
Arvika/Eda samordningsförbund
222000-2469

Dnr

Årsredovisning
2018

Beslutad av styrelsen 2019-03-21

Signering av justerare
på varje sida

Sida l

^-^f^n^



Ordförande har ordet

Under 2018 har styrelsen haft många samtal om hur behovet och omvärlden ser ut. I

Värmland har omfattande arbete lagts ner tillsammans med Landstinget i Värmland, Experio

lab och Försäkringskassan. Värmland omfattas av stora utmaningar. Med en utmanande

demografi och en arbetsmarknad som efterfrågar personal har Värmland en utmaning att

tillse att företag kan växa och fortsätta att bidra till en stark utveckling i länet.

Idag finns det stora grupper som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Över 5000

personer har idag sjukpenning. I denna grupp finns många med yrkeskompetens och

utbildning för kvalificerade yrke. Att förstå och kunna hjälpa dessa personer tillbaka till
yrkeslivet är en stor och viktig utmaning för Värmland. Förarbetet i projekt Omställning och
den ansökan till socialfonden vill hjälpa oss att förstå detta bättre och hjälpa personer tillbaka.

I kommunerna och på arbetsförmedlingen finns det stora grupper som står långt från

arbetsmarknaden. Många saknar både utbildning och yrkeserfarenhet. Många saknar goda

kunskaper i svenska språket. I projekt Insikt har vi i Värmland varit inne i 10 tal delprojekt
som har startat upp arbetet med att identifiera behov och insatser. I flera verksamheter är

också aktiviteter igång. Tillsammans med Experiolab utvecklas goda metoder och

verksamheter i Värmland tillsammans med dem som ska vara delaktiga i processerna.

Plattform för samverkan är en av de största satsningar som förbundet har gjort. Med

långsiktighet och god verksamhet ska plattformen kunna verka för att kommande projekt och
insatser blir bättre och får en kortare startsträcka. Jag hoppas denna projektplattform
kommer att göra det enklare för parterna att forma, starta och verka för goda idéer i

framtiden.

Arvika Eda har under sista året utvecklats som förbund och blir bättre för varje år.

^±.&^
Johnny Lindgren, öfdförande Arvika Eda samordningsförbund.
Charlottenberg 2019-03-06
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l. Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och

verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2018.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Arvika Eda samordningsförbund har under 2018 haft av stor andel individinriktade
verksamheter. Dessa verksamheter ligger till grund för vidare aktivitet som påbörjas eller

planeras under 2019.

Verksamheten har fått stora delar av beredningsgruppen förändrad. Mycket av arbetet har

varit att öka samverkan och dialog mellan parterna. Samverkan i beredningsgruppen har ökat

och förbättrats positivt under året.

Under 2017 avslutades flera verksamheter som Larm, Kupo, Edareturen/ Väg till arbete och

unga vuxna. Under 2018 har nya insatser planerats och påbörjats. Plattform för samverkan är

en stor satsning som förväntas vara en långsiktig verksamhet. Eftersom det är få personer i

individaktiviteter redovisas inte SUS i årsredovisningen då underlaget är för litet för att få en
korrekt bild. Parterna [kommun och landsting) har haft stora problem att få behörigheter att
fungera vilket också påverkar möjligheterna att ge en rättvisande bild från SUS. Utbildning
för parterna i SUS hantering planering till två dagar under våren har genomförts, detta är en

viktig insats och bör ske med större regelbundenhet.

Verksamhetens intäkter uppgår till 3 196 tkr och kostnaderna till 2 327 tkr, därmed är
redovisat resultat 869 tkr vilket är i enlighet med budget.

1.2 Om förbundet

Lagen om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet trädde i kraft l januari 2004.
Målet med denna lag var att lokala aktörer ges möjlighet att samverka på ett bättre sätt.
Genom en utökad samverkan förhindra att människor slussas fram och tillbaka mellan olika

myndigheter.

Målgruppen består av människor som är i behov av samordnade insatser från fler än en

samverkande part. Finansiell samordning ger möjligheter för ett friare arbetssätt med

individens behov i centrum. Samordningsförbundet kan agera utifrån lokala förutsättningar,

där huvudmännen får möjlighet att arbeta bredare än vad man har möjlighet till i den
ordinarie verksamheten.

Samordningsförbundets styrelse beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten samt

stödjer i övrigt samverkan mellan samverkansparterna.

1.2.1 Organisation

Medlemmarna i Arvika-Eda samordningsförbund består av Arvika och Eda kommuner,

Arbetsförmedlingen Enheten Västra Värmland, Avdelning för sjukförsäkring Karlstad
(Försäkringskassan) samt Landstinget i Värmland som tillsammans valt att samverka inom

den finansiella samordningen.

Beslutande i samordningsförbundet är dess styrelse som består av politiskt valda ledamöter

från kommunerna och landstinget. Från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är det

chefstjänstemän som sitter i styrelsen. Under verksamhetsåret 2018 har styrelsen haft sju

sammanträden.
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Sammanträdena har föregåtts av ärendeberedning av sittande ordförande, sekreterare och

förbundschef.

Styrelsen har under 2018 bestått av:

Medlem
Arvika kommun

Eda kommun

Landstinget i Värmland
Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Styrelse
Aina Wåhlund,.

Bertil Börjeson,

Johnny Lundgren, ordf
Carl Hast vice ordf.

Åsa Rosendahl

Ersättare

Peter Joensuu

Kristina Wagn
Monica Gundahl
Sofia Axelsson

Elisabeth Döring

Det finns även en beredningsgrupp till styrelsen. Denna grupp är sammansatt av

chefstjänstemän från respektive samverkanspart. Beredningsgruppen är ett stöd för

förbundschef i arbetet med att utveckla samordningsförbundets verksamhet, initiera nya

verksamheter i samordningsförbundets regi, som skall upp till styrelsen för beslut. Under

2018 har beredningsgruppen haft nio mötestillfällen.

Beredningsgruppen har under 2018 bestått av:

Medlem
Arvika kommun

Eda kommun

Landstinget i Värmland
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Beredningsgrupp
Per Joel Sewelén
Anna Jarebo

Tommy Wallin
Anders Boström

Unni Adolfsson/ Anita Eklund
Fredrik Olofsson
Birgit Hellman Johnsson
Åse Trondsen, Martin Grund

Helena Eriksson

1.2.2 Historik

Arvika-Eda samordningsförbund bildades formellt den l oktober 2007 men styrelsen var
utsedd och aktiv från december månad 2007.

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-

insatser [2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets
medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom

rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av

samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning [1997:614) och
kommunallagen [2017:725) i tillämpliga delar.

1.2.4 Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie

verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska

få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet
genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.
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Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till skapa strukturella
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om

kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 3196000 kronor, där
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen,
landstinget/regionen med en fjärdedel och kommun/er med resterande fjärdedel.

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Förbundets ändamål är att inom Arvika och Eda kommuner svara för en finansiell

samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen,

Försäkringskassan, Landsting och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå

en effektiv resursanvändning.

De gemensamma resurserna ska användas för att främja samverkan och samordning

mellan parterna.

1.3 Beskrivning av verksamheten

1.3 Beskrivningar av verksamheten

1.3.1 Målgrupper/ insatser

I individriktade insatser under 2018 har målgruppen varit i linje med samordningsförbundets
huvudmålgrupper. I allt större omfattning riktar sig förbundet verksamhet mot personer med

psykisk ohälsa. Sjukskrivningstalet ökar i båda våra kommuner och Landstingets patienter
med psykisk ohälsa ökar.

Plattform för samverkan.
Efter tidigare granskning och erfarenheter av tidigare insatser har brister uppmärksammats.
Många projekt/ insatser har varit korta och det har varit problem med uppstartstider och att hålla
budget och projekttid. Ett problem har varit att värj e beslut har föranlett en lokal och personal
situation som ofta gjort att projektet fått en lång startsträcka.

För att undvika detta har efter utvärdering och planering så har Plattform för samverkan startats

upp. AMI i Arvika har varit projektägare. Lokaler har nyanskaffats i kammens regi. Tre
handläggare är anställda i verksamheten som inledningsvis har två inriktningar. En inriktning är
huvudlinjen supported employment. Syftet är att hjälpa personer med utanförskap och behov av
en nära stöd att hitta och få ett jobb. Målgruppen kommer från alla parter. Personalen har fått

utbildning i supported employment och erfarenheterna under hösten har varit mycket positiva.
Vid årsskiftet var det ca 25 personer inskrivna i verksamheten.

På samma sätt som i tidigare projekt kunde inte verksamheten starta upp enligt projektplan.
Uppstarten försenades pga av att personal slutade inledningsvis och under hösten har ny frånvaro
funnits (föräldraledighet) vilket påverkat nya rekryteringar. Detta har påverkat ursprunglig
budget och justeringar i projektplan har gjorts. Vid årsskiftet är bemanningen på plats och
verksamheten har kommit igång på ett bra sätt.

Projektbudget l 500 000:- Utfall 735 000. Projektbudget justerad under hösten enligt ovan
diskussion.
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Projekt Omställning
I samverkan mellan alla samordningsförbund har projekt Omställning på gått under 2018.
Okad sjukfrånvaro och kopplingen till kompetensförsörjningsutmaningen har diskuterats i
olika samverkansforum under en längre tid. Under 2017 påbörjades utformningen av ett

samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland och

Försäkringskassan tillsammans med samordningsförbunden i Värmland och Dalsland för att
öka kunskapen om utmaningen utifrån ett individperspektiv. Det blev Projekt Omställning
som Försäkringskassan ansvarar för. Syfte med Projekt Omställning är att genom ett

kunskapsunderlag synliggöra hinder och drivkrafter för en återgång i arbete vid
sjukskrivning. Projektet avslutas under våren 2019 och kunskap och insikter som berör

arbetsgivare kommer att användas i detta projekt. Lärdomar från förstudien har löpande

arbetats in i denna projektansökan. http://www.finsamvarmland.com/projekt-omstallning/

Projektet har en gemensam finansiering mellan förbunden utifrån förbundets storlek.

Projektansökan till ESF är inlämnad januari 2019.

Projektbudget 80 000 skr Utfall 74000 skr.

Arvika Edas del är ca 10% av den totala kostnaden.

Projekt Insikt
I samverkan mellan alla samordningsförbund har projekt Omställning på gått under 2018.

Huvudaktivitet under uppdragsåret 2018, med syfte att testa designmetodiken inom

samordningsförbundens arbete, http://www.finsamvannland.com/projekt-insikt/

• 15 projektdeltagare (arbetsgrupp) genomgick designprocessens första delar, utforska &
förstå under 6 arbetsgruppsmöte. Däremellan genomfördes lokala workshops och coachning

vid behov.

• 30 individer i behov av stöd i samordningen intervjuades samt involverades i arbetsgruppens

arbete.

• 10 medarbetardialoger med förbundens projektmedarbetare samt chefer genomfördes, med

totalt 175 deltagare.

• Kunskapsunderlag om Robyn togs fram.

Projektet har en gemensam finansiering mellan förbunden utifrån förbundets storlek.

Projektbudget 180 000 Utfall 87 000 skr

Arvika Edas del är ca 10% av den totala kostnaden.

Tjänstedesign- Eda kommun och Landstinget i Värmland
Samordningsförbunden i Värmland och Dalsland har tillsammans med Experiolab valt att

genomföra en utbildning i tjänstedesign och parallellt driva ett regionalt designprojekt (Projekt
Insikt). Projektledare och ansvarig för utbildning är Elina Svensson. Deltagarna i de olika
förbunden får sen egna designprojekt att utföra parallellt med utbildningen för att förankra metoden.
Allt material som samlas in i de olika delprojekten blir också en del av det stora regionala projektet.

Arvika/Eda samordningsförbund har valt att inrikta sitt delprojekt till psykiatriska
öppenvårdsmottagningen i Arvika och en grupp patienter med långvarig sjukskrivning.
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Projektledare för det lokala projektet är vård- och stödsamordnare Kristian Vårli som i vanliga fall

arbetar som arbetsledare på Arbetsmarknadsenheten i Eda kommun.

Tjänstedesignprojektet på psykiatrimottagningen i Arvika använder metoden tjänstedesign som går
ut på att brukaren står i fokus. I detta projekt har 5 brukare på psykiatrimottagningen i Arvika
deltagit. Urvalsprocessen ansvarade mottagningen för och p.g.a. sekretess var inte projektledare
involverade i denna process. Patienterna har deltagit i enskilda djupintervjuer. Samtalen har spelats
in och allt material har transkriberats. Utifrån materialet har sen olika analysmetoder använts som

ingår i tjänstedesign-konceptet (se metod/modell nedan). För att komplettera materialet har det även

gjorts intervjuer med personal från psykiatrimottagningen och försäkringskassan. Dessutom har en

diskussionsgrupp av brukare inom målgruppen satts samman för att lyfta fram vissa specifika frågor

i gruppmiljö. Arbetet har varit en del av Kartläggning 8.

Projektbudget 130 000 kr Utfall 130 000 kr

Övergång gymnasieskola-arbetsliv Taserudsgymnasiet.

Taserudsgymnasiet inkom under 2017 med en förfrågan om att delta i en process att stödja

ungdomar med praktik och med att komma vidare efter studenten. Efter flera återkommande

dialoger beslutade förbundet att stödja insatsen med 125 000:-, termin under tre läsår.

Handledare är finansierad med 50%.

Under året har projektet träffat ca 50 st ÅK 1-3. I kartläggningarna har det funnits många fler
som behöver stöd än vad som beräknats tidigare. Projektägaren följer insatsen och

styrgruppen träffas ca var 6e vecka.

Projektet har påbörjat en förankring och implementeringsfas inför budgetprocess 2020.
Projektet beräknas avslutas efter vårterminen 2020.

Projektbudget 250 000 kr Utfall 256 000 kr

Arbetsintegrerade sociala företag.

Här har insatsen varit i två delar. Den ena delen har varit att samordningsförbundet

finansierat 50% handläggare för stöd för befintligt ASF företag i området. Denna
insatsavslutades i maj 2018 då Plattform för samverkan övertog ansvaret för sociala företag.

Behovet har visat sig stort att stödja verksamheten i många olika delar. Den andra delen har

varit att finansiera handledarstöd på befintligt företag för upp till 4 st praktikplatser. Dessa
platser har i stora delar varit fullbelagda stora delar av året. Totalt har ca 25 personer varit på

praktik i olika omfattning under 2018.

Projektbudget 250 000 kr Utfall Handledare 180 000 kr.

Projektbudget 120 000 kr Utfall Praktikplatser 110 000 kr.

Utbildning
Under 2018 har två större utbildningsinsatser genomfört.

Religionsvetarna från Göteborg genomförde under två dagar utbildning i kulturmöten,
diskriminering och jämställdhet. Drygt 90 st deltagare från främst kommunernas olika
verksamheter deltog i utbildningen.
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Under sommaren genomförde vi tillsammans med Stiftelsen Activa från Örebro en utbildning

i Supported employment. Vi utbildade 14 st handläggare i metoden supported employment i
Arvika. Handläggare kom från olika kommuner i Värmland och de flesta arbetar på en

arbetsmarknadsenhet.

Projektbudget 150 000 kr Utfall 67 000 kr.

Mhfa
Arvika Eda samordningsförbund genomförde under 2018 åtta st utbildningar med MHFA
[Första hjälpen psykisk ohälsa). Målgruppen för utbildningen har varit personal som i sitt
arbete möter personer med risk för psykisk ohälsa. 96 personer har genomfört utbildningen i

våra två kommuner. De allra flesta från Arvika och Eda kommun. Utbildning genomförs

normal med 12-14 timmars utbildning vid 3 tillfällen. Utbildningsplats har varit Arvika,
Charlottenberg och Åmotfors.

Projektbudget 50 000 kr. Utfall 25 281 kr

1.4 Måluppfyllelse och resultat
Arvika Eda Samordningsförbund har under 2018 arbetat mycket med intern utveckling.

Beredningsgruppen och styrelsen har träffats regelbundet och diskuterat

verksamhetsutveckling. Det finns ett önskemål om att se förbundet mer ute i verksamheterna

och Förbundschefhar börjat besöka personalmöten i olika led. Under 2018 har fler externa
utbildningar genomförts och deltagande på externa konferenser kommer att öka något.

Kostnaden för kansli och administration har 2018 uppgått till 445 123 Skr vilket motsvarar
13,9 % av intäkterna.

Styrelsens kostnader uppgår under 2018 till 105 434 Skr vilket motsvarar ca 3 % av
intäkterna.

Arvika Eda samordningsförbunds driftskostnad utöver ovan kostnader har varit 43 391 kr.

Individinriktade insatser har haft kostnader under 2018 på totalt l 315 347 Skr vilket
motsvarar ca 41 % av intäkterna.

Kommentar till resultat och budget utfall.

Verksamheten har haft stora budget avvikelser. Det egna kapitalet har ökat från 2017 på l
125 000 kr till 2 048 000 kr. Detta beror i största del till två orsaker enligt nedan.

Landstinget i Värmland inkom juni 2018 med en projektbeskrivning som hade bearbetats
under våren 2018. Projektbudgetvar 750 000. Efter styrelsens bifall och förväntade uppstart
tar Landstinget i Värmland tillbaka ansökan och resursen kvarstår i förbundet.

Plattform för samverkan ansökte och blev beviljade l 500 000 kr. Projektägare Arvika
kommun gjorde sedan en projektändring och minskade projektet med 0.5 tjänst samt fick
uteblivna kostnader då projektet startade upp ca 3-4 månader senare än planerat. Utfallet

under 2018 blev 735 000 kr. 765 000 kr kvarstår därför i förbundet.
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Totalt uteblev kostnader under 2018-19 på l 515 000 skr vilket påverkar det egna kapitalet i
stor utsträckning.

Verksamhetsplan 2019 siktar på att minska egna kapitalet ytterligare under 2019 och i slutet
av året 2020 ligga under 20%.

1.5 Styrelsens arbete under året
Under 2018 hade styrelsen och beredningsgruppen två gemensamma träffar där man har

diskuterat samordningsförbundet verksamhet. Styrelsen har haft sju protokollförda möten

och beredningsgruppen har träffats åtta möten.

Administrativa och ekonomiska tjänster har som tidigare år köpts in via Arvika kommun.

Dessa tjänster har bestått av sekreterare i styrelsen samt bokföring av

samordningsförbundets ekonomiska transaktioner.

Förbundschefhar under 2018 arbetet halvtid för samordningsförbundet. Under 2018 har
tjänstemännen i de värmländska samordningsförbunden träffats vid sex tillfällen. Vid dessa
tillfällen tas olika frågeställningar upp för diskussion, gemensamma föreläsningar med mera.

Något medlemssamråd har inte sammanträtt eftersom beredningsgruppens tillsättning är

bred och tillräcklig. Detta är också justerat i förbundsordningen. Medlemssamråd sker på
Värmlandsnivå 1-2 ggr/ per år.
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1.6 Ekonomiskt utfall
Intäkterna uppgår till 3196 tkr och årets kostnader är 2327 tkr vilket innebär att årets resultat
är ett överskott med 869 tkr. Det egna kapitalet är fortsatt starkt och likvida medel är den
övervägande delen av verksamhetens tillgångar. Se vidare kommentar under 1.4.

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp tkr

Verksamhetskostnader

Bidrag/intäkt

Resultat

Utgående eget kapital
Likvida medel

Utfall jan-dec
2018

-2327

3196

869

2048
2391

Aktuell budget
jan-dec2018

-3204

3196

-8

Avvikelse utfall -
budget

877

o

877

Bokslut helår
2017

-2532

2336

-196

1190
1798

l. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i tkr. Not

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Verksamhetens medlemsavgifter

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens nettokostnad

Resultat före extraordinära intäkter

Extraordinära intäkter

Periodens/årets tesultat

l
2

3196
-2327

869

869
o

869

2336
-2532

-196

-196

o

-196

Signering av Justerare
på varje sida M/ -i-, ^ ^

Sida 11



2. Balansräkning

Balansräkning

58
2391
2449

76
1798
1874

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

Tillgångar
Anläggningstillgång
Omsättningstillgångar

Fordringar 3

Kassa och banktiUgodohavande

Summa omsättningstillgångat

Summa tillgångar 2 449 l 874

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Kortfrisdga skulder 4

Summa eget kapital och skulder

Ansvarsförbindelser Inga Inga

2058
391

2449

l 190
684

1874

3. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i tior. 2018-12-31 2017-12-31

Årets resultat

Justering för ej Ukviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring

av rörelsekapital

Okning/minskning kortfrisdga fordringar

Ökning/ minskning kortfrisdga skulder

Kassaflöde för den löpande verksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

869
o

869

17
-293

-276

o
o

593

1798
2391

-196

o
-196

-71

116
45

o
o

-151

1949
1798

Signering av justerare
på varje sida (M-i-^) ^ ^
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4. Redovisningsprinciper

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

5. Noter

Not l. Verksamhetens medlemsavgifter
Belopp i la:.

Driftbidrag från staten
Driftbidrag från Arvika kommun
Driftbidrag från Eda kommun
Driftbidrag från landstinget i Värmland
Summa

2018-12-31

1598000
559300
239700
799000

3196000

2017-12-31

1167926
408 776
175 189
583 963

2335854

Not 2. Verksamhetens kostnader
Belopp i kr. 2018-12-31

447
1664

138
78

2327

2017-12-31

434
1895

161
42

2532

Administrativa kostnader
Insatser finansiering

Styrelsekostnader
Övriga externa kostnader

Summa

Not 3. Fordringar
Belopp i tkr. 2018-12-31 2017-12-31

Upplupen intäkt

Momsfordran

Summa

10
48
58

o
76
76

Not 4. Kortfristiga skulder
Belopp i tkr. 2018-12-31 2017-12-31

Övriga upplupna kostnader
Leverantörsskulder

Summa

o
391

391

75
609

684

Signering av justerare
på värj e sida (^ '•\. .^' ^
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6. Eventuella tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget
Belopp i tkr.

Styrelse
Kansli
Summa kansli och styrelse

Intäkter/medlemsavgifter
EU-medel och andra bidrag
Intäkter/övriga intäkter
Finansiella intäkter/kostnader
Resultat

Budget
2018

100
460
560

3196
o
o
o

3196

Utfall
2018

104
445
549

3196
o
o
o

3196

Differens

-4

15
11

o
o
o
o
o

Sammanställning av kostnader
Belopp i tkr.

Plattform för samverkan
Föreläsningar
Information och strategi
ASF
Tjänstedesign
Kartläggning 8
Taserud

MHFA
ASF Handledare
Omställning
Summa

per projekt

Budget
2018

1500
150
100
120
180
450
250

50
250

80
3130

Utfall
2018

735
67

o
110

87
130
256

25
180

74
1664

Differens

765
83

100
10
93

320
-6

25
70

6
1466

Signering av justerare
på varje sida CA-- t. -^ ^' ^";
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7. Styrelsens beslut
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt

kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

[Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av
representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

Datum:

Z^-sJ^./

Joh'hny Luhägren
Ordförande

Aina Wåhlund
Ledamot

,-'-7

Bertil Börjesori
Ledamot

Carl Hast
Vice-o-rdförande

^^é^..,
[sa Rosendal

Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits

För Landstinget och kommunerna

(l-.L^-.-.y.

Östen Högm^n
Förtroendevald revisor

För Försäkringskassan

.A
'iM//- !'//'

.!^!i/l!ULL.
Nils Nordqvist
Auktoriserad revisor

Signering av justerare
på varje sida
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Till
Förbundsstyrelsen i Arvika & Eda Samordningsförbund
Kommunfullmäktige i Arvika och Eda kommuner
Regionfullmäktige i Region Värmland
Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2018

Arvika & Eda Samordningsforbund

Organisationsnummer 222000-2469

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i

Arvika & Eda Samordningsförbund, org nr 222000-2469, för verksamhetsåret 2018.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en

årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern

kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk

synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna

kontrollen är tillräcklig.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen,
förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder
revisorerna.

Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn (statens revisor)
att revisionen har utförts enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i

Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.*)

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Arvika & Eda Samordningsförbund har bedrivit

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt

samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har

upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god - .,

redovisningssed. ^

^



Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Karlstad 2019-05-08

^—^
WMi\

Osten Högrri4n
Revisor för Landstinget och kommunerna

/^w,
Nils Nordqvist
Auktoriserad revisor för staten

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag

om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som

ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna

riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur

förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma

granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i

syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen

innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har

använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en

utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter
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1 Inledning

1.1 Uppdraget

På uppdrag av revisorerna för Arvika Eda Samordningsförbund har KPMG granskat
förbundets årsredovisning och årsbokslut för räkenskapsåret 2018.

Vid revisionen av ett samordningsförbund ska det granskas att räkenskaperna är
rättvisande, att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om den interna
kontrollen är tillräcklig, allt enligt bestämmelserna i 12 kap. 1-3 §§ kommunallagen.
Förvaltningsrevisionen ska utgå från syfte och mål med finansiell samordning, dvs
verksamheten bör bedömas utifrån om den bedrivits ändamålsenligt i förhållande till
mål och syfte med finansiell samordning.

Årets förvaltningsrevision har skett på ett begränsat sätt och med en övergripande
inriktning där vi tagit del av förbundets styrdokument, riktlinjer och målsättningar för
verksamheten samtvia intervju och dokumentstudier följt upp hur förbundets interna
kontroll fungerar.

1.2 Syfte

Syftet med granskningen har varit att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt
lag om kommunal redovisning och god kommunal redovisningssed. Granskningen har
skett utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Följande revisionsfrågor har
besvarats i granskningen:

1 Lämnar årsredovisningen den information om verksamhetens utfall, finansiering
och ekonomisk ställning som krävs enligt lagen om kommunal redovisning?

2 Ar utfallet i överensstämmelse med fastställda mål och ekonomiska ramar?

3 Ger årsredovisningen en rättvisande bild av förbundets verksamhet under 2018 och
den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång?

Granskningens syfte är också att skapa ett underlag för revisorernas årliga bedömning
av om styrelsen har skapat förutsättningar för en ändamålsenlig styrning och
uppföljning. Vi granskar att förbundet följer lagen om finansiell samordning,
kommunallagen, förbundsordningen och andra styrdokument inom förbundet.

1.3 Avgränsning

Granskningen av årsredovisningen har omfattat:

• Förvaltningsberättelse

• Resultaträkning

• Balansräkning

• Kassaflödesanalys

• Tilläggsupplysningar och noter

©2019 KPMG AB. All rights reserved.
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1.4 Ansvarig nämnd/styrelse

Granskningen avser Arvika Eda Samordningsförbund där styrelsen är ytterst ansvarig
för årsredovisningen och årsbokslutet.

1.5 Projektorganisation

Granskningen har utförts av revisor Linnea Narving under ledning av auktoriserad
revisor Nils Nordqvist.

© 2019 KPMG AB. All rights reserved.
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2 Resultat av granskningen

2.1 Förvaltningsberättelsen

2.1.1 Regelverk

l lagen om kommunal redovisning (4 kap) anges de formella kraven på innehållet i en
förvaltningsberättelse. Upplysningar skall bl.a. lämnas om:

• Förhållanden som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat och ställning

• Väsentliga händelser under året eller efter dess slut

• Förväntad framtida utveckling

• Utfallet i förhållande till budget

• Andra väsentliga förhållanden

Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en utvärdering av om målen för en god
ekonomisk hushållning uppnåtts.

2.1.2 Vår bedömning

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens information i allt väsentligt uppfyller de krav
som ställs i lagen om kommunal redovisning. Kommentarerna till årets resultat och den
ekonomiska ställningen bedöms ge en rättvisande bild. Förbundet skulle kunna
komplettera förvaltningsberättelsen med tydligare information om den förväntade
framtida utvecklingen.

2.2 God ekonomisk hushållning och Balanskravet

2.2.1 Finansiella mål

Förbundet har fastställt mål för de projekt man finansierar men förbundet har inte
fastställt några verksamhetsmål för förbundet i sig och inte heller några finansiella mål.
Finansiella mål inom samordningsförbund brukar handla om att inte skuldsätta
förbundet eller att följa Nationella Rådets rekommendationer om att hålla eget kapital
inom vissa nivåer, under 20 % av förbundets intäkter (bidrag från kommun, region och
stat).

2.2.2 Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Förbundet hade ett eget kapital på 1 190 tkr vid ingången av år 2018. Utfallet för år
2018 innebär intäkter från de samverkande parterna på totalt 3 196 tkr och
nettokostnader (inklusive finansnetto) från verksamheten på -2 327 tkr. Förbundet
redovisar därmed ett positivt resultat på 869 tkr och en avvikelse mot budget på + 861
tkr vilket motsvarar 27 % av budgeterade kostnader. Den främsta orsaken till detta är
att förbundet inte fått igång den nya insatsen "Plattform för samverkan" i tid. l
årsredovisningen skriver förbundet:

"Uppstarten försenades pga av att personal slutade inledningsvis och under hösten
har ny frånvaro funnits (föräldraledighet) vilket påverkat nya rekryteringar. Detta har

4
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påverkat ursprunglig budget och justeringar i projektplan har gjorts. Vid årsskiftet är
bemanningen på plats och verksamheten har kommit igång på ett bra sätt."

Årets resultat innebär att det utgående egna kapitalet uppgår till 2 058 tkr, vilket
motsvarar 64 % av anslagna medel. Föregående år motsvarade det egna kapitalet 51
% av anslagna medel. Förbundet lever således inte upp till Nationella rådets
rekommendationer om att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 %.

Förbundets personal- och administrationskostnader utgör ca 21 % av erhållna bidrag
under 2018 vilket är en rimlig nivå. Även utifrån denna aspekt bedriver förbundet en
verksamhet som är ändamålsenligt och effektiv samt med god ekonomisk hushållning.

2.2.3 Mål för verksamheten

Mål för de projekt som förbundet finansierar framgår av projektplaner för de olika
projekten. Målen är inte alltid tydliga och i vissa fall inte mätbara.

Förbundet har i likhet med tidigare år inte antagit några mätbara mål men antar
verksamhetsmål eller inriktningsmål i verksamhetsplanen. Följande mål har fastställts
för 2018:

Samordningsförbundets verksamhetsmål för 2018
Inriktningsmål för verksamheten.

• Minska utanförskap och öka möjligheten till egen försörjning

• Att stödja och utveckla samverkan/samarbete mellan parterna

• Verksamheten under 2018 ska ha särskilt fokus på att minska psykisk ohälsa.

2.2.4 Uppföljning av verksamhetsmål

Inriktningsmålen utvärderas inte tydligt i årsredovisningen och kopplas heller inte till
resultatet i de projekt som förbundet finansierar. Vi anser att tydligare mål och
måluppföljning bör tas fram för de projekt som förbundet finansierar men även en
tydligare koppling till styrelsens mål.

l förvaltningsberättelsen för år 2018 saknas tydlig information om hur förbundet arbetar
med uppföljning av inriktningsmål men även tydlig uppföljning av resultaten i projekten.

Trots att vi upplever målen som otydliga kan vi utifrån diskussioner med styrelsen och
genom att följa styrelseprotokoll notera att det finns en tät återrapportering till styrelsen
avseende utvecklingen i projekten. Vi har också noterat att förbundet under tidigare år
avslutat projekt i förtid då styrelsen inte upplevde att projektägaren följde projektets
syfte och mål som hade fastställts i projektplanen. Således kan vi konstatera att en
aktiv uppföljning av förbundets insatser/projekt finns men vi bedömer att med tydligare
mål skulle denna uppföljning kunna stärkas såväl av styrelsen som för externa
intressenter. Arbetet med mål och målstyrning bör formaliseras och presenteras i både
verksamhetsplan och årsredovisning.

Vi bedömer att mål och uppföljning av mål bör förbättras och rekommenderar styrelsen
att vidareutveckla målarbetet, främst med avseende på mätbarheten av målen, och
fortsätta att arbeta aktivt med både målformuleringar och uppföljningen av
verksamheten.
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2.3 Resultaträkningen

2.3.1 Regelverk

Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna
kapitalet har förändrats under året (lag om kommunal redovisning 5 kap 1§).

2.3.2 Vår bedömning

Vi bedömer att resultaträkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild över årets
utfall samt att den i huvudsak är uppställd enligt lagen om kommunal redovisning.

2.4 Balansräkningen

2.4.1 Regelverk

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar,
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (lag
om kommunal redovisning 5 kap 2§).

2.4.2 Vår bedömning

Vi har kontrollerat att:

*?* Balansräkningen i allt väsentligt är uppställd enligt lag

*t* Noter finns i den mån sådana erfordras enligt lag eller god redovisningssed

*:* Tillgångar och skulder existerar, tillhör förbundet och är rätt värderade samt
periodiserade

*:» Det egna kapitalets förändring överensstämmer med resultaträkningen

<* Dokumentation finns till samtliga balansposter

Vi bedömer att balansräkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av den
ekonomiska ställningen vid året utgång samt att den i huvudsak är uppställd enligt
lagen om kommunal redovisning.

2.5 Kassaflödesanalys

2.5.1 Regelverk

Årsredovisningen skall enligt lag om kommunal redovisning innehålla en
finansieringsanalys som redovisar utfallet av förbundets finansiering och investeringar
under räkenskapsåret (Lag om kommunal redovisning 7 kap 1§).

2.5.2 Vår bedömning

l årsredovisningen för år 2018 ingår en kassaflödesanalys enligt indirekt metod. Vi
bedömer att kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild.
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3 Förvaltningsrevision

3.1 Attest och delegationsordning

Förbundet fastställer årligen en attest- och delegationsordning för förbundet som gäller
tillsvidare. Delegationsordning och attestordning är kortfattade och på en övergripande
nivå. Beaktat omfattningen på verksamheten har vi inga synpunkter på dokumentens
innehåll. Vår uppföljning av attester avseende inköpsfakturor, som skett i samband
med granskningen av årsbokslutet, visar på att rutinerna fungerar.

3.2 Budget och verksamhetsplan

Styrelsen har fastställt en verksamhetsplan inklusive budget för år 2018 den 30
november 2017. Av dokumentet framgår mål och inriktningen på verksamheten,
organisation samt de olika insatser som skall göras under året. Budgeten avser tre år
vilket är i linje med kraven i kommunallagen.

Förbundet bör arbeta efter budget med negativt resultat, då det egna kapitalet är något
för högt, för 2018 var budgeten en vinst med 8 tkr.

3.3 Finansiell rapportering

Förbundet har bra rutiner för uppföljning av ekonomin. Styrelsens får ta del av
ekonomiskuppföljning vid samtliga styrelsemöten, vilket framgår av förbundets protokoll
från styrelsemöten. Förbundet upprättar inte en formell delårsrapport som fastställs av
styrelsen men vi bedömer inte att detta avsteg är väsentligt för ett samordningsförbund
i denna storlek och typ av verksamhet.

3.4 Intern styrning och kontroll

Styrelsen har fastställt riktlinjer för den interna kontrollen samt en plan för
självgranskning av hur den interna kontrollen fungerar. Vi kan dock inte utifrån
styrelseprotokollen se att resultatet av internkontrollen för 2018 har återrapporterats till
styrelsen.

Förbundet kan se över hur man kan stärka arbetet med den systematiska
internkontrollen genom att göra en årlig risk- och väsentlighetsprövning över vilka
granskningsmoment som årligen bör ingå i den interna kontrollen. Det bör också
framgå av styrelseprotokoll att styrelsen fått ta del av uppföljning av internkontrollen.

3.5 Styrdokument

Förbundet har ett stort antal styrdokument, vilket som framgått tidigare av rapporten,
bland dokumenten kan nämnas:

Förbundsordning

• Årlig verksamhetsplan och budget

• Delegations- och attestförordning

Dokument där mål, syfte och uppföljning av insatser framgår.
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Riktlinjer för intern styrning och kontroll.

• Dokumentahanteringsplan

För att förtydliga ansvar och befogenheter inom förbundet kan det finnas idé att ta fram
följande styrdokument:

Instruktion för förbundschefen

• Arbetsordning för styrelsen

• Förbundet kan med fördel upprätta ett styrdokument som uppvisar förbundets
kriterier för ansökan av medel till insatser, en finansieringspolicy.

3.6 Finansierade insatser

Förbundet begär alltid in ansökningar för alla större insatser, där syfte, mål, tidsperiod
och uppföljning framgår, som underlag för styrelsebeslut beträffande beviljande av
medel.

Avtal med huvudmannen beträffande beviljad insats där bägge parters åtaganden,
giltighetstid, krav på slutrapport och deadline för denna m m framgår. Avtalet innebär
inte att förbundet tar på sig ansvar så att det blir att betrakta som att förbundet bedriver
rehabiliteringsinsatser riktade direkt mot individer.

Förbunden får enligt förarbetena inte bedriva någon egen rehabiliteringsverksamhet.
Det får inte heller fatta beslut om enskilda individers deltagande i insatser eller
finansiera deltagarnas försörjning, dvs ej bedriva myndighetsutövning. Förbunden kan
endast finansiera insatser som utförs hos de samverkande parterna.

Inköp av verksamhet och beviljande av medel för insatser riktade mot enskilda
deltagare har endast utbetalats till huvudmännen.

Förbundschefen fungerar i samtliga fall som processtödjare till personalen i de
beviljade insatserna. Förbundschefen fungerar ej som arbetsledare eller projektledare
och arbetar inte med enskilda deltagare i insatserna.

God rutin finns. Bedömningen är att förbundet håller sig inom ramarna för vilken
verksamhet man får bedriva.

3.7 Övriga noteringar

Förbundet har, av olika anledningar, inte utfört all planerad verksamhet. Avvikelsen mot
budget uppgår till +877 tkr vilket presenterades i avsnitt 2.2.2. Det synes därför finnas
ett fortsatt behov av att ytterligare utveckla verksamheten och att skapa ett ömsesidigt
åtagande mellan förbundet och samtliga samverkande parter som medför att all
planerad verksamhet kan genomföras. En tydligare och mer långsiktig plan bör finnas
för styrning av kostnader över åtminstone ett par års sikt. Bättre framförhållning och en
mer långsiktig plan för beviljande av projekt/insatser är önskvärt.
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Slutsats
Vår samlade bedömning är att förbundets årsredovisning i allt väsentligt upprättats i
enlighet med lag om kommunal redovisning och tillämpliga
redovisningsrekommendationer. Vi bedömer sammantaget att styrelsen i
Samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit
tillräcklig.
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