlingen. 
 
ISFs granskningen visar också att det kan vara svårt att få medlemmarna i ett förbund att ta över 
insatser när/om förbundets finansiering upphör. Det gäller framförallt insatser som befinner sig i 
gränslandet mellan parternas ordinarie uppdrag. Om inte förbundet fortsätter att finansiera dessa 
projekt finns en risk att de läggs ner och att investeringar i metodutveckling och individer inte tas 
tillvara. ISF anser att det är viktigt att säkerställa att det finns en långsiktig finansiering av 
framgångsrika projekt. Berörda parter behöver behandla frågan om vilka möjliga vägar som finns 
för att uppnå en långsiktig finansiering. 
 
Vi ser positivt på utvecklingen av den finansiella samordningen i länet, där nu 20 av 26 kommuner i 
Stockholms län ingår som medlemmar i något av de åtta samordningsförbunden. Det finns en 
positiv kraft i att verka tillsammans inom den finansiella samordningen och under det närmsta året 
kommer förbunden bl.a. att samarbeta kring frågor rörande kommunikation och utvärdering och 
uppföljning. Detta utöver det samarbete som finns inom ramen för MIA-projektet, där alla förbund 
ingår i projektet från 2020. 
 
Att förbunden blir mer kända och erkända regionalt och det faktum att Stockholms läns landsting 
övergick till region 2019 innebär nya förutsättningar och möjligheter för en utveckling av Region 
Stockholms del i den finansiella samordningen. Samordningsförbunden har kontinuerliga möten 
med Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och vi ser potential i att utveckla detta samarbete 
ytterligare de kommande åren. 

                                                        
22 Samordningsförbundens organisering och verksamhet -En granskning av förbund för finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. ISF RAPPORT 2019:1 
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2. Ekonomiska resultat 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

För verksamhetsåret 2019 har förbundet haft intäkter på drygt 14,5 miljoner kronor avseende 
bidrag från parterna och 5,4 miljoner kronor i riktade projektbidrag från ESF till MIA-projektet. 
Därtill har förbundet ett ingående överskott från verksamhetsåret 2018 som uppgick till 5 miljoner 
kronor vid årets början. Kostnaderna för 2019 har uppgått till 19,4  miljoner kronor (2018: 21,09 
mkr)  vilket ger ett resultat på 0,5 miljoner kronor. Sammantaget gör detta att förbundet vid årets 
slut redovisar ett eget kapital på ca 5,5 miljoner kronor. 
 
2.1 Avvikelser från budget 
Jämfört med budget blev intäkterna för 2019 knappt 800 tkr lägre. Avvikelsen beror på att MIA-
projektet hade lägre kostnader under året, och därmed även lägre projektbidrag från ESF.  
 
Verksamhetens kostnader blev ca 3,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. De största avvikelserna 
från planerad budget består i lägre kostnader än förväntat för finansiering av insatser och projekt, 
denna avvikelse uppgår till totalt 3,1 miljoner kronor. Avvikelserna återfinns till största del i 
utebliven satsning på tjänstedesign, personalvakanser i MIA-projektet och Lyra och förtida 
nedläggning av HälsoSam. Då de totala kostnaderna för MIA-projektet varit lägre än budgeterat blir 
också projektbidraget från Europeiska Socialfonden lägre. 

 
2.2 Hantering av förbundets överskott 
Förbundet har förbrukat större delen av de medel som ägarna tillfört förbundet 2019. I budget för 
avveckling av pågående insatser samt neddragningar och personalvakanser i finansierade insatser 
och projekt har parterna inte rekvirerat alla de medel som avtalats med Samordningsförbundet. 
Förutsättningarna för att starta nya insatser har varit svåra pga. stora omorganiseringar hos 
medlemmarna och osäkerhet kring Arbetsförmedlingens framtida uppdrag. 

 
Målet för förbundet är att det egna kapitalet inte ska överstiga 2,5 miljoner kronor, baserat på 
Nationella Rådets riktlinjer om eget kapital23. Stora delar av det egna kapitalet finns intecknat i den 
verksamhetsplan för 2020 som antogs av förbundet i november 2019 och prognosen är att 
förbundet ska nå fastställd nivå för eget kapital vid 2021 års 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 5,5 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. 
 

                                                        
23 Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel/eget kapital 2013-10-02 http://www.finsam.se 

Finansiella mål för verksamheten- 
förbundet ska bedriva verksamhet 
med god ekonomisk hushållning 

Resultat 2019  

Vid årets slut ska inte det egna kapitalet 
överstiga nivån enligt nationella rådet 
rekommendation. 

Målet har ej uppnåtts. 

Det egna kapitalet överstiger Nationella 
Rådets rekommendation med totalt ca 3 
miljoner kronor. 

Kostnader för administration ska inte 
överstiga tio procent av de samlade 
kostnaderna. 

Målet uppnått. 
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Diagram 12: Förändring över tid för eget kapital och statlig medelstilldelning 

 
 
2.3 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 2019 uppgick kostnaderna 
för Samordningsförbundet till knappt 19,5 miljoner kronor (år 2018 var kostnaden 21,1 mnkr). 
Kostnaden för individinriktade insatser uppgick till 16,5 mkr, för strukturinriktade insatser och 
utvärdering 1 mnkr och de administrativa kostnaderna uppgick till 2 mnkr (motsvarande 10 
procent av totala budgeten).  

 
2.4 Balanskravsresultat 
Samordningsförbundet har inga realisationsvinster, realisationsförluster, orealiserade vinster eller 
förluster. Balanskravsresultatet är därmed detsamma som årets resultat enligt resultaträkningen.

3.  Driftsredovisning 
Belopp tkr 

 
Utfall jan-dec 

2019 
Budget jan-

dec 2019 
Avvikelse 

utfall – budget 
Nettokostnad 19 438 22 826 3 388 
Medlemsavgift 14 546 14 546 0 
Övriga intäkter 5 402 6 182 780 
Resultat 510 - 2 098  
Utgående eget kapital  5 573 2 965 2 608 

4.  Resultaträkning 
  2019-01-01 2018-01-01 
Belopp i kr. Not -2019-12-31 -2018-12-31 

 
Verksamhetens intäkter 1 14 546,0 15 400,00 
Intäkter ESF  5 401,9 5 115,9 
Övriga intäkter (MUCF)  0,0 113,0 
Verksamhetens kostnader 2 -19 437,8 -21 089,7 
Avskrivningar  0,0 0,0  
Verksamhetens resultat  510,1 -460,8 
 
Finansiella intäkter  0,0 0,0  
Finansiella kostnader  0,0 0,0 
   
Resultat efter finansiella poster  510,1 -460,8 
Extraordinära poster  0,0 0,0 
 

Årets resultat  510,1 -460,8 
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5. Balansräkning 
 
Belopp i kr. Not 2019-12-31 2018-12-31 

 
Tillgångar    
Anläggningstillgångar   
Maskiner och inventarier  0,0 0,0 
Summa anläggningstillgångar  0,0 0,0 
 
Omsättningstillgångar 
Korta fordringar 3 1 842,1 2 580,0 
Kortfristiga placeringar  0,0 0,0 
Kassa och bank  13 506,0 12 161,6  
Summa omsättningstillgångar  15 348,1 14 741,6 
 
Summa tillgångar  15 348,1 14 741,6  
 
Eget kapital, avsättningar och skulder 
Eget kapital  5 062,5 5 523,3 
   Årets resultat  510,1 -460,8 
   Övrigt eget kapital  0,0 0,0 
Avsättning 
    Avsättningar för pensioner   0,0 0,0 
Skulder 
     Långfristiga skulder  0,0 0,0  
     Kortfristiga skulder 4 9 775,5 9 679,0  
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 15 348,1 14 741,6  
   
Ansvarsförbindelser  inga inga 

  
 

6. Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys 
 
Belopp i tkr.  2019-12-31 2018-12-31 

 
Årets resultat  510,1 -460,8 
Justering för ej likviditetspåverkande poster  0,0 0,0  
Medel från verksamheten före förändring  510,1 -460,8 
av rörelsekapital    
 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  737,9 -767,7 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  96,4 -592,2  
Kassaflöde för den löpande verksamheten  834,3 -1 359,9 
  
Årets kassaflöde  1 344,4 -1 820,6  
Likvida medel vid årets början  12 616,6 13 982,2  
Likvida medel vid årets slut  13 506,0 12 161,6 
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7. Redovisningsprinciper 
 

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

8. Noter 
Not 1. Verksamhetens intäkter 
Belopp i tkr  2019-12-31 2018-12-31 

Driftbidrag från staten 7 273,0 7 700,0  
Driftbidrag från Huddinge kommun 1 709,2 1 809,5  
Driftbidrag från Botkyrka kommun 1 709,2 1 809,5  
Driftbidrag från Salem kommun 218,2 231,0  
Driftbidrag från Region Stockholm 3 636,5 3 850,0 
EU-medel och andra bidrag – Europeiska Socialfonden 5 401,9 0,0 
Övriga intäkter 0,0 0,0 
Summa                   19 947,9            15 400,0 
 
Not 2. Verksamhetens kostnader  
Belopp i tkr  2019-12-31 2018-12-31 

Lokal 245,1 242,5 
Kansli 1 483,9 1 511,,2  
Kommunikation/information 37,1 113,5 
Revision 37,5 69,0 
Styrelse  161,8 176,8 
Övrigt  30,0 54,8 
HälsoSam 1 080,4 1 291,3  
Lyra 2 093,6 1 940,9  
MIA-projektet 9 300,0 8 902,5  
Möjliggörarna 0,0 531,2  
Slussen /Klara (HUVAS)  1 642,9 1 862,0  
Belopp i tkr  2019-12-31 2018-12-31 

Start    1 210,0 1 225,0  
Ung i Salem 972,3 1 402,2 
Tillväxt kvinna 200,0 0,0 
ASF-strateg 0,0 721,2  
Insatskatalog 329,5 324,8  
Kompetensinsatser 189,5 122,4 
Metodstöd IPS 248,7 151,2  
Nya insatser 0,0 0,0  
Processtöd 22,8 94,6  
Utvärdering 42,9 352,8 
Förstudier 109,8 0,0 
Summa 19 437,8 21 089,7 
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Not 3. Fordringar 
Belopp i tkr  2019-12-31 2018-12-31 

Moms 46,8 100,8  
Huddinge kommun 12,7 11,4 
Kungliga Tekniska Högskolan 0,0 6,0 
Samordningsförbundet Södertälje 201,1 224,5 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 17,4 67,7 
Samordningsförbundet Sollentuna Upplands Väsby Sigtuna                    0,0                                        4,0 
Samordningsförbundet Stockholms Stad 5,0 20,6 
Samordningsförbundet Östra Södertörn 1 559,1 2 145,0  
Summa 1 842,1 2 580,0  
    

Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
Belopp i tkr  2019-12-31 2018-12-31 

Arbetsförmedlingen 544,0 130,0 
Botkyrka kommun 632,8 607,4 
Delegia 0,0 5,4 
Fervent Cleaning Company 2,3 4,5 
Folkes 0,0 16,3 
Huddinge kommun 8 049,1 7 783,3 
PWC 0,0 300,0 
Salems kommun 312,3 480,9 
Samordningsförbundet i Södertälje 0,0 114,4 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 0,0 65,0 
Samordningsförbundet Sollentuna Upplands Väsby Sigtuna 0,0 5,0 
Samordningsförbundet Stockholms stad 15,4 5,0 
Samordningsförbundet Östra Södertörn 0,0 27,4 
Sveriges kommuner och regioner 37,8 50,0 
Södra Dalarnas Samordningsförbund 0,0 11,9 
Upplupet revisionsarvode 37,5 68,0 
Danderyds sjukhus 85,0 0,0 
Misa Kompetens AB 28,5 0,0 
Stockholms Läns Sjukvårdsområde 24,8 0,0 
Nationella nätverket för samordningsförbundet 2,9 0,0 
EMS Design Webbyrå 2,4 0,0 
Huddinge Konferens Center 0,3 0,0 
Swedbank 0,4 0,0 
Övrigt 0,0 4,5 
Summa 9 775,5 9 679,0  
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9. Tilläggsupplysningar  
 
Sammanställning av utfall och budget 2019                  
Belopp i tkr 
 Utfall Budget Avvikelse 
 2019-12-31 2019 2019-12-31 

 

Verksamhetens medlemsavgifter 14 546 14 546 0 
Intäkter ESF 5 402 6 182 780 
Summa intäkter 19 948 20 728 780 

 
Lokal 245 250 5 
Kansli 1 484 1 750 266 
Kommunikation/information 37 50 13 
Revision 37 40 2 
Styrelse 162 160 -2 
Övrigt 30 65 35 
Summa administration 1 996 2 315 319 

 
HälsoSam 1 080 1 402 322 
Lyra 2 093 2 250 157 
MIA-projektet 9 300 10 299 999 
Klara 1 643 1 910 267  
Start 1 210 1 300 90 
Tillväxt Kvinna 200 200 0 
Ung i Salem 972 990 18 
Summa individinriktade insatser 16 498 18 351 1 853 

 
Insatskatalog 329 200 -129 
Kompetensinsatser 190 190 0 
Metodstöd IPS 249 300 51 
Behovsanalys/nya insatser 110 1 000 890 
Processtöd 23 120 97 
Tjänstedesigner 0 150 150 
Utvärdering 43 200 157 
Summa strukturinriktade insatser 944 2 160 1 216 
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10.  Styrelsens beslut 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
 
Datum: 27 mars 2020 
 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
Eva Carlsson-Paulsén   Patrik Robbertte 
Ordförande              Ersättare 
 
 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
Solveig Nilsson  Mathias Holmlund 
Ersättare  Ersättare 
 
 
 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
Claes-Göran Nilsson  Arne Närström 
Ledamot  Ersättare 
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Aktiviteter kopplade till målsättningarnas arbetsområden i 
verksamhetsplanen 
  
Arbetsområde  Aktiviteter 
Finansiering 
och stöd till 
individinriktade 
insatser/projekt 

- Förbundet har finansierat /medfinansierat sju individinriktade insatser 
med ca 610 unika deltagare. Under 2019 har en insats startat och två 
avslutats. 
 - Insatserna erbjuds regelbundna projektledarträffar, processtöd, 
handledning, kontinuerlig uppföljning och förbundet deltar regelbundet i 
alla styrgrupper. 
- Medarbetare i finansierade insatser samlas två ggr per år för gemensamma 
kompetens- och utvecklingsdagar. 

Finansiering 
strukturinriktade 
stöd för samverkan 

- Kansliet stödjer insatser i frågor gällande metod- och 
verksamhetsutveckling.  
- Under året har åtta frukostmöten med 590 deltagare arrangerats. 
- Ett särskilt metodstöd utvecklar metoden IPS och upprätthåller 
samverkansforum kring målgruppen och arbetsmetoden. 
- Fortsatt utveckling av tjänstedesign inom förbundet i samverkan med 
andra förbund i länet och nationellt. 
- Insatskatalogen har fortsatt utvecklats för att lättare få kunskap om alla 
medlemmarnas insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering. 
- Samarbete inom ramen för DUA, med rehabiliteringskoordinatorer, och 
Personliga Ombud. 
- Kansliet arrangerar och deltar i nätverk/möten/plattformar inom området 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 
- Utveckling av digitala kommunikationsplattformar ex. hemsida, Linkedin 
och nyhetsbrev. 

Behovsanalys, 
kartläggning och 
omvärldsbevakning 

 

- Beredningsgruppen och kansliet arbetar kontinuerligt med att bevaka 
samverkansbehov och genomföra omvärldsanalys för att utveckla 
förbundets uppdrag.  
- Samordningsförbundet har undersökt möjligheten att söka pengar från 
Vinnova för utveckling av tjänstedesign. Ansökan fick dock avslag. 
- Aktiv i samarbeten, nätverk och utbildning i tjänstedesign inom SKR och 
samordningsförbunden regionalt och nationellt. 
- Förbunden i länet har återkommande dialogmöten med Regionens Hälso- 
och sjukvårdsförvaltning samt haft dialog med Danderyds sjukhus avseende 
utveckling av arbetslivsinriktad rehabilitering för patienter med smärta och 
tolkbehov. 
- Förbundet har varit processtöd vid framtagande av avslutsrapport för 
KLARA och projektansökan för insatsen koordinerad rehabiliteringskedja för 
utlandsfödda med långvarig smärta. 
- Deltagit i flertalet konferenser och seminarier. 

Uppföljning och 
utvärdering 

- Finansierade insatser följs upp genom SUS och kompletterande enkäter till 
deltagare och remitterande parter.  
- Extern utvärderare och gemensam regional utredare i det MIA-projektet. 
- Förbundet deltar i utvecklingsarbetet med att ta fram indikatorer för 
framgångsrik samverkan.  
- Förbundet följer den nationella utvärdering som genomförs av ISF. 
- Framtagande av förbundets Inkluderingsplan. 

 

Bilaga 1 (Årsredovisning 2019) 
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Bilaga 2. Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade individinriktade 
insatser/projekt* 

 

Insats Mål Resultat Mål-
uppfyllelse 

KLARA-med dig i 
studier 
 

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

89 % påbörjat studier (78 av 88) 
 
88 deltagare vid avslut 2019. 
 

Ej tillämpbart 

God 

 
 

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

69 nya deltagare 
96 % (48 av 50) förbättrad hälsa.  
96 % (48 av 50) 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. 
20 nya deltagare.                                       

69 % (9 av 13) deltagare vid avslut  
är redo för arbete, studier eller 
andra arb.mark.insatser. 
33 % (3 av 9) når studier/arbete 1 
år efter insats. 
16 nya deltagare 

Godtagbart 

 

MIA-projektet 202 nya deltagare/år. 
30 % till arbete/studier. 
40 % till ordinarie 
arbetsmarknadsinsatser. 
 

157 nya deltagare. 
28 % (39 av 138) till arbete/studier.  
37 % (51 av 138) till ordinarie 
arbetsmarknadsinsats. 

           God 
          

START 20 nya deltagare. 
50 % i arbete/studier. 
60 % av de med anställning 
behåller sin anställning 12 
månader efter avslut. 

36 nya deltagare. 
51 % till arbete/studier (22 av 43). 
Ej mätbart. 

         God 

          

Unga på väg i 
Salem (UPIS) 

40 nya deltagare 
75% avslut till arbete/studier 
75% samverkande parter 
upplever att insatsen är till 
stöd 

45 nya deltagare 
72% (13 av 18) avlutats till 
arbete/studier 
Ej mätbart 2019. 

         God 

          

Tillväxt Kvinna 120 deltagare per år 
30 % i arbete/studier. 
Skapa mentorsgrupper 
 

104 nya deltagare. 
3 % (2 av 62) 
29 deltagare i mentorsgrupper 

Ej uppfyllt  

*Måluppfyllelsen är graderade utifrån insatsernas egna uppsatta mål utan hänsyn till vilken nivå målet uppfyller. När 
fullständiga mätningar ej genomförts har det värderats som ej uppnått mål. 
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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 Informationsinsatser och ökad 
kännedom. 
 
Användarna ökar i takt med 
informationsspridningen 
 
 
75% av användarna upplever 
verktyget som stöd i arbetet 

52 % (62 av 119) svara att de 
känner till Insatskatalogen.  
Information har spridits till ca 150 
medarbetare inom förbundets 
medlemmar. 173 användare varav 
159 nya. 

88 % (23 av 26 svarande) upplever 
verktyget som ett stöd i deras 
ordinariearbete. 

God 

 

 
Sammanfattning av deltagarflöden i finansierade individinriktade insatser 2019 
 

 Insats 
Antal aktuella 

deltagare totalt  
2019 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Annat/ 
ej 

angivet 

Antal nya 
deltagare 

2019 

Antal 
avslutade 
deltagare 

2019 

Till arbete/ 
studier 

Arbets-
sökande 
vid avslut 

KLARA 88 43 45 0 42 88 68 10 

HälsoSam 69 59 10 0 69 69 
ej 

tillämpligt 
ej 

tillämpligt 

Lyra 29 18 11 0 16 13 3 1 

MIA-projektet 242 148 90 4 99 138 39 29 

START 94 40 54 0 36 43 22 2 

UPIS 45 23 21 1 26 18 13 0 

Tillväxt kvinna 104 104 0 0 104 62 2 48 

TOTALT 671 435 231 5 392 431 147 90 
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KLARA-med dig i studier 
Projektet startade i april 2018 utifrån att 
Huddinge kommun och Arbetsförmedlingen  
uppmärksammat ett behov av förbättrad 
samverkan och nya arbetsmetoder för per-
soner som har låg utbildningsnivå och står 
långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov 
av samordning och stöd för att påbörja och 
slutföra studier. 
 
Projektet har riktat sig till personer mellan 
20 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 har arbetsförmedlare/ studie-
coacher och studie- och yrkesvägledare 
tillsammans utvecklat samverkansmetoder 
för stöd till studier med fokus på de verktyg 
som erbjuds inom metoden Supported 
Education. Projektet avslutades i december 
2019. 
 
Projektägare är Arbetsförmedlingen i 
samverkan med Huddinge, Botkyrka och 
Salems kommun. 
 
Resultat  

 
Projektet har från projektstart haft 88 
deltagare (varav 43 kvinnor och 45 män). 
Av dessa har 77 (89 %) påbörjat studier och 
fått fortsatt stöd av projektet att slutföra sin 
utbildning.  
 
Under hösten gick insatsen in i en avsluts-
process för att avslutas vid årsskiftet då det 
stod klart att förutsättningar för att 
implementera verksamheten på 
Arbetsförmedlingen förändrats. Detta 
tillsammans med personalvakanser gjorde 

att inga nya deltagare togs emot under 
hösten och totala antalet deltagare blev 
därför något lägre än planerat. 57 personer 
studerade fortfarande vid insatsens avslut. 
 
Framgångsfaktorer 
Framgångsfaktorerna som lyfts fram består 
bl.a. i samlokalisering av personalresurser 
från Arbetsförmedling och kommunens 
vuxen-utbildning där deltagare kunnat få ett 
samlat stöd för att påbörja och slutföra 
reguljära studier.  
 
Att arbeta metodtroget och kunna avsätta 
tid för att utveckla arbetet i enlighet med 
metod Supported Education är också en 
framgångsfaktor.  På detta sätt har projektet 
utvecklat en verksamhet som utgår ifrån 
varje individs behov och resurser.  
 
Metodens verktygslåda tillsammans med att 
kunna bistå med praktisk hjälp vid 
komplexa utbildningsansökningar och/eller 
utmaningar kopplat till deltagarnas 
möjlighet att försörja sig under studietiden 
uppges också ha bidragit till att en så stor 
andel av deltagarna påbörjat och fullföljt 
sina studier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till 
budget 
Projektet hade en budget på 1 910 tkr för år 
2019 varav 1 643 tkr rekvirerades under 
året. Avvikelsen på beror mestadels på att 
budgeterade kostnader för studie- och 
yrkesvägledare och projektledare inte 
använts i den utsträckning som planerats. 
 

  

Mål Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

100 deltagare 
under 
projekttiden  

88 
deltagare 

 

46 
deltagare 

80 % påbörjar 
studier 

89 % 
(77 av 88) 

80 % 
(37 av 46) 

”Hej XX !” 

Jag vet inte hur jag ska tacka dig för allt du 

gjorde 🙏🏼 du hjälpte mig så mycket med 

allting och jag kommer aldrig glömma 

dig. (…) Tack igen för att du fanns i mitt liv 

och hjälpte mig.”  

 
Deltagare i Klara- med dig i studier 2019 
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Lyra 
Lyra startade som ett projekt 2008 är 
sedan 2013 en insats helt finansierad av 
Samordningsförbundet. 
 
Verksamheten erbjuder en kombination av 
öppen verksamhet och individuellt 
förändringsarbete för unga (18-29 år) med 
psykisk ohälsa och komplex problematik. 
Målet är att förberedas inför fortsatt 
arbetslivsinriktat stöd 
 
Insatsen ger möjlighet till praktik, 
individuell coaching, studie- och 
yrkesvägledning samt social träning. 
Maximal inskrivningstid är ett år och den 
genomsnittliga tiden för deltagande 2019 
uppgick till åtta månader.  
 
Huddinge kommun är huvudägare med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och landstingets psykiatrimottagningar 
som främsta samarbetspartners. 
Verksamheten är lokaliserad i 
Flemingsberg i Huddinge. 
 
Resultat  

 
Under året har 16 nya deltagare skrivits in 
på Lyra. Totalt har 29 deltagare varit 
inskrivna (62 % kvinnor respektive 48 % 
män) och 13 deltagare har avslutats.  

 
Eftersom 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 deltagares syssel-

sättning ett år efter avslutad insats. 
Mätningen visar att 33 % som avslutades 
2018 är i arbete eller studerar ett år efter 
insats. En minskning från samma mätning 
föregående år men där insatsen haft 
möjlighet att ställa frågan till lägre antal 
deltagare än tidigare år. 
 
Sett till sysselsättning direkt efter Lyra har 
två personer gått till arbete, en till studier 
och en person till aktivt arbetssökande 
under 2019. Ytterligare 5 personer har gått 
till fortsatt arbetslivsinriktad insats. Detta 
gör att 69 % av avslutade deltagare har gått 
till arbete/ arbetssökande och ytterligare 
31 % till annan mer lämplig åtgärd. 
 
Framgångsfaktorer 
Framgång är att kunna erbjuda individuellt 
förändringsarbete i tre spår i kombination 
med en öppen verksamhet, där deltagare 
har möjlighet träna social närvaro och 
komma ut. Insatsen belyser också sitt 
lyckosamma arbete med uppföljnings-
enkäter som en framgångsfaktor som givit 
dem verktyg att lyfta deltagarnas egna 
upplevelser. 
  
En annan framgångsfaktor är god sam-
verkan med nödvändiga myndigheter och 
andra insatser, framförallt psykiatrin och 
MIA-projektet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ekonomiskt utfall i förhållande till 
budget 
Lyra beviljades en budget på 2 250 tkr för 
verksamheten 2019. De sammanlagda 
kostnaderna under året uppgick till 2 093 
tkr. Avvikelsen beror delvis på minskade 
personalkostnader och  att planeringsdagar 
och kompetensinsatser inte genomförts 
som tänkt. 
 

Mål Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

50 % har efter 
insats arbete/ 
studerar eller är 
arbetssökande 

69% 
(9 av 13) 

 

42% 
 (5 av 12) 

50% har efter 
insats fortsatt 
lämplig insats 

31 % 
(4 av 13) 

33 % 
(4 av 12) 

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

33 % 
(3 av 9) 

42 % 
(5 av 12) 

"Jag skulle rekommendera Lyra alla 
dagar i veckan. Jag behandlades som 

en person, kände mig trygg och lyssnad 
på. Går man på Lyra kommer man 

garanterat på fötter igen.” 
Deltagare i Lyra 2019. 

 
 

Deltagare Lyra 2018 
9 
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MIA-projektet 
Detta är ett av sex delprojekt i det regionala 
MIA-projektet som beviljats projektmedel 
från Europeiska Socialfonden, ESF, i syfte att 
utveckla samordnade insatser till stöd för 
personer som står långt från arbets-
marknaden. I projektet ingår också att 
utveckla samarbetet med arbetsintegrerande 
sociala företag.   
 
Genomförandeprojektet startade i april 2017 
och pågår fram till maj 2020. Under 2019 har 
också en förlängningsansökan fram till 2022 
beviljats under namnet MIA Vidare. 
 
MIA-projektet HBS arbetar utifrån en 
kombination av metoderna Case Manage-
ment (CM) och Supported Employment (SE). 
CM hjälper deltagaren att undanröja hinder 
och få behov och förutsättningar tillgodo-
sedda som på sikt bidrar till förbättrade 
möjligheter att ta del av arbetslivsinriktad 
rehabilitering. SE erbjuder ett stöd till 
deltagarna att finna, få och behålla ett arbete. 
 
Projektet vänder sig till personer som står 
långt från arbetsmarknaden och är 18-55 år. 
Projektet strävar efter att så snabbt som 
möjligt erbjuda varje deltagare en aktivitet i 
form av t.ex. arbetsträning eller praktik. 
 
Projektägare för ESF-projektet regionalt är 
Samordningsförbundet Östra Södertörn. 
Delprojektet Mia HBS drivs av kommunerna 
och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan 
och Psykiatri Sydväst ingår i samverkan. 
 
Resultat  
Projektet har under 2019 haft 242 deltagare 
(148 kvinnor 90 män och 4 ej angivit). Av 
dessa skrevs 99 deltagare in under 2019. 
 
Totalt har 139 deltagare avslutats varav  
28 % till arbete eller studier. 37 % har 
avslutats till att delta i ordinarie 
arbetsförberedande insatser och 80 % 
känner en ökad makt över sin situation. 
 
 

 

 
Framgångsfaktorer 
Framgångsfaktorer har varit upparbetade 
samverkansarenor med samverkansparterna 
och samarbetet mellan de medarbetare som 
arbetar utifrån metoden Case management 
respektive Supported Employment. En 
annan framgångsfaktor är hög kunskapsnivå 
i arbetsteamet inte minst kring 
samverkansparternas verksamheter och lång 
erfarenhet av arbete med målgruppen. 
Projektet har också arbetat aktivt med att 
öka jämställdheten inom den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
MIA-projektet finansieras med stöd från 
Europeiska Socialfonden (ESF) där 
Samordningsförbundet står för 
medfinansieringen. Verksamheten beviljades  
10 299 tkr i budget för 2019. 
Total kostnad för projektet år 2019 var 9 300 
tkr. Finansieringen från ESF uppgick till 
5 402 tkr vilket resulterar i kostnader för 
Samordningsförbundet på 3 898 tkr.  
Avvikelsen  i utfall jämfört med budget beror 
främst på personalvakanser. 

 

Mål Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

30 % till egen 
försörjning genom 
arbete/studier 

28 % 
(39 av 
139) 

23 % 
(27 av 
119) 

40 % deltar i 
ordinarie arbets-
förberedande insats 

37% 
(51 av 
138) 

35 % 
(42 av 
119) 

60% känner ökad 
makt över sin 
situation 

80 % 49 % 

”Medarbetarna ser människans möjligheter 
och potential och samtidigt stöttar de 

deltagarna i att lösa pusselbitar i deras liv 
som ej fungerar i nuläget”. 

 
Handledare från samverkande ASF-företag 2019 
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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 sam-
finansieras av Botkyrka kommun, 
Arbetsförmedlingen och 
Samordningsförbundet. 
 
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 för att 
finna, få och behålla ett arbete. 
Verksamheten är lokaliserad i Tumba i 
Botkyrka kommun. 
 
Botkyrka kommuns arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltning är 
huvudägare i nära samarbete med 
Arbetsförmedlingen. Övriga av förbundets 
medlemsmyndigheter ingår också i 
samverkan. 
 
Resultat 
Under 2019 har START arbetat med totalt 
94 deltagare (40 kvinnor och 54 män). 36 
av dessa skrevs in under 2019 och 43 
personer avslutades under året, varav 15 
personer till arbete och 7 till studier (totalt 
51 %). 
 
START har inga mätbara siffror 2019 för 
antal ut i praktik inom 6 månader samt 

antal i anställning 12 månader efter avslut. 
Detta beror bland annat på vakanser och 
förändrade organisation under året. 
 

 
Framgångsfaktorer 
Medarbetarna besitter kompetens både i 
metoden och om målgruppen och har 
fortsatt utveckling av arbetsmetoden, inte 
minst utifrån förändrade förutsättningar i 
samverkan med Arbetsförmedlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
START har budgeterats med 1 300 tkr 
varav 1 210 tkr rekvirerats under året. 
Avvikelsen består i uteblivna kompetens- 
och utbildningsinsatser. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mål Resultat 
2019 

Resultat  
2018 

50 % i 
anställning 1 år 
efter avslut 

Ej mätbart 
62 % 

(18 av 29) 

80 % i praktik 
Ej 

mätbart. 
 

76 % 
 

50 % i arbete/ 
studier 

51% 
(22 av 43) 

63% 
(12 av 18) 

 

”Det är skönt att vara i START för att jag 
möts med respekt för den jag är. Det finns 
utrymme för min väg mot arbete och det 
tas hänsyn till mina svårigheter. När jag 
får gå i min takt mot saker som är läskiga, 
så vågar jag mer, än när någon trycker på 
och tvingar mig fram”. 
 
Deltagare START 2019 
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Unga på väg i Salem (UPIS) 
 
UPIS startade som projekt 2014 och syftar 
till att ge ett sammanhållet stöd till unga 
mellan 16 och 29 år. Insatsen bygger på 
frivillighet och är inte tidsatt.  
 
Deltagare erbjuds individuellt stöd och 
samordning i syfte att närma sig arbete 
eller studier. Under 2019 har deltagarna 
också erbjudits efterstöd. 

 
Verksamheten drivs av Salems kommun 
och projektgruppen bestod under 2019 av 
två ungdomsstödjare, en projektledare, en 
studie- och yrkesvägledare och en 
arbetsförmedlare.  Resursen från 
Arbetsförmedlingen drogs dock in under 
hösten 2019. 
 
Målgruppen är ungdomar (16-29 år) som 
av olika skäl hoppat av skolan, saknar 
gymnasieutbildning, som är arbetslösa och 
/eller som inte kan tillgodogöra sig 
ordinarie arbetslivsinriktade insatser . 
Även psykisk och fysisk ohälsa är vanligt 
hos deltagarna. Gemensamt är att dessa 
unga vuxna behöver samordnat stöd för att 
komma vidare i livet.  
 
Resultat  
Under året har projektet haft totalt 45 
deltagare (23 kvinnor, 21 män). 26 av dessa 

skrevs in under 2019 och totalt 18 personer 
avslutades under samma period.  
 
Totalt tio deltagare avslutades till studier och 
tre till arbete. Detta gör att insatsen uppnår 
målet om att stödja unga vuxna ut i 
arbete/studier.  
 
Framgångsfaktorer  
Framgångsfaktorerna i UPIS är tiden, 
flexibilitet och individuell planering som 
skapar trygghet för deltagarna.  
 
Medarbetarnas breda kompetens inom gör att 
stödet kan individanpassas och att många 
unga vuxna kan hitta tillbaka till studier 
alternativt hitta en väg in på 
arbetsmarknaden. 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Projektet beviljades medel med 990 tkr och 
hade totala kostnader på 972 tkr. 
 
 
 
”Vi utgår från vad du vill uppnå och vilket 

stöd du behöver för att komma framåt. 

Ibland kan detta vara svårt att veta och då 

kan vi i UPIS fungera som ett bollplank. 

Tillsammans prövar vi oss fram till vad som 

passar för just dig.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mål Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

40 deltagare 45 51 

75 % till 
arbete/studier 

72 % 
(13 av 18) 

 

77 % 
 

75 % av 
samverkande 
parter upplever 
bättre samverkan 

Ej mätbart  94 % 
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Tillväxt Kvinna 
 
Projektet Tillväxt Kvinna startade 2019 som 
en vidareutveckling av det idéburna Ideella 
Partnerskapet (IOP) som Botkyrka kommun 
och Arbetsförmedlingen tecknat med tre 
idéburna organisationer. Tillsammans ansökte 
dessa parter om medel från Tillväxtverket och 
med Samordningsförbundet som medfinansiär 
för att vidareutveckla stödet till utlandsfödda 
arbetslösa kvinnor. De tre aktörer från 
civilsamhället är Hela Människan, 
Studieförbundet Bilda samt Botkyrka 
Folkhögskola. 
 
Projektets syfte är att erbjuda arbetslivs-
inriktade stödinsatser till arbetslösa utrikes 
födda kvinnor för att stärka kvinnornas 
förutsättningar till egen försörjning genom att 
erbjuda arbetsträning, studiecirklar och andra 
utbildningsinsatser, utvidgat  nätverk och 
kontakter på arbetsmarknaden. 

 
En viktig del i projektet är att utveckla och 
pröva nya samverkansinsatser mellan de 
offentliga aktörerna och aktörer inom 
civilsamhället. 
 
Den prioriterade målgruppen är arbetslösa 
utrikes födda kvinnor i åldern 25-64 år som 
har behov av ett samordnat stöd för att 
komma till arbete. I gruppen ingår både 
utrikesfödda kvinnor som är nyanlända och de 
som bott i Sverige under flera år, men ännu ej 
etablerat sig på arbetsmarknaden.   
 
Resultat  
Under året har projektet haft totalt 104 
deltagare (varav alla kvinnor). 62 personer 
avslutades under samma period. 26 personer 
har genomgått ett mentorsprogram under 
2019. Det har också arrangerats 9 
rekryteringsträffar med arbetsgivare. 

 

 
En av dessa 62 deltagare avslutades till studier 
och en till arbete. Detta gör att insatsen inte 
uppnår målet om antal deltagare ut i arbete. 
Det låga antalet deltagare som går till arbete 
har startat en dialog inom styrgruppen kring 
målgrupp och målsättningar kopplade till 
stegförflyttningar närmare arbete, ett arbete 
att följa under 2020. 
 
Projektet har också mål kopplat till ökad 
egenmakt för deltagarna och utveckling av 
mentorsprogram för bättre ingångar till 
arbetslivet. Här framhåller projektet att man 
lyckas bättre. Mätverktygen för dessa mål är 
dock under uppstart.  
 
Framgångsfaktorer  
Framgångsfaktorer har varit bra samarbete i 
projektarbetsgruppen vilket bidrar till att de 
kan koordinera sina olika aktiviteter på ett 
bättre sätt för att stödja kvinnorna.  
 
Medarbetarna upplever att många kvinnor har 
förbättrat sina språkkunskaper under 
projekttiden. Kvinnorna bekräftar detta och 
berättar ofta att de lär sig mer på arbetsträning 
än  under traditionell undervisning i svenska. 
En annan framgångsfaktor är samarbetet 
mellan Hela människan som har 
coachingsdelen och Jobbcenter som har 
matchnings- och CV-skrivningsdelen med 
deltagarna har fungerat bra.  
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Projektet beviljades medfinansiering med 200 
tkr och hade totala kostnader på 200 tkr. 80 % 
av projektkostnaden bärs av medel från 
Tillväxtverket. Botkyrka kommun och 
civilsamhället skjuter till en mindre del som 
medfinansiering. 
 
”Genom att ta tillvara på utrikes födda 
kvinnors kompetens och potential får 
näringslivet bättre kompetensförsörjning och 
Sverige får fler företagare.” 
Tillväxtverket 

 

Mål Resultat 2019 

120 deltagare 104 

30 % till 
arbete/studier 

3 %  
(2 av 62) 
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IPS-metodstöd 
IPS-metodstöd ska bidra till implementering 
och vidareutveckling av metoden Individual 
Placement and Support (IPS) hos förbundets 
medlemmar.  
 
Stödet består av kunskapshöjande insatser, 
samordning och handledning samt process-
stöd och riktas främst till medarbetare inom 
kommunernas socialpsykiatriska verksam-
heter och psykiatrin. Inom ramen för metod-
stödet samordnas myndighetsgemensamma 
samverkansmöten kring målgruppen för IPS 
där Arbetsförmedling och Försäkringskassa 
ingår. 
 
Metodstödjaren är anställd i Botkyrka 
kommun men samarbetar även med 
Huddinge kommun samt med förbundets 
övriga parter.  
 
Mål och resultat 

- Genomföra fyra IPS-samverkansmöten 

- Ökad programtrogenhet i kommunernas 
IPS-verksamhet 

- IPS-metoden är känd bland medarbetarna 
och hos Samordningsförbundets parter. 
 

Insatsen har arbetat enligt plan. Bland annat 
har man genomfört fyra myndighetsgemen-
samma samverkansmöten. I Huddinge och 
Botkyrka har programtrohetsmätningar 
genomförts och över tid har program-
troheten ökat inom de kommunala IPS-
verksamheterna. 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Verksamheten beviljades 300 tkr i budget 
avseende kostnader för motsvarande en 
deltidstjänst som metodstödjare samt 
handledning. Utfallet för verksamheten blev 
249 tkr. 
 
 

Insatskatalogen 
Samordningsförbundet HBS har sedan hösten 
2017 avtal med Samordnings-förbundet Östra 
Södertörn för att utveckla ett digitalt  sökverk-
tyg som samlar insatser inom välfärdsområdet. 
En lokal projektledare arbetar med att samla in 

och uppdatera publicerade insatser samt sprida 
kännedom om katalogen.  
 
Syftet med insatskatalogen är att underlätta och 
effektivisera för professionella och medborgare 
att få information om olika insatser som riktar 
sig till personer långt ifrån arbetsmarknaden 
med den gemensamma nämnaren att de är 
insatser med syfte att ge individinriktade 
arbetsmarknads-, eller utbildningsåtgärder. 
Under 2019 har katalogen kompletterats med 
insatser som har en bredare ansats. Det kan t.ex. 
röra sig om personliga ombud, budget- och 
skuldrådgivning och stöd för personer som 
drabbas av våld i nära relationer. 
 
Katalogverktyget ägs av Samordningsförbundet 
Östra Östergötland och administreras lokalt av 
Samordningsförbundet HBS.  
 
Mål och resultat 

- Sprida kännedom om Insatskatalogen 

- Öka användandet av Insatskatalogen 

- Användarbarhet- verktyget är till nytta för 
användarna 

 
Insatskatalogen har en positiv utveckling 
kopplat till ökad kännedom i förbundets 
medlemsverksamheter 52 % (62 av 119) av 
medarbetare i ordinarie verksamheter uppger 
att de känner till. Antalet användare har dock 
sjunkit från 310 sökningar 2018 till 173 under 
2019.  88 % (23 av 26) som använt katalogen 
uppger att den varit till nytta i deras arbete. 
 
Framgångsfaktorer 
Under 2019 har informationsspridning skett via 
flera olika kanaler och kontinuerlig utveckling 
av verktyget genom tjänstedesign har skett hos 
projektägarna. En annan framgångsfaktor är 
utvecklingen av det redaktionella 
administrativa verktyget. 
 
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Verksamheten budgeterades med 200 tkr 2019 
Utfallet för verksamheten blev 329 tkr. 
Projektledaren för katalogen arbetar även med 
kommunikation kopplat till den finansiella 
samordningen och en stor del av kostnaden kan 
därför ses som kostnader för utveckling av 
kansliets allmänna kommunikationsarbete.
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Avslutade insatser under verksamhetsåret 2019  
 

HälsoSam 
HälsoSam startade som ett projekt 2011 
och under hösten 2019 avslutades 
insatsen. Insatsen erbjöd en 
gruppverksamhet under 8-10 veckor till 
stöd för deltagarna att stärka sin hälsa och 
samtidigt öka sina möjligheter till att på 
sikt närma sig arbete och studier.    
 
HälsoSam syftade till att ge deltagarna 
möjlighet att stärka sin hälsa, bryta 
isolering och skapa rutiner i vardagen 
genom att erbjuda hälsofrämjande 
insatser och anpassad fysisk aktivitet i 
grupp. Insatsen hade även 
gruppverksamhet särskilt anpassad till 
deltagare i behov av lätt svenska. 
I verksamheten arbetade två friskvårds-
konsulenter. 
 
Verksamheten var lokaliserad i Huddinge 
och pågick under många år.  Huddinge 
kommun var huvudägare i samarbete med 
övriga parter i Samordningsförbundet. 
Utifrån utvärdering genomförd under 
2018 och 2019 lyftes att liknande insatser 
utvecklats inom hälso- och sjukvården och 
att deltagandet i HälsoSam saknade en 
naturlig fortsättning, då många deltagare 
inte hade en planering för fortsatt 
rehabilitering. 
 
Resultat  
Totalt startade 69 deltagare,  59 kvinnor 
och 10 män Hälsosam under 2019. På 
grund av höstens avslut och vakans på en 
av tjänsterna gjordes inga hälsomätningar 
av hösten deltagare men 96 % av 

deltagarna under vårens insatser upplever 
en förbättrad hälsa och är motiverade att 
fortsätta efter sin individuella hälsoplan. 

 
Botkyrka kommun och Försäkringskassan 
stod för största andelen remitteringar (33 
av 69). 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
  
Ekonomiskt utfall i förhållande till budget 
Verksamheten hade en budget på 1 402 tkr 
för 2019 och ett utfall på 1 080 tkr.  
Avvikelsen beror på personalvakans och 
förtida nedläggning av insatsen.  
 

 
 
 
 
 

Mål Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

80 nya deltagare 69 97 
80 % av deltagarna 
upplever en 
förbättrad hälsa 

96 % 
 

85 % 
 

60 % tar eget ansvar 
och genomför sin 
hälsoplan 

96 % 
 

91 % 
 

” Perfekt som första insats för den som varit 
frånvarande från yrkeslivet en längre period.” 

 
Medarbetare Arbetsförmedlingen 2019 

 
 

Tidigare deltagare i HälsoSam 
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Revisionsberättelse för år 2019 

Till styrelsen i Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, org. nr 222000-3020, och dess 

förbundsmedlemmar. 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem för 

år 2019.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 

och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 

finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 

kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 

övriga delar.  

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 

beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 

revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 

revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 

bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna 

kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 

fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 

fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 

eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 

säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 

en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 

misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 

annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
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för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 

utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 

min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 

styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 

fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 

måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 

händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 

och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt 

god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten 

sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 

rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.  

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande  

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 

samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem för år 2019. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 

interna kontrollen har varit tillräcklig.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 

verksamhetsmål som är uppställda.  

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 

Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 

uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 

inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 

styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 

granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 

och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 

fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 

Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 

som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Huddinge den 31 mars 2020 

 

_____________________________ _____________________________ 

Eva-Li Prades   Marianne Broman 

För Kommunmedlemmarna  För Region Stockholm 

 

_____________________________ 

Niklas Schierenbeck 

Auktoriserad revisor 
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Inledning
Vi har fått uppdraget att genomföra en revision av 
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem för 
räkenskapsåret 2019.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige 
samt med beaktande av de regler om revision som 
finns i lag om finansiell samordning vid rehabiliterings-
insatser [2003:1210]. Denna lag föreskriver att 
revisionen ska utföras enligt vad som föreskrivs i 
kommunallagen [2017:725] (KL). I KL 12:1 fastslås att 
revisionen ska utföras enligt god revisionssed.
Auktoriserade revisorer är enligt revisorslagen skyldiga 
att iakttaga god revisorssed och god revisionssed vilket 
ställer krav på hur revisionen utförs och dokumenteras. 
Som medlem i FAR har den auktoriserade revisorn 
även att efterleva FAR:s etiska regler.

Syftet med revisionen är att granska årsredovisningen 
och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.  
Revisorn ska även bedöma om styrelsen i 
samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig samt att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som är uppställda. 
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Revisionsinriktning
Redovisningen
Vi har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över 
samordningsförbundet vilken har utmynnat i att 
följande poster är väsentliga:
• Verksamhetens intäkter
• Verksamhetens kostnader
• Kassa och bank 
• Kortfristiga skulder
Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi 
valt att substansgranska samtliga poster som listats 
ovan.

Förvaltningsberättelsen
Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
reglerar vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. 
Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin 
rekommendation R 15 normerat vad som ska ingå i 
förvaltningsberättelsen. Vi har granskat huruvida 
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen uppfyller 
dessa regler. Vi bedömer vidare hur förbundet 
kommenterar sin måluppfyllelse på ett adekvat sätt.

Förvaltning
Vår granskning av förbundets förvaltning har inriktats
mot följande områden:
• Granskning av förbundets interna kontrollplan och

motsvarande dokument baserad i en risk- och
väsentlighetsanalys

• Granskning av efterlevnad av lagar och
förbundsordning

• Granskning av att verksamhetsplan och budget 
upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen

• Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har 
genomförts.
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Revisionsinriktning
God ekonomisk hushållning
Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska 
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
förbundet. 
Vi har granskat i vilken mån förbundet efterlever kraven 
på god ekonomisk hushållning.

Intern kontroll
Inom ramen för vår revision har vi granskat delar av
förbundets interna kontroll med fokus på rutiner och
system för kostnadsbokföring, betalningar, attesträtter, 
bokslutsprocessen samt behörigheter till väsentliga IT-
system.
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Väsentliga iakttagelser från granskningen
Intern kontroll och processer
• Vi har granskat inköpsprocessen genom att ta del av 

attestordning och stickprov verifierat att inköp och 
rekvisitioner har blivit attesterade av behörig person.

• Vi har verifierat huruvida det för samtliga 
utbetalningar från banken krävs dualitet. 

• Genom intervju och granskning av verifikat har vi 
verifierat att bokslutsprocessen och den löpande 
redovisningen håller en tillfredställande kvalitet.    

Årsredovisningen
• Årsredovisningen bedöms uppfylla kraven enligt 

lagen om kommunal bokföring och redovisning.
• Den nya lagen innehåller en del nyheter bland annat  

gällande värdering av finansiella tillgångar som ska 
redovisas till verkligt värde enligt kap 7 § 6. 
Jämförelseåret ska räknas om vilket inneburit 
effekter på eget kapital samt resultaträkningen för 
både 2019 och 2018. Dessa effekter har enligt vår 
uppfattning i allt väsentligt redovisats korrekt i 
årsredovisningen 2019.    
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Väsentliga iakttagelser från granskningen forts
Sparade medel / eget kapital
• Nationella rådets har utgett en rekommendation för 

beräkning av en rimlig nivå på sparade medel. 
Utifrån denna beräkningstrappa är en rimlig nivå för 
Samordningsförbundet  Huddinge Botkyrka Salem 
ca: 3,1 Mkr. Eget kapital uppgår per 2019-12-31 till 
ca: 5,1 Mkr. Styrelsen är medveten om detta. 

Plan för intern kontroll
• Vi rekommenderar att styrelsen arbetar vidare med 

framtagande av en  plan för intern kontroll. Ett 
systematiskt arbete av sin riskhantering är viktigt att 
ha formaliserat för att vara ett stöd i verksamheten.

Förvaltning
• Vi har som en del av granskningen av 

räkenskapsåret 2019 granskat styrelsens 
förvaltning, utöver granskning av intern kontroll, 
genom läsning av styrelseprotokoll, granskning 
gällande betalning av skatter och avgifter, läsning av 
styrande dokument samt granskning av förbundets 
försäkringsskydd. Enligt vår uppfattning har 
förvaltningen varit tillfredställande under året. 

God ekonomisk hushållning
• Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade 

medel från medlemmarna till ändamålsenlig 
verksamhet med effektivt resursutnyttjande som 
grundläggande princip. Vår granskning visar inte på 
några väsentliga avsteg från denna grundläggande 
princip under 2019. 
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Slutsatser
Baserat på den genomförda granskningen bedömer jag 
sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att 
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella och verksamhetsmässiga mål som är 
uppställda enligt förbundsordningen och 
verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag 
om kommunal bokföring och redovisning.

Solna den 12 mars 2020

Niklas Schierenbeck
Auktoriserad revisor 
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1. Sammanfattning 
Vi har granskat årsbokslutet per 31 december 2019 för Södertörns överförmyndarnämnd. De 
väsentligaste slutsatserna i granskningen sammanfattas enligt följande: 

• Årsbokslutet ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av nämndens resultat per den 31 
december 2019.   

• Nämndens förvaltningsberättelse bedöms ge en tillräcklig redovisning av resultatet.  

• Nämnden presenterar ett överskott om 1 759 tkr avseende 2019, vilket kan jämföras med 
fjolårets överskott på 1 709 tkr. 

• SÖN bedöms ha en tillräcklig måluppfyllelse rörande 2019.  

• Det bör noteras att nämnden benämner sitt dokument rörande årsbokslutet som 
”årsredovisning”. Dokumentet följer inte lag om kommunal bokföring och redovisning, 
varför dokumentet med fördel borde benämnas ”årsberättelse eller liknande”.   

2. Inledning 
Den 1 januari 2011 inrättades en gemensam nämnd för Överförmyndarverksamheten inom 
Haninge kommun, Huddinge Kommun, Tyresö Kommun, Nynäshamns kommun samt 
Botkyrka kommun. Från och med den 1 januari 2019 ingår även Salems kommun. På uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat den gemensamma nämndens årsbokslut för 
räkenskapsåret 2019. 

Överförmyndarnämndens gemensamma huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn och kontroll 
över förmyndarskap, godmanskap samt förvaltarskap. Syftet med att utöva denna tillsyn är att 
förhindra att omyndiga, eller myndiga, personer som på egen hand inte kan ta tillvara sin rätt, 
missgynnas på ett ekonomiskt eller rättsligt sätt. 

Verksamheten är fysiskt och organisatoriskt inrättad inom ramen för Haninge kommun vars 
anställda ingår som en enhet under kansliavdelningen (under kommunstyrelsen). Nämndens 
intäkter och kostnader ingår i Haninge kommuns redovisning, som ett eget kostnadsställe, och 
fakturering av kostnader sker till övriga fyra kommuner.    

3. Syftet med granskningen 
Granskningen syftar till att bedöma huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
den kommunala bokförings- och redovisningslagen, att årsbokslutet i allt väsentligt ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ställning samt att beskrivningen av nämndens 
resultat/ måluppfyllelse är tillfyllest.  

Med rättvisande bild avses bland annat: 
• att intäkter och kostnader existerar och avser nämnden, 
• att intäkter och kostnader värderats och klassificerats rätt, 
• att nämndens samtliga intäkter och kostnader medtagits, 
• att intäkter och kostnader i allt väsentligt periodiserats korrekt, d.v.s. avser verksam-

hetsåret. 



 
 
 
 
 
 
 

3 

4. Granskningens omfattning 
Revisionen har utförts i enlighet med kommunallagen, lag om kommunal bokföring och 
redovisning, god revisionssed för kommunal verksamhet samt Haninge kommuns regler och 
anvisningar avseende upprättande av bokslut.  

Vår granskning av årsbokslutet för Södertörns Överförmyndarnämnd omfattar 
verksamhetsberättelse samt resultaträkning. Granskningen har inriktats mot väsentliga poster 
och avvikelser samt omfattar även bedömning av nämndens ekonomiska resultat och 
utveckling. Då nämndens räkenskaper hanteras i Haninge kommuns ekonomisystem har vår 
granskning skett parallellt med granskningen av Haninge kommuns årsbokslut. Granskningen 
omfattar såväl analytisk granskning som substansgranskning av verifierande underlag. 

5. Kommentarer kring årsredovisningen 
I likhet med tidigare år inleds nämndens årsredovisning med en övergripande beskrivning av 
viktiga händelser under året samt nämndens ansvarsområde. Därefter redogör nämnden för 
måluppfyllelse under året. I analysen presenteras nämndens sju mål, en övergripande 
bedömning samt en kommentar som beskriver grunden för den bedömning som gjorts. 
Nämndens bedömningar är enligt följande: 

Målområde Mål Bedömning 

Välmående 
kommuninvånare 

Erbjuda snabb och korrekt service till 
ställföreträdare 

Uppfyllt 

Effektivitet, kvalitet 
och service 

Ordning och reda på ekonomin Uppfyllt 

Rättssäker tillsyn Uppfyllt 

Bättre utbildning till ställföreträdare Uppfyllt 

Erbjuda ställföreträdare e-tjänster Delvis uppfyllt 

Attraktiv 
arbetsgivare 

Utveckla ledning, planering och interna 
utvecklingsmöjligheter 

Uppfyllt 

Främja arbetshälsa hos medarbetare Uppfyllt 

 

Av sju mål bedömer SÖN att de uppfyller sex mål. Målet om att kunna erbjuda ställföreträdare 
e-tjänster bedömdes ej uppfyllt under 2018 men är inte längre pausat utan kommenteras med 
att arbetet kommer att fortgå under 2020.  

Vår bedömning är att den bild som presenteras av verksamheten i allt väsentligt 
överensstämmer med den bild som förmedlats i revisionens dialog med nämnden samt att 
nämndens bedömning av målen förefaller rimlig. Bedömningarna grundas inte bara på intern 
uppföljning utan beaktar också enkätundersökning till ställföreträdare samt 
medarbetarundersökning.  
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Likt tidigare åt framgår inget rörande arbetet kring struktur för och uppföljning av intern kontroll 
av årsredovisningen. Nämnden refererar i årsredovisningen till att detta kommer att följas upp 
i ett särskilt ärende.  

Slutligen omfattar årsredovisningen även avsnitt där det ekonomiska utfallet analyseras kort 
samt ett avsnitt där nämndens framtid och dess kommande utmaningar berörs. Minskat antal 
ensamkommande barn har påverkat ekonomin och prognosticeras 2020 med stor sannolikhet 
fortsätta sjunka. 

Vår bedömning – Nämndens årsredovisning bedöms ge en tillräcklig redogörelse för 
nämndens verksamhet under 2019. Det är positivt att nämnden fortsatt uppvisar en god 
måluppfyllelse. Det är vår uppfattning att nämndens arbete med intern kontroll tydligare bör 
redovisas med tanke på nämndens särställning som gemensam nämnd där rutiner för intern 
kontroll skiljer sig mellan värdkommunen och övriga medverkande kommuner. Vidare är det 
fortsatt vår uppfattning att dokumentet inte bör benämnas årsredovisning utan istället 
årsbokslut, eftersom utformningen inte är i enlighet med lag om kommunal bokföring och 
redovisning.  

6. Överförmyndarens finansiella resultat  

Utfall 2019 (tkr)    
  Utfall 2019 Budget 2019 

Avvikelse  
mot budget 

Taxor och avgifter 2 0 2 

Försäljning av verksamhet 29 620 29 618 2 

Intäkter 29 621 29 618 3 

Lönekostnader -23 895 -25 823 1 928 

Övriga personalkostnader -273 -260 -13 

Lokalkostnader -1 179 -1 057 -122 

Övriga verksamhetskostnader -2 472 -2 435 37 

Avskrivningar -43 -43 0 

Kostnader -27 862 -29 618 -1 756 

Nettoresultat 1 759 0 1 759 
 

 

 

 
 
 
  

     

6.1. Granskning av det ekonomiska utfallet 
Med utgångspunkt i vår årliga väsentlighets- och riskanalys har vi granskat det ekonomiska 
utfallet av årsbokslutet för räkenskapsåret 2019. Analyser har genomförts avseende intäkter 
och kostnader jämfört mot föregående år och budget.  

6.2. Intäkter 
Årets intäkter uppgår till 29 621 tkr vilket resulterar i en mindre budgetavvikelse om 3 tkr.  
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6.3. Kostnader 
Nämndens kostnader uppgår sammantaget till 27 862 tkr och understiger nämndens budget 
med 1 756 tkr. Den stora avvikelsen hänför sig till att ensamkommande barn minskar snabbare 
än förväntat vilket resulterar i lägre kostnader.  
 
Vår bedömning – Granskningen av intäkter och kostnader har inte föranlett några väsentliga 
noteringar. Under året förekommer budgetavvikelse för såväl intäkter som kostnader. Det är 
vår bedömning att verksamheten per balansdagen 2019-12-31 uppvisar en ekonomi i balans.  
 

7. Övriga noteringar   
Nämnden följer i allt väsentligt Haninge kommuns struktur för intern kontroll. I dokumentet 
saknas dock en övergripande redogörelse för årets arbete och uppföljning av intern kontroll.  

8. Slutsats 
Vår uppfattning är att det redovisade finansiella utfallet samt att nämndens verksamhets-
berättelse, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av den gemensamma nämndens verksamhet 
under år 2019.  

 

Stockholm den  

 
 
Johan Perols   Jenny Göthberg 
Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 42

Redovisning av krisledningsnämndens minnesanteckningar 
och protokoll

Krisledningsnämnden har varit aktiverad sedan den 2 mars 2020 med anledning av Corona-
virusets spridning.

Enligt § 7 i krisledningsnämndens reglemente avseende dokumentation, uppföljning, 
återrapportering ska krisledningsnämndens beslut anmälas vid närmast följande 
kommunstyrelsesammanträde och närmast följande sammanträde med kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av krisledningsnämndens protokoll och 
minnesanteckningar.   

______________________

Sändlista
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 Kommunstyrelsen 

 KS § 44 KS/2020:113 - 041

Revidering av budget 2020 för Salems kommun 

Kommunens befolkning har för år 2019 minskat, och befolkningsprognosen för år 2020 visar 
på en lägre befolkningsökning jämfört med tidigare prognoser. Detta innebär att 
skatteintäkterna för kommunen kommer att bli lägre än vad tidigare prognos visat. För att 
säkerställa kommunens budgeterade resultat på 0,7% av skatter och bidrag föreslås att barn 
och utbildningsnämndens budget revideras ned med 4 300 tkr till 474 110 tkr samt att 
socialnämndens budget  revideras ned med 2 000 tkr till 296 791 tkr. Samtidigt minskas 
budgeten för skatteintäkter med 4 140 tkr och kommunstyrelsens medel till förfogande ökar 
med 1 588 tkr och 572 tkr används förstärka kommunens resultat.  

För att kunna möta de förändringar som Sveriges kommuner och regioner (SKR) aviserat i sin 
indikation i mars månad för år 2020 föreslås dessutom att de budgeterade skatteintäkterna 
minskas med ytterligare 7 500 tkr.  

Naturvårdsverket har beslutat om markåtkomstbidrag avseende Garnuddens naturreservat 
på 5 870 tkr. Detta kan tillsammans med ovanstående förändringar göra att kommunens 
resultat i budget 2020 hamnar på 5 970 tkr.  

SKR:s prognoser och indikationer bygger på de första antaganden om hur effekter av 
Corona-viruset kommer att slå på kommunernas skatteintäkter. Konjunkturen kommer att bli 
sämre, men ännu vet vi inte hur stor påverkan som kommer att ske. Föreslagen 
budgetrevidering görs för att få en något mer anpassad budget mot de nya förutsättningarna. 
Kommunstyrelsens ordförande ser det inte som lämpligt att utifrån pandemin göra 
ytterligare budgetreduceringar under året. 

Den 2 april lämnade regeringen ett förslag till förstärkning av kommunernas ekonomi med 
anledning av pandemin. Salems kommun föreslås få 17 058 tkr i extra generellt statsbidrag. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 3 april 2020 samt i kommentar från 
ordförande daterat den 2 april 2020.  

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera budgeten för år 2020 avseende följande delar 

a. Barn- och utbildningsnämnden avseende minskade volymer -4 300 tkr till 474 110 tkr
b. Socialnämndens avseende ändrade förutsättningar - 2 000 tkr till 296 791 tkr.
c. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter minskas med 4 140 tkr
d. Posten KS till förfogande utökas med 1 588 tkr.
e. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter minskas med 7 500 tkr och

verksamheternas intäkter ökas med 5 870 tkr avseende beslutat bidrag om
markåtkomst från Naturvårdsverket.

f. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter ökas med 17 058 tkr och posten
KS till förfogande ökar med motsvarande budgetpost på kostnadssidan.

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 

Yrkanden och proposition 
Petter Liljeblad (L), Anders Klerkefors (R), Richard Livén (M), och Raili Nilsson (C) yrkar bifall 
till ordförandens förslag till beslut, se även bilaga 1.  

Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera budgeten för år 2020 avseende följande delar 

a. Barn- och utbildningsnämnden avseende minskade volymer -4 300 tkr till 474 110 tkr
b. Socialnämndens avseende ändrade förutsättningar - 2 000 tkr till 296 791 tkr.
c. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter minskas med 4 140 tkr
d. Posten KS till förfogande utökas med 1 588 tkr.
e. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter minskas med 7 500 tkr och

verksamheternas intäkter ökas med 5 870 tkr avseende beslutat bidrag om
markåtkomst från Naturvårdsverket.

f. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter ökas med 17 058 tkr och posten
KS till förfogande ökar med motsvarande budgetpost på kostnadssidan.

______________________ 

Sändlista 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Siv Jönsson Westerlund 
Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

Revidering av budget 2020 för Salems kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera budgeten för år 2020 avseende

följande delar
a. Barn- och utbildningsnämnden avseende minskade volymer -4 300 tkr till

474 110 tkr
b. Socialnämndens avseende ändrade förutsättningar - 2 000 tkr till 296 791 

tkr.
c. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter minskas med 4 140 tkr
d. Posten KS till förfogande utökas med 1 588 tkr.
e. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter minskas med 7 500 tkr

och verksamheternas intäkter ökas med 5 870 tkr avseende beslutat
bidrag om markåtkomst från Naturvårdsverket.

f. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter ökas med 17 058 tkr
och posten KS till förfogande ökar med motsvarande budgetpost på
kostnadssidan.

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens befolkning har för år 2019 minskat, och befolkningsprognosen för år 2020 
visar på en lägre befolkningsökning jämfört med tidigare prognoser. Detta innebär att 
skatteintäkterna för kommunen kommer att bli lägre än vad tidigare prognos visat. För 
att säkerställa kommunens budgeterade resultat på 0,7% av skatter och bidrag föreslås 
att barn och utbildningsnämndens budget revideras ned med 4 300 tkr till 474 110 tkr 
samt att socialnämndens budget  revideras ned med 2 000 tkr till 296 791 tkr. Samtidigt 
minskas budgeten för skatteintäkter med 4 140 tkr och kommunstyrelsens medel till 
förfogande ökar med 1 588 tkr och 572 tkr används förstärka kommunens resultat.  

För att kunna möta de förändringar som Sveriges kommuner och regioner (SKR) aviserat i 
sin indikation i mars månad för år 2020 föreslås dessutom att de budgeterade 
skatteintäkterna minskas med ytterligare 7 500 tkr.  

Naturvårdsverket har beslutat om markåtkomstbidrag avseende Garnuddens 
naturreservat på 5 870 tkr. Detta kan tillsammans med ovanstående förändringar göra 
att kommunens resultat i budget 2020 hamnar på 5 970 tkr.  
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SKR:s prognoser och indikationer bygger på de första antaganden om hur effekter av 
Corona-viruset kommer att slå på kommunernas skatteintäkter. Konjunkturen kommer 
att bli sämre, men ännu vet vi inte hur stor påverkan som kommer att ske. Föreslagen 
budgetrevidering görs för att få en något mer anpassad budget mot de nya 
förutsättningarna. Förvaltningen ser det inte som lämpligt att utifrån pandemin göra 
ytterligare budgetreduceringar under året. 

Den 2 april lämnade regeringen ett förslag till förstärkning av kommunernas ekonomi 
med anledning av pandemin. Salems kommun föreslås få 17 058 tkr i extra generellt 
statsbidrag.  

Budget 
2020 

Förändring Förslag till reviderad 
budget 2020 

Barn- och utbildningsnämnden 478 410 -4 300 474 110 

Socialnämnden 298 791 -2 000 296 791 

Försämrade skatteintäkter enligt SKR 
prognos 20200213 

-1 008 477 +4 140 -1 004 337

KS till förfogande 3 250 +1 588 4 838 

Kommunens resultat efter förändring 
i SKR prognos 2020-02-13 

7 028 572 7 600 

Förändring av skatteintäkterna utifrån SKR:s bedömningar för år 2020 samt ökade bidrag 
från staten 

Skatteintäkter 
mm 

Förändring 
sedan förra 
prognosen 

Ackumulerad 
förändring av 
skatter/bidrag 

Resultatet 
totalt efter 
varje 
förändring 

Beslutad budget 2020 1 008 477 7 028 

SKR prognos 
2020-02-13 

1 004 337 -4 140 -4 140 7 600 

SKR indikation 
2020-03-23 

996 834 -7 500 -11 640 100 

Markåtkomstbidrag 
naturvårdsverket 
avseende Garnudden 

5 870 +5 870 -5 770 5 970 

Vårändringsbudget 
extra generellt 
statsbidrag 

1 021 395 +17 058 +11 288 5 970 
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Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden, som har en budget som avspeglar 
befolkningsförändringarna hos barn- och ungdomar, föreslås få en minskad budgetram 
med totalt 4,3 miljoner kronor. Detta som en direkt följd av att skillnaden i deras 
befolkningsunderlag har förändrats sedan budgeten fastställdes i fullmäktige för år 2020. 

Socialnämnden har fått förändrade förutsättningar avseende två poster i de behov som 
fanns för år 2020. Det gäller resurser till försörjningsstöd och resurser för barn inom 
personkrets LSS och föreslås få en minskad budgetram med två miljoner kronor.  

För att resultatet för kommunen som helhet ska kunna ligga på tidigare beslutad nivå 
minskas samtidigt budgeten för skatter och bidrag med 4,1 miljoner kronor och posten 
medel till förfogande ökas med 1,6 miljoner kronor och 0,6 miljoner används till 
kommunens resultat. Då finns även viss beredskap för ytterligare förändringar avseende 
försämrade skatteintäkter.  

SKR har förutom prognosen den 13 februari lämnat en indikation den 23 mars på att 
konjunkturen kommer att påverkas och att skatteintäkterna utifrån den bedömningen 
kommer att minska med ytterligare 7,5 miljoner kronor. Det innebär utifrån den budget 
som var lagd i november en prognos på 11,6 miljoner lägre skatteintäkter. I mars kom 
även ett beslut från Naturvårdsverket om markåtkomstbidrag avseende Garnuddens 
naturreservat på 5,9 miljoner kronor. Detta kan tillsammans med ovanstående 
förändringar göra att kommunens resultat i budget 2020 hamnar på 5 970 tkr.  

Regeringen lämnade den 2 april förslag om ett beslut i vårändringsbudgeten om 
ytterligare förstärkning av kommunernas ekonomi med anledning av Corona-viruset. 
Kommuner och regioner tilldelas ytterligare 15 miljarder och av dessa kommer 17 
miljoner att tilldelas Salems kommun. Dessa medel föreslås läggas till KS till förfogande 
för att täcka oförutsedda händelser med anledning av pandemin.  

Barn- och utbildningsnämnden 

Inom barn- och utbildningsnämnden har befolkningsprognosen förändrats för 
åldersklasserna 0-19 år mellan tillfället för budget och nya befolkningsprognosen per 
februari månad.  

Befolkningsprognos 
september 2019 (antal) 

Befolkningsprognos 
februari 2020 (antal) 

Skillnad i 
budgetbehov 
(tkr) 

Förskola 1 070 1 035 - 3550

Grundskola 2 592 2 584 - 814

Gymnasium 64 

Totalt minskad 
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ram pga volym - 4 300

Socialnämnden 

Socialnämnden har i budgeten för 2020 äskat för kostnad avseende placeringar LSS för 
barn med 2 920 tkr, vilket var den faktiska kostnaden vid tidpunkten för budgeten. Den 
faktiska kostnaden i dagsläget är 1 920 tkr, vilket innebär att socialnämnden kan avstå en 
miljon kronor.  

Avseende försörjningsstöd äskade socialnämnden 2 133 tkr för utökade behov. När 
nämnden skulle effektivisera verksamheterna minskade behovet med 822 tkr. I dagsläget 
är behovet av försörjningsstöd i stort sett oförändrat jämfört med föregående år, varför 
socialnämndens behov minskar en miljon kronor för år 2020.  

Totalt sett kan socialnämnden avstå två miljoner kronor för år 2020. 

Kommunstyrelsen samt finansförvaltning 

Inom finansförvaltningen ses att den försämrade befolkningsprognosen innebär lägre 
skatteintäkter till kommunen med 4,1 miljoner kronor, och kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår därför att budgeten för skatteintäkter minskas med 4 140 tkr.  

Kommunen behöver förstärka reserverna inom medel till förfogande för att ha viss 
beredskap om de ekonomiska förutsättningarna fortsätter att försämras och 
förvaltningen föreslår därför att medel till förfogande ökas med 1 588 tkr. SKR bedömer i 
mars 2020 att skatteintäkterna kommer att påverkas negativt då sysselsättningen 
kommer att minska och den kommer att minska skarpare än vad tidigare prognoser visat. 
Efterfrågan har dämpats kraftigt i vissa branscher som en följd av stängningar och 
personer i karantän och bedömningen är att vi ännu inte ser hela fallet och inte heller 
finns någon bedömning av hur länge det kommer att pågå. Utifrån SKR:s bed 

ömning föreslås att medel till förfogande ökas för att kommunen ska ha viss beredskap 
inför kommande försämringar av skatteintäkterna.  

Skatteintäkterna föreslås därutöver budgeteras ned med 7 500 tkr för att möta den 
indikation SKR gjort per den 2020-03-23. För att dämpa resultatpåverkan avseende 
försämrade skatteintäkter kommer kommunen att kunna balansera detta  något genom 
att Naturvårdsverket har beslutat att kompensera kommunen för marknadsvärde- 
minskningen på de fastigheter som ingår i Garnuddens naturreservat med 5 870 tkr. 

Regeringen föreslår ytterligare tillskott till kommunerna i vårändringsbudgeten och 
Salems del är 17 058 tkr. Dessa medel förvaltas i dagsläget bäst via KS till förfogande för 
att täcka oförutsedda händelser med anledning av pandemin.  

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Siv Jönsson Westerlund 
Ekonomichef 

Bilaga 
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Resultaträkning för Salems kommun 2020 

Delges 

Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 



RR avser år 2020

2020-04-03

Bilagan till budget revidering - 2020

Resultat efter revideringsförslaget- år 2020 Beslutad budget Resultat Differens

Dt. 2020-04-03 Kl.10:00  *uppdaterat skatteintäkter 
utifrån nya befolkningsprognos samt extra tillskott 
från staten tom 20200402

År 2020
efter 

reviderings-   
förslaget

mot budget

Kostnader -,  Intäkter/minskade kostn.+
inkl. 2% 

löneuppräkn. Tkr. Tkr.
KF/KS Kommunledning (ansvar 10) −5 481 −5 481 0

KS stab mm.(ansv.1111-113.) −13 379 −13 379 0

Ekonomienheten inkl. SBF (ansv.1141+1148) −16 078 −16 078 0

Anslag KS & KF (ansv. 1149*) −3 250 −21 896 −18 646

HR-enheten (ansv.115) −10 239 −10 239 0

IT-enheten (ansv.116) −16 586 −16 586 0

Miljö- o Samhällsbyggnad (ansv.21) −69 183 −69 183 0

Bygg- och Miljönämnd (ansv.3) −3 298 −3 298 0

Kultur- och Fritidsnämnd   (ansv. 4) −14 798 −14 798 0

Barn- och Utbildningsnämnd  (ansv.6) −478 410 −474 110 4 300

Socialnämnd (ansv. 7) −298 791 −296 791 2 000

Revisorsnämnd (ansv. 91) −654 −654 0

Överförmyndarnämnd ( ansv. 92) −1 761 −1 761 0

Summa exkl VA-verksamhet −931 908 −944 254 −12 346
Statsbidrag Maxtaxa barnomsorg ( skolverket ) 4 446 4 446 0

Pensionskostn. inkl.löneskatt etc. (mars-prognos) −20 844 −20 844 0

Intern ränta VA, VA påslag (800'), sem.löneskuld mm 3 026 3 026 0

Avskrivningar exkl. VA samt upplösningar dt. 2019-10-01 −47 755 −47 755 0

Summa nettokostnader exkl VA −993 035 −1 005 381 −12 346

Skatter & bidrag enligt cirkl. 20:08 dt 20200213 inkl nya tillskott 
tom 2020-04-02 1 008 477 1 021 395 12 918

Summa skatter och bidrag 1 008 477 1 021 395 12 918
Finansiella intäkter 990 990 0

Finansiella kostnader −9 404 −9 404 0

RESULTAT exkl VA 7 028 7 600 572
VA   ( enligt förslag alternativ -1 ) 61 61 0
Resultat inkl. VA 7 089 7 661 572

Resultat exkl. VA 7 028 7 600 572

Reducering av skatteintäkter enligt SKR:s nya indikation 23/03 −7 500

Resultat efter skatteintäkter justering/reducering 7 028 100 −6 928

Plus: Extraordinära intäkter (bidrag från Naturvårdsverket) 5 870

Resultat inklusive bidraget från Naturvårdsverket 5 970

Utfärdare: Asad Khan
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 Kommunstyrelsen 

KS § 49 KS/2019:234 - 730 

Rapportering enligt SoL och LSS av gynnande beslut som ej 
verkställts, 4:e kvartalet 2019 

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § SoL (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § SoL skyldighet att rapportera 
gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg till 
personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg). 

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera 
● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som inte verkställts

tre månader från dagen för beslut.
● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, där verkställigheten

avbrutits och inte verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som avslutats av

annan anledning utan att verkställas.
● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som tidigare

rapporterats som ej verkställda men som senare verkställs.
Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och fullmäktige 
att för perioden från den 1 oktober 2019 till den 31 december 2019 finns inga gynnande 
beslut som ej verkställts att rapportera. För perioden finns inga avbrott i verkställigheten där 
biståndet inte åter verkställts inom 3 månader att rapportera. För perioden finns ett 
gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att verkställas att rapportera För 
perioden finns inga gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt men som nu 
verkställts. 

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den  19 februari 2020 § 15. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen enligt SoL och Lss av gynnande beslut som ej 
verkställts, 3:e kvartalet 2019. 

______________________ 

Sändlista 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Socialförvaltningen
Lena Persson
Systemförvaltare

Socialnämnden

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 4:e 
kvartalet 2019 som ej verkställts
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 
beslut enligt SoL och LSS, 4:e kvartalet 2019 som ej verkställts.

Ärendet

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § SoL (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § SoL skyldighet att 
rapportera gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO 
(äldreomsorg), OF (omsorg till personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och 
familjeomsorg).

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera 

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som inte
verkställts tre månader från dagen för beslut.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, där
verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader från datum för
avbrott.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som avslutats
av annan anledning utan att verkställas.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som tidigare
rapporterats som ej verkställda men som senare verkställs.

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och 
fullmäktige att för perioden 2019-10-01 - 2019-12-31 finns inga (0) gynnande beslut som 
ej verkställts att rapportera (se bilaga). 

För perioden finns inga (0) avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts 
inom 3 månader att rapportera (se bilaga). 

För perioden finns ett  (1) gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att 
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verkställas att rapportera (se bilaga).

För perioden finns inga (0) gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt 
men som nu verkställts (se bilaga). 

Jenny Thorsell    Lena Persson
Socialchef Systemförvaltare

Bilaga:
Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 4:e kvartalet 2019 som ej verkställts

Delges
Kommunfullmäktige



     Bilaga 1  

                                                                                                                                                                                                                                                             SN 2020:9/726 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom 3 månader från 

beslutsdatum, 4:e kvartalet 2019  
 

Datum för beslut Typ av bistånd                             Antal kalenderdagar        Orsak/kommentar                                               Kön 

      sedan beslut 

     

 

 

Rapportering av avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från 

datum för avbrott  
 
     Datum       Datum                     Typ av bistånd                         Antal kalenderdagar                      Orsak/kommentar                                                                     Kön  

   för beslut   för avbrott                                     sedan avbrott    

      

 

Rapportering av gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att verkställas 
 

   Datum            Datum                  Typ av bistånd                                 Antal kalenderdagar                         Orsak/kommentar                                                                        Kön 

 för beslut        för avslut                                                                     mellan beslut och avslut 

2019-05-27 2019-10-18 Bostad med särskild service 
enligt 9 § 9 p. LSS 

144 Insatsen avslutats utan att verkställas då hjälpbehovet 
förändrats. Den enskilde beviljades särskilt boende enligt SoL 
som verkställdes 2019-10-10. Innan dess hade den enskilde 
både korttidsboende och hemtjänst enligt SoL.  

M 

 

1 



Rapportering av gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda men som nu 

verkställts 

  Datum Datum       Typ av bistånd       Antal kalenderdagar       Orsak/kommentar  Kön 

 för beslut    för verkställighet  mellan beslut och verkställighet 

2 
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 Kommunstyrelsen 

KS § 50 KS/2020:112 - 026 

Revidering av alkohol- och drogpolicy för Salems kommun 

Salems kommun har sedan tidigare en alkohol- och drogpolicy som anger kommunens 
ställningstagande rörande hantering av alkohol och drogmissbruk. Alkohol- och drogpolicyn 
antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2015 § 55. Ett förslag till revidering har nu 
tagits fram.  

Det reviderade förslaget till policy har tydliggjorts med följande huvudsakliga förändringar 
och tillägg: 

● Policyn kompletteras med bilaga riktlinjer för akuta åtgärder.
● Tidigare skrivning har inneburit att både alkohol och drogmissbruk ska rehabiliteras.

Detta är nu ändrat i flera meningar. Användning av droger eller icke ordinerade
drogklassade läkemedel är olagligt. Vid användning av droger riskerar medarbetaren
att förlora sin anställning.

● I den tidigare versionen står det att användning av olagliga droger eller icke
ordinerade drogklassade läkemedel på fritid är inte acceptabelt. Den är bortplockad
då det är en olämplig skrivning ur integritetssynpunkt. Policyn ska vara inriktad mot
arbetslivsinriktad rehabilitering.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 9 januari 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslut för egen del 

1. Kommunstyrelsen antar riktlinjer vid misstänkt påverkan av alkohol eller droger.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad alkohol- och drogpolicy för Salems

kommun.

______________________ 

Sändlista 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulf Haraldsson 
HR-chef 

Kommunstyrelsen 

Reviderad alkohol- och drogpolicy för Salems kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut för egen del 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer vid misstänkt påverkan av alkohol eller droger. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad alkohol- och drogpolicy för Salems 
kommun. 

Ärendet 

Salems kommun har sedan tidigare en alkohol- och drogpolicy som anger kommunens 
ställningstagande rörande hantering av alkohol och drogmissbruk. Alkohol- och 
drogpolicyn antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2015 § 55. Ett förslag till 
revidering har nu tagits fram. Det reviderade förslaget till policy har  tydliggjorts med 
följande huvudsakliga förändringar och tillägg:  

- Policyn kompletteras med bilaga riktlinjer för akuta åtgärder.
- Tidigare skrivning har inneburit att både alkohol och drogmissbruk ska

rehabiliteras. Detta är nu ändrat i flera meningar. Användning av droger eller icke
ordinerade drogklassade läkemedel är olagligt. Vid användning av droger riskerar 
medarbetaren att förlora sin anställning.

- I den tidigare versionen står det att användning av olagliga droger eller icke
ordinerade drogklassade läkemedel på fritid är inte acceptabelt. Den är
bortplockad då det är en olämplig skrivning ur integritetssynpunkt. Policyn ska
vara inriktad mot arbetslivsinriktad rehabilitering.

Ändringarna och tillägg har markerats med fet text i bifogat förslag till reviderad policy. 

 Ulf Haraldsson 
 HR-chef 

Bilaga 
Förslag till reviderad alkohol och drogpolicy för Salems kommun 
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Alkohol- och drogpolicy för Salems kommun  1

Syfte 

Policyns syfte är att, i enlighet med AFS 1994:1, klargöra kommunens förbud mot alkohol- och 
drogpåverkan i arbetet för samtliga anställda och för alla övriga som utför arbetsuppgifter för Salems 
kommun. Krav på alkohol- och drogfrihet gäller även praktikanter och studerande.  

Bakgrund 
Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar för att förhindra ohälsa och olycksfall som 
har med arbetet att göra. Missbruksproblem på arbetsplatsen är i hög grad en säkerhets- och 
arbetsmiljöfråga. Det innebär stora påfrestningar för omgivningen att ha en missbrukande 
kollega i sin närhet. Ofta känner man osäkerhet och arbetsbelastningen ökar. 

Vad gäller i Salems kommun 
● Arbete, alkohol och droger hör inte ihop.
● Ingen får vara påverkad av alkohol eller droger under arbetstid.
● Medarbetare som är påverkad av alkohol eller droger ska avvisas från arbetsplatsen.

Ansvarig chef bedömer om den anställde är i behov av akut vård eller ej.
● Användning av droger eller icke ordinerade drog/narkotikaklassade läkemedel är

olagligt. Vid användning av droger riskerar medarbetaren att förlora sin anställning.
● Salems kommun ska erbjuda medarbetare aktivt stöd för att komma ur ett konstaterat

riskbruk eller konstaterat missbruk av alkohol eller förskrivna läkemedel.
● Medarbetare inom Salems kommun riskerar inte sin anställning på grund av

alkoholmissbruk under förutsättning att denne aktivt deltar i rehabilitering.
● Restriktivitet gäller för alkoholförtäring vid representation och

personalsammankomster. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas.

 Alkohol och drogtester 
● Medicinska undersökningar, till exempel alkohol- och drogtester, kan ingå som ett led i

arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Alkohol- och drogtester ska tillämpas restriktivt men
sådana tester kan i vissa fall vara befogade.

● Kommunen bekostar avgifter för testning.
● Innan chef beslutar om alkohol/drogtester bör HR-enheten konsulteras.

- Det är viktigt att
● medarbetarens integritet tryggas.
● syftet med testningen är tydlig.
● chefen tydliggör vem/vilka som omfattas av testningen.
● chefen tydliggör vad som ska testas.

1 Antagen av kommunfullmäktige den xx xxxx 20xx § xx 
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● chefen ska tillsammans med medarbetaren ta fram en åtgärdsplan vid positivt resultat
av alkohol.

- Exempel på när alkohol och drogtester kan användas
● i samband med anställning som bland annat innebär bilkörning.
● som uppföljning när någon har uppträtt påverkad på arbetsplatsen.
● när någon vill fria sig från misstanke om att vara påverkad eller att ha använt droger.
● som ett led i rehabilitering i enlighet med en upprättad behandlingsöverenskommelse.

Ansvar chef 
● Chefen har ett formellt ansvar för säkerhet och arbetsmiljö och ett ansvar att agera vid

misstanke om medarbetares risk- eller missbruksproblem.
● Chefen ansvarar för att alla medarbetare får information om Salems kommuns alkohol- 

och drogpolicy.
● Chefen ansvarar för att informera alla medarbetare om vad som gäller enligt denna

policy om någon under arbetstid är eller misstänks vara påverkad av alkohol eller droger.
● HR-enheten bör kontaktas om du som chef misstänker eller har en medarbetare som har

missbruksproblem.

Ansvar medarbetare 
● Om någon misstänker att en arbetskamrat är påverkad av alkohol eller droger bör denne

prata direkt med arbetskamraten och/alternativt informera närmaste arbetsledare/chef.
● Att följa kommunens alkohol och drogpolicy.
● Att medverka aktivt i utredning och rehabilitering.

Ansvar HR-enheten 
● Bevakar att kommunens policy och rutiner revideras och uppdateras vid behov samt

kommuniceras via intranät och vid arbetsmiljöutbildningar.
● Informera, utbilda chefer i alkohol och drogfrågor.
● Vara ett aktivt stöd till chefer i samband med alkohol och drogmissbruk.
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Bilaga 

Riktlinjer vid misstänkt påverkan av alkohol eller droger 
Personalansvarig chef ansvarar för att agera utifrån de regler och rutiner som gäller. HR-enheten finns 
tillgängliga för stöd.  

Akut insats när medarbetare är eller upplevs vara påverkad av alkohol eller droger 

1. En påverkad medarbetare ska inte arbeta och ska av säkerhetsskäl inte vistas på
arbetsplatsen. Medarbetaren skickas i så fall hem med löneavdrag. Chefen ansvarar för
att en påverkad medarbetare omedelbart tas ur tjänst samt bedömer om den anställde
ska skickas hem eller till vård på annat sätt.

2. Om det är svårt att avgöra om en person är alkohol- eller drogpåverkad bör man vara
två personer vid bedömningen. Om påverkan misstänks och medarbetaren förnekar
påverkan ska chefen erbjuda möjlighet att genomgå alkohol- och drogtestning hos
företagshälsovården.

3. En medarbetare som vägrar testning ska tolkas som påverkad och hanteras i enlighet
med punkt 1.

4. Att tas  ur tjänst ska alltid betraktas som en tillfällig lösning i avvaktan på andra åtgärder
från arbetsgivaren. Att tas  ur tjänst kan ske högst en dag och medför löneavdrag för
medarbetaren (AB §10). Den chef som beslutat om ett försättande ur tjänst ansvarar för
att medarbetaren underrättas om att löneavdrag kommer att göras för frånvarotiden.

5. Att försätta en medarbetare ur tjänst är en signal att påbörja en rehabiliteringsutredning
och beslutet ska dokumenteras i rehabiliteringsutredningen.

6. Chefen bestämmer tid för möte, oftast följande arbetsdag, för att gå igenom händelsen.
Om medarbetaren så önskar kan facklig representant närvara vid samtalen med chefen.
Om medarbetaren uteblir från mötet utan skälig anledning kan frånvaron leda till
arbetsrättsliga åtgärder.

7. Inför beslut om längre avstängning ska arbetsgivaren överlägga med lokal
arbetstagarorganisation.

     Skriftlig dokumentation och tystnadsplikt 
Alla åtgärder ska dokumenteras. Det som diskuteras och antecknas vid samtal mellan chef 
och medarbetare eller vid ett rehabiliteringsmöte omfattas av tystnadsplikt. Det innebär att 
kopia av dokumentationen endast får lämnas ut efter medarbetarens godkännande. Även 
mottagande person, facklig organisation eller myndighet omfattas av tystnadsplikt. 

Om ett ärende övergår i rehabilitering ska anvisat verktyg för rehabilitering- och 
arbetsanpassning användas. 
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