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Ordförandes förord

Arbetet i styrelsen 2017 har präglats av de mål som styrelsen lagt fast i verksamhetsplanen,
d.v.s. att stiirka det langsiktiga strukturella samarbetet mellan medlemmarna i ftirbundet och
att de personer som finns i vtra i målgrupper ska niirma sig arbetsmarknaden.

Den psykiska ohälsan åir den faktor som likt tidigare år ökat mest bland projektdeltagana.

Arbetsbelastningen hos anställda i ftirbundets medlefirmars verksamheter är problematiskt.

I styrelsen finns problem att ffi närvaro fran alla medlemmar och kommunerna har inte under
året utsett ersättare lor de som slutat. Styrelsen diskuterar nu möjligheten att aktualisera hos
medlemmarna behovet av alt utse 2 ersättare från respektive medlem.

Arbetslösheten har minskat väsentligt i Timrå tack vare gott samarbete inom kommunens
verksamheter men också med Arbetsft)rmedlingen och Försiikringskassan. Det åir spännande
att se hur samarbetet stärkts och intensifierats tack vare kommunens satsningar på lokaler och
resurser till ett Arbetsmarknadstorg. Styrelsen ftiljer verksamheten noga.

Arbetslösheten i Hämösand åir fortfarande relativt hög och då främst bland utrikesftidda.

Som ordftirande harjag under året varit delaktig i konferenser och ordftirandeträffar som
anordnats, både inom länet av ft)rbundet och centralt av NNS. Det har varit både stimulerande
och kunskapsutvecklande.

Förbundets ekonomi har stabiliserats och projekten har anviint de medel som sökts, vilket gör
att det samlade kapitalet nu ligger i närheten av uppsatta mål och enligt rekommendation från
nationella rådet.

Samordningsftirbundens verksamheter kommer att utredas noggrant av ISF (Institutet fiir
socialft)rstikring) eftersom Socialministern anser att forbundens verksamheter måste utredas
ytterligare på individnivå.

Det är glädjande att ftirbundets verkställande tjänsteman varit positiv till forltingning av
inlaning fran Försäkringskassan och styrelsen anser att samarbetet fungerar bra.

Jag vill tacka alla styrelseledamöter, fiirbundets tjänsteman Ulrika samt alla som
engagerat sig i fiirbundets verksamheter ftir ett gott samarbete!
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1. Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt
en redovisning av det ekonomiska utfallet for budgetäret20t7.
Till redovisningen hör en bilaga.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret
Samordningsfiirbundet i Härnösand Timrå har arbetat enligt inriktningen att genom finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet, möjliggöra en förbättrad ftirmåga att utftira ftirviirvsarbete
ftir personer som befinner sig langt ifran arbetsmarknaden samt uppnå en effektivare
resursanvändning.

Samordningsft)rbundet leds av en vald styrelse med representanter från samtliga fem
myndigheterna, vilket ger samverkande parter unika möjligheter att utveckla det lokala
välf;irdsarbetet.

För 2017 fick samordningsforbundet i Håirnösand Timrå 3 731 000 kr i driftsbidrag från
huvudmiinnen. Tillsammans med det egna kapitalet florfogade ftirbundet över 5 107 000 kr

Styrelsen har under året haft 6 protokollfiirda styrelsesammanträden. Under våren hade styrelsen en
ägardialog tillsammans med huvudmåinnen. Styrelsen hade tillsammans med utvecklingsgruppen,
den 31 augusti ett seminarium med fokus på att planera det framtida arbetet i ft)rbundet.

Samordningsft)rbundet har en verkställande tjänsteman, vars arbetsuppgifter iir att leda arbetet inom
ftirbundet utifrån styrelsens anvisningar. Verkställande tjiinstemannen lir anställd av
Försäkringskassan, men tjänsten köps av ftirbundet.

Samordningsförbundet i Håirnösand Timrå har under året finansierat 8 insatser till en kostnad av
3 411 000 kr. Tre av insatserna tir individinriktade. Det åir Utalcning arbetsförberedande
re/habilitering Etappen, Förstrirlcning i ltirande och arbete sanfi Handledare på arbetsintegrerat
social faretug. Av 73 deltagare i de olika projekten har 41 deltagare varit i åldern 16-29 ir och32
deltagare i åldern 30-64.

De övriga insatserna är strukturinriktade insatser såsom; Analys av behov av stod till
långtidssjukslcrivna, Förstudie lcring samverknn mellan olikn myndigheter, Arbetsmarknadstorg
Timrå satrfi |Jtvecklad och samordnad studie- och yrkesvcigledning. Dessutom har medel avsatts till
en utbildningsinsats ftr ftirbundsmedlemmarnas anställda.

I budgeten for 2017 var det ftir projekt budgeterat 3 480 000 h. Utfallet for insatserna under 2017,
blev totalt 3 411 000 kr.
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1.2 Om ftirbundet

1.2.1 Organisation
Samordningslorbundet iir en fristående juridisk organisation med Arbetsftirmedlingen,
Försäkringskassan, Region Västernorrland samt Hiirnösands och Timrås kommun, som
medlemmar.

Styrelsen
Förbundets organisation består av en styrelse som åir politiskt valda representanter från Region
Västernorrland samt Härnösands och Timrås kommun. Försåikringskassan och Arbetsformedlingen
foreträds av tjänstemåin. Varje medlem har en ordinarie och en ersättare. Styrelsen iir
samordningsft)rbundets högsta beslutande organ och ftirvaltande organ som ansvarar ftir utveckling
och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i ftirbundsordningen.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av foljande ledamöter:

Ordinarie
Anders Byquist (s), ordf Hiirnösands kommun
Jan-Chdster Jonsson (s), v ordf Timrå kommun
Mohsen Latifi Arbetsftirmedlingen
Marita Björling (v) Landstinget Västernorrland
Lena Flodin Försäkringskassan

Ersättare
Torgny Jarl (s), tom oktober 2017 Härnösands kommun
Roger Boork (kd) Timrå kommun
Anneli Ringbro Arbetsftirmedlingen
Anita Hellstrand (c) Landstinget Västernorrland
Jessica Näs Försäkringskassan

Revisorer
Therese Rosbach Landstinget
Jan-Erik Sjöström Timrå kommun
Ann-Sofie Berglund Håirnösands kommun
Mats Henriksson Försiikringskassan
Birgitta Amberg Region Västernorrland

Verkställande tj änsteman
Förbundet har en verkställande tjänsteman vars uppgift är att leda arbetet inom ftirbundet utifrån
styrelsens anvisningar. Förbundet har köpt 10 % tjiinst ftir ekonomistöd av Hiirnösands kommun.

Utvecklingsgruppen
På tjänstemannanivå finns utvecklingsgruppen. Dess frlimsta uppgift åir att identifiera hinder ftir
samverkan och därefter strategisk planera samverkande välfiirdsinsatser fiir de behov som
foreligger. Utvecklingsgruppen har under 2017 bestätt av tjänstemannarepresentanter i beslutande
ställning fran Arbetsformedlingen, Försåikringskassan, Region Västernorrland, Håirnösand och
Timrå kommun.
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Utvecklingsgruppens sammansättning under året:

Lars Backlund, Timrå kommun
Issam Sassi, Hämösands kommun
Solbritt Höglund, Hiirnösands kommun
Dan Näslund, Region Västernorrland
Carina Hallkvist, Försiikringskassan
Patrik Lockner, Arbetsftirmedlingen
Nytillkommen BjörnNorlin, Region Västernorrland

Beredningsgrupp
Beredningsgrupperna består av tjiinstemän fran Arbetsftjrmedlingen, Försäkringskassan, Region
Västemorrland samt Härnösand och Timrå kommun. Det finns en grupp i vardera kommun.
Gruppemas uppgift är att bereda ärenden ftir aktualisering till de finansierade projekten, samt att
kartlägga samverkansbehov.

1.2.2 Historik
Styrelsen ft)r samordningslorbundet Härnösand-Timrå bildades den 30 november 2005.

1.2.3 Lagrum
Samordningsforbundet verkar utifran Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
(2003:1210) och fiirbundsordningen som beslutats av samordningsftirbundets medlefllmar. Lagens
syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och
samordna gemensafirma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt
underlätta en effektiv resursanvåindning.

Samordningsftirbundet följer även lagen om kommunal redovisning(1997:614) och
kommunallagen (1 99 I :900) i tilliimpliga delar.

1.2.4 Uppdrag
De verksamheter som ftirbundet finansierar kompletterar ftirbundsmedlemmarnas ordinarie
verksamhet. Samordningsftirbundens uppgift är i första hand att verka ftir att invånarna ska få stöd
och rehabilitering till egen ftirsörjning. På individnivå verkar samordningsftirbundet genom att
finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsftlrbundet stödjer också
aktivt insatser som syftar till skapa strukturella ftirutsättningar ftir att ftirbundsmedlemmarna ska
kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1 .2.5 Finansiering/Medlemsavgifter
Årets tilldelning från ftirbundsmedlemmarna uppgår till3 731000 kronor, diir Förstikringskassan
och,A.rbetsftirmedlingen bidrar med hälften av medlen, landstinget/regionen med en fiärdedel och
kommunerna med resterande { iirdedel.

1.2.6 Vision
Stiirka och utveckla enkla samverkansformer mellan kommun, region och stat, så att enskilda
medborgare ökar sina egna möjligheter till egen fiirsörjning och fiirbäurad hälsa.
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1.3 Beskrivning av verksamheten
Verkställande tjänstemanhar under aret skött kallelser, protokoll och mötesanteckningar gällande

ftirmöten, styrelsemöte och medlemssamrådet. Verkställande tjiinsteman har deltagit vid mötena i
utvecklingsgruppen, lorberett dess ärenden samt sammanställt minnesanteckningar. Även
deltagande vid möten i beredningsgruppen och i projektens styrgrupper har ftirekommit.
Verkställande tjiinsteman har under året deltagit i Folkhälsoträffar anordnade av länsstyrelsen.

Verkställande tjänsteman har också deltagit i samverkansmöten med de andra verkställande

dänstemiinnen i länet, som en del i utvecklingen av ftrbundet. Utöver detta har verkställande

tjänsteman deltagit i de konferenser och utbildningar som varit viktiga ftir fortsatt arbete, som t ex

nationell Finsamkonferens, inspirationsdag kring att skapa hälsosamma arbetsplatser, utbildning om
genusfrågor, florbundschefsdagarna, fortutbildning i den länsgemensalnma hemsidan mm.

Verkställande tjiinsteman har under året varit och informerat om samordningsftirbundets uppdrag

mm i kommunfullmliktige samt vid verksamhetschefers möte i Timrå kommun. Samtliga
ftirbundschefer/verkställande tjiinstemän har tillsammans varit med på Folkhälso-, primiirvårds- och

tandvåLrdsnämnds tematräff, där information gavs om ftirbunden samt redovisning av pågående

insatser, finansierade av förbunden i liinet.

Verkställande tjiinsteman har deltagit i anordnat av Norrlandskonferens som riktade sig till
politikerna, ft)rbundsstyrelserna samt forbundschefer/verkställande tjänstemåin samt anordnat en

inspirationsdag med en utbildningsteater, diir syfte var att ge anställda ökad kunskap om psykisk
funktionsnedsättning och arbetsmarknaden. Utöver det har verkställande tjänsteman tillsammans
med kollegorna i länets samordningsftirbund anordnat en inspirationsdag för ägarrepresentanter,

förbundens styrelser, chefsgrupper och övriga politiker. Dagen innehöll redovisningar från olika
insatser som bedrivs i länet med finansiering av ft)rbundens medel. Under hösten anordnades en

Finsamutbildning gemensamt med alla ftirbunden i liinet.

Utvecklingsgruppen har under året haft 6 möten. Dess främsta uppgift är att identifiera hinder ft)r
samverkan och därefter strategisk planera samverkande välf?irdsinsatser for de behov som
ftireligger. Gruppen har granskat de ansökningar som kommit in och gett rekommendationer till
styrelsen ftir kommande beslut. Utvecklingsguppen har dessutom under året haft två gemensamma

möten med styrelsen med bl a med syftet att planera verksamheten for 2018.

Beredningsgrupperna har under 2017 bestätt av tjänstemåin från Arbetsflormedlingen,
Försåikringskassan, Region Västernorrland samt Håirnösand och Timrå kommun. Gruppernas
uppgift är att bereda ärenden ftir aktualisering till de finansierade projekten, samt att kartlägga
behov. Eftersom forbundet består av två kommuner finns en beredningsgrupp i varje kommun ftir
att på bästa sätt kunna fängaupp de lokala behov som finns inom den egna kommunens geografiska
område. Under en viss del av mötestiden träffar beredningsgruppema också de som arbetar i de

finansierade projekten fiir att få och ge information och ftir att aktualisera deltagare.

1 .3.1 Målgrupper
Förbundet har beslutat att huvudmålgruppen ftir de finansierade insatserna är individer i gruppen 16

- 64 är, men med prioritering unga vuxna,16 -29 är, som är i behov av samverkande
rehabilitering.
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l.3.2Insatser

Individinriktade insatser/proj ekt
Nedan ges en kort beskrivning av insatserna. För djupare presentation av insatserna och dess

målupp$llelse, se bilaga.

Handledare på arbetsintegrerat socialt fiiretag
Proj ehdgare ; Hrirnösands kommun

Samordningsftirbundet finansierar en handledare som handleder deltagare på ett arbetsintegrerat
ftiretag. Handledaren ska utifrån metoden Supported Employment ge stöd till både
deltagare/arbetstagare och arbetsgivare. Även en pedagog från vuxenutbildning med erfarenhet av
Supported Education knyts till det arbetsintegrerade fiiretaget.
Handledaren ska under projekuiden ha ett tätt samarbete med reguljära arbetsgivare ftir att vissa
deltagare så småningom ska kunna slussas vidare mot den öppna arbetsmarknaden.
Deltagarna ffir plats via befintlig beredningsgrupp med representanter från alla samverkande
myndigheter.

Arbetsförberedande relhabiliterin g Etappen
Proj ekt ögar e ; Hcirnö s ands kommun

Idag handlägger Försiikringskassan flera åirenden dåir det finns behov av forrehabilitering innan
personen kan tillgodogöra sig arbetsftirmedlingens insatser. Syftet med insatsen åir att erbjuda
ftlrrehabiliterande insatser samt klargöra om rehabiliteringspotential finns hos personer som är
sjukskrivna och har ersättning fran Försäkringskassan. Insatsen ska i ftirsta skedet klargöra om
arbetsfiirmåga finns och vilka stöd individen i så fall behöver flor att komma till arbete.

Förstärkning med rehabiliteringsvetare/arbetskonsulent i verksamten lärande och arbete
Projektdgare ; Timrå kommun

Syftet är att erbjuda forrehabiliterande insatser samt klargöra om rehabiliteringspotential finns hos
personer som är sjukskrivna och har ersättning från FörsEikringskassan. Insatsen ska i ftirsta skedet
klargöra om arbetsft)rmåga finns och vilka stöd individen i så fall behöver ftir att komma till arbete.

Strukturpåverkande insatser/stödjande av samverkan

Analys av behov av stöd till långtidssjukskrivna och fiirutsättningar att tillgodose detta i
samverkan mellan Försäkringskassan, vården, arbetsfiirmedlingen och kommunerna
Pr oj e hagare ; För s dlvings kas s an

Genom denna insats analyseras det vilka behov av stöd som finns hos långtidssjukskrivna samt
ftirutsättningarna att tillgodose detta i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsftirmedlingen,
vården och kommunerna inom Håirnösand och Timrå kommun. Projektet syftar till att kartlägga
vilka insatser från olika samhällsaktörer som behövs ftir den nya grupp langtidssjukskrivna.
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Utvecklad och samordnad studie- och yrkesvägledning - delegationen fiir unga till arbete.
Proj ektdgare ; Timrå kommun

Projektets syfte åir att utveckla och ft)rstärka vägledningsfunktionen lor både AF:s kunder och unga
kommunmedborgare i övrigt ftir att sänka arbetslösheten bland unga. Genom detta arbete kommer
även psykisk ohälsa ftirebyggas som i ftirlängningen minskar landstingets kostnader.

Förstudie kring samverkan mellan olika myndigheter
Proj ehdgare ; Hrirnös ands kommun

Syftet med ftirstudien är att identifiera behov, etablera samverkansformer och tydliggöra
ansvarsftirdelning utifrån individens behov. Förstudien ska undersöka ftirutsättningarna till
myndighets samverkan i en plattform som ger ett sammanhållet stöd till individer ftir att komma
vidare till arbete eller studier. Förstudien ska resultera i ett ftirslag, som är forankrat med berörda
aktörer, hur samverkan kan utformas i Hiirnösand. Förstudien ska ge ftrslag på
målgruppsdefinition/ålder, lokalisering, bemanningikompetens samt beräknad kostnad och ft)rslag
på finansiering.

Arbetsmarknadstorg, Timrå
Proj ektdgare ; Timrå kommun

Timrå kommun vill utreda ftirutsättningarnalor ett arbetsmarknadstorg. Målsättningen med en
samlokalisering är att optimera samhällets resurser. Manga enskilda är i dag behov av insatser från
flera myndigheter ftir att ftrst?irka arbetsmarknadsanknytningen. Deras ftirsörjningshinder iir
sammansatta, diffirsa och går inte att inordna under en myndighets ansvarsområde. Flera
myndigheter arbetar utifran olika perspektiv eller målgrupper med frågor som rör arbete,
rehabilitering och självflorsörjning. Målet med ett arbetsmarknadstorg är att skapa en modern och
effektivt fungerande verksamhet som ger bästa möjliga nyffa ftr kommunmedborgarna som
behöver hjälp och stöd.

Övrig insats
Den 23 oktober genomft)rdes en inspirationsdag med Östra teaterns utbildningsteater ftir
ft)rbundsmedlemmarnas anställda.

1.4 Måluppfyllelse och resultat

Övergripande mål
Det övergripande målet för Samordningsforbundet Håimösand-Timrå under perioden 2016- 2018 är
inom rehabiliteringsområdet;.

o Att möjliggöra en ftirbättrad ftrmåga att utftira ftirvärvsarbete for personer som befinner sig
langt ifran arbetsmarknaden.

o Att rikta fokus mot langsiktiga strukturella ftiråindringar.

För att nå de övergripande målen behöver Samordningsftirbundet
o rikta fokus mot mer utvecklande- och ftirändrande samverkansmetoder och verka ftir att

parterna ska få en ökad kunskap om respektive parts uppdrag och ansvarsområde i syfte att
identifiera hinder.

7
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Följande har darftr gjorts under året;
- Förbundet har finansierat Försäkringskassans och Region Västernorrlands forstudie, ftir att

undersöka respektive organisations behov, vilja och fiirutsättningar att gemensamt utveckla

samarbetet samt syftet att belysa viirdet ftr kunden/patienten utifran Försåikringskassans och

vårdens perspektiv.
- Förbundet har även finansierat Härnösands och Timrå kommuns ftirstudier av

forutsättningamaatt starta ett arbetsmarknadstorg i respektive kommun. Bedömningen är att

i ett arbetsmarkandstorg ståirks samarbetet mellan förbundsmedlemmarna och i och med den

kan långsiktiga strukturella ftiråindringar uppnås. Kommunens satsningar på resurser till ett

Arbetsmarknadstorg, bedöms medfiira en forbättrad fiirmåga att utftira forviirvsarbete ftir
personer som befinner sig langt ifran arbetsmarknaden.

o Förbundet ska finansiera utbildningssatsningar inom Samordningsforbundets områden ftir
benirda professioner och politiker inom forbundet.

Följande har darfi;r giorts under året;
- Verkställande tjänsteman har deltagit i planeringen av Norrlandskonferensen, som riktar sig

till politikerna, f,örbundsstyrelserna samt ftirbundschefer/verkställande tjänstemän. Där t ex

dialog ftirdes med Nationella rådets arbetsgrupp samt att man fick ta del av några aktuella
insatser, diskussioner kring aktuella förbundsfrågor, såsom behovsanalysmall, SUS mm.

- En liinsgemensam inspirationsdag riktad till politikerna, ftirbundsstyrelserna samt

ftirbundschefer/verkställande tjiinstemiin. Där presenterades olika insatseriprojekt som

pågår/avslutats i liinet.
- Förbundet har arrangerat en inspirationsdag med en utbildningsteater, diir syfte var att ge

ftirbundsmedlemmamas anställda, ökad kunskap om psykisk funktionsnedsättning och

arbetsmarknaden.
- Under hösten anordnades en Finsamutbildning gemensamt med och ftr alla lorbunden i

länet.

I.4.1. Uppfoljning och resultat ftir individinriktade insatser

Under året har sammanlagt 73 personer deltagit i de individinriktade insatserna. Av dessa är det 45

nya deltagare for 2017. Av de 45 nyadeltagare i de olika projekten har 2l deltagare varit i åldem
16-29 år, fiirdelat på l0 kvinnor och 11 miin och 24 deltagare i åldern 30-64, ftirdelat på 15 kvinnor
och 9 män. Under året har sammanlagt 6l deltagare avslutats.

Uppgifter från projektet Utvecklad och samordnad studie- och yrkesvtigledning, åir ej med i nedan

tabell, då de har registrerats anonymt. Resultat från detta projekt kan läsas i bilagan.

I bilagan presenteras de olika insatsernas resultat var for sig.
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SUS-uppgifterna nedan avser de 61 deltagare som har avslutats från de individinriktade
insatserna under 2017. Observera att en deltagare kan ha flera olika Ilirsörjningskällor vid
start- och avslutstillfiille.

Försörjning fiire insats

Sjukpenning
Aktivitetsersättning
A-kassa
Aktivitetsstöd
Försörjningsstöd
Studiestöd/medel
Annan offentlig ft rsörjning
Ingen offentlig ftirsörjning

Deltagarnas sysselsättning
Iiire insats

Ej subventionerat arbete
Subventionerat arbete
Studier
Aktivt arbetssökande
Övrigt avslutade
Deltagare i ftirvärvsarbete
och/eller studier
Deltagare som både for-
värvsarbetar och studerar

Utbildningsnivå

Grundskola
Gymnasium
Annan eftergymn. utbildn.
Högskola/univer. upp till I år
Högskola/univer. upp till 3 år
Saknas

Tid i offentlig försörjning hos
samtliga deltagare under 2016

Försörjning efter insats

Sjukpenning
Aktivitetsersättning
A-kassa
Aktivitetsstöd
Försörjningsstöd
Studiestöd/medel
Anna ofI-entl i g försör j ning
Ingen of fentlig försörj ning

Deltagarnas sysselsättning
efter insats

Ej subventionerat arbete
Subventionerat arbete
Studier
Aktivt arbetssökande
Ör'rigt ar.'slutade

Deltagare i fön,än,sarbete
och/e11er studier
Deltagare sorn både for-
värvsarbetar

5

1

0

7
10

2

0

1

1

o

4

9

t1
5

0

2

6

t4
21

6

Kvinna Man

Kvinna Man

Kvinna Man

10

4
1

7

9
4
4
4

8

1l
1

1

1

-l

6

9

7

1

1

1

Kvinna Man

Kvinna Man

9

J

0

7

11

5

2

5

1

1

1

6
13

2

0
2

1

o

-)

11

9

4

4
2

8

t3
t9
t4

Uppgifterna nedan avser enbart deltagare som startat insats under 2017

Upp till I år
Upp till 3 år
Upp tiIl6 år
Upp till 9 år
Mer än 9 år
Ej tillämpligt

8

11

0

1

o

0

11

J
a
-)

2

0

1

9
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Förbundets uppsatta mål fiir de individinriktade insatserna
Förbundets mål är att av de individinriktade projekt, som finansieras av samordningsftirbundet, så

ska;
- 25 % av de som genomgått en insats uppnå egen fiirsörjning, antingen genom arbete eller
utbildning.
- 50% av de som genomgått en verksamhet har ftirbättrar sin hälsa och hanterbarhet ftir sina hinder.

Måluppfyllelse
Samtliga projekt har inkommit med löpande redovisningar under året, som godkänts av styrelsen.

Sammanlagthar 30oÄ av de deltagare som har genomgått insats uppnåu egen fcirsörjning via arbete

eller studier.

Då det iir över 25oÄ av deltagarna i projekten som har gått vidare till anställning/utbildning, har
uppsatt projektmål nåtts. Projektägarna meddelar att de upplever att det är svårt att mäta deltagarnas
upplevelse av att de har förbättrat sin hälsa under projekttiden, eftersom det oftast kan innebär en

forsåimring i deltagarens mående, då de börjar tatag och arbetar med sina problem. Upplevelsen av

fbrbåittrat hälsotillstand kommer senare, då de ser att ftirtindringen blir positiv ftir dem. De deltagare
som inte har övergått till arbete eller studier inom tidsramen ftir projektet har valt att fortsätta olika
insatser inom de samverkande partemas områden utifran de behov som ftireligger.

1.5 Styrelsens arbete under året
Styrelsen har under året haft 6 protokollftirda styrelsesammanträden. Vid vissa av mötena har fä
styrelseledamöter deltagit. Fortsättningsvis iir det viktigt att mötena prioriteras samt att mötesplanen
passar ledamöterna. Styrelsen hade tillsammans med utvecklingsgruppen, den 31 augusti ett
seminarium med fokus pä att planera det framtida arbetet i ftirbundet och den 14 december
genomfrirdes en träff mellan styrelsen och utvecklingsgruppen dtu bl a bildspel fran FINSAM
utbildningen visades och diskussioner utifran det ftirdes. Styrelsens ordftirande deltog i början av
året på ordftirandekonferensen anordnad av NNS, nationella nätverket ftir samordningsftirbund. I
övrigt har styrelsemedlemmar deltagit i Norrlandskonferensen, Finsamutbildning, inspirationsdag
med redovisningar får insatser/projekt i liinet samt medlemssamrådet.

Den 18 maj genomfrirdes medlemssamråd tillsammans med Samordningsförbunden i Sundvall och
Årrg.. Där diskuterades inriktningen på ftrbundets verksamhet och budget. De verkställande
tjänstemännen redovisade även de verksamheter som bedrivits under 2016 och de aktiviteter som är
aktuella under 2017.

1.6 Ekonomiskt utfall
För 2017 fick samordningsftirbundet i Håirnösand Timrå 3 731 000 kr i driftsbidrag från
huvudmännen, tillsammans med det egna kapitalet forfogade ft)rbundet över 5 107 000 kr. kr. Detta
är en ökning jämftrt med 2016, då ftirbundet fick 3 622 896 kr driftsbidrag från huvudmännen.

I budgeten for 2017 har förbundet använt 2017 ärs driftsbidrag fran huvudmiinnen samt tagit
618 000 kronor från det egna kapitalet, ftir att ffi ner det egna kapitalet till den rekommenderade
nivån. I budgeten var det ftr projekt budgeterat 3 486 000 kr och av det har 3 411 000 kr anviints.
Det är alltså sammanlagt 75 000 kr kvar av de avsatta projektpengarna.

10
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Slutresultatet blir att av budgeten for 2017, som var pä 4 349 000 kr, så användes 4 300 000 kr,
detta medfijr att 49 000 kronor inte har anviints. I stället ftr att göra ett minusresultat pä 618 000
kronor under 2017, så som det var planerat, så gjordes det ett minusresultatpä 569 000 kr.

I .6. 1 Ekonomisk sammanfattning

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp tkr tJtfall jan-dec Aktuell trudget
ian-dec 2*17

Åvvlkelse utftrll -
hudget

Bakslut helår
zt l{1

N cllr:;koslnad ,J <i il I -+ 345 49 --:i ,r l )

13idrag/intäkt ,] /J L
') ar 1-, / -\ \ 0 J tfz.1

n ..lr.,rl\(')UlL(tL. -.159 -b lö Ä.o )7t],

Ulgåencie eget kapital ti07 / tl :'j 6Z 1 '._17 {:

l,ikvirla n:eclel 1 922 1 245 677 , anLl

Belopp i kr. Not
2017-01-01

-2017-12-31
2016-01-01

-2016-12-31

Verks amhetens medlems avgifter
EU-medel och andta bidrag
Ö-rngu intäkter
Vetksamhetens kostnadet
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Finansiella rntäkter
Finansiella kostnader

Resultat ftire extraordinära intäkter
Extraordinära intäkter

Periodens/årets resultat

3 731,

0

-4 300
0

-569

0
0

-569
0

-569

-) o--)
0

J i).)
0

270

0
0

270
0

270

!1
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3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr. Not 201,1-1,2-3r 2016-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgång
Omsättningstillgångat
Fordringat
I(assa och banktill godohavande
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Avsättning
LångfrGtiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Ansvarsförbindelser

0

66

1 922
1 989

t 988

B0i
0

0

1 
.181

1 988

0

0

112

2 609

2781

2781

1316
0

0

1 -105

2781

0

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr. 2011 -L2-31 201,6-1,2-31

Periodens/årets resultat

Justering f ör ej Iikviditetspåverkande poster
Medel ftån vetksamheten ftite ftirändring
av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökmng/minskning kortfristiga skuldet
Kassaflöde ftir den löpande verksamheten

Kassaflöde från investeringsvdtksamheten
Kassaflöde från fi nansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets böqan
Likvida medel vid årets slut

-569
0

-569

106

-r)4
-118

-687
2 609
1,922

279
2 330
2 609

270
0

0

0

-,+0

19

9

0

0

1.2
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5. Redovisningsprinciper

Årsredovisaingen är upprättad i enlighet med lagen (1,997:61,\ om kommunal redovisning i tillämpliga delar

6. Noter

Not 1. Verksamhetens medlemsavgiftet
2017 -12-31 2016-12-31

Driitbidrag frän stlrtcn
Drittbidrag från I Iärnösands kommun
Driitbidrag frän Tirnra kommun
Driftbidrag från Landstinget \r'ästcrnorrlancl
Summa

Not 2. Fotddngat

18(t6
+66

+66

933
3 731,

2o1l -12-31

1 811
.+53

.+53

9(-)(r

3 623

2016-12-31

Momsfordran

Not 3. Upplupna kostnader och fiirutbetalda intäktet

16666

201t- 12-31 2016-12-37

Ler-crantörsskulder
Llpplupna kostnacler

1 i3n
51

1 0.18

356

13
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7. Eventuella tilläggsupplysningar

Sammanstä[ning av utfall och budget20l6

Insatser
Budget

2017

Utfall
2017

Differens

h,tappen
Fiirstärkning lärande och arbete
Ånalvs stöd till långtidssjr,rkskrivna
Utr.ecklacl studic och vrkesr,ägledn.
,\rbetsmarknadstorg
Samverkan mellan mvndigireter
Handledare arbetsint. socialt förctag
Övriga urr-ecklingsinsats er

Summa insatser

1 100

532
183

532
-t0l)

380

352
1

3 486

1 100
:).)-
183

132
.+00

38t)

.).)'
.):

3 411

(l

t)

0

1(X)

0
fl
0

25

75

Styrelse
I{ansli
Summa kansli och styrelse

Övriga kostnader

Totalt

50

680

730

733

4 349

82

4 300

-8
-69
-77

51

49

58

749
807

In täkter/ medl ems avgitier
EU-medel och andra bidtag
Intäktcr/övtiga intäkter
Irinansiella intäkter/kostnader

Resultat

t)

3 731
0
()

-618

0

.) /.)r
0

0

-569

0

t)

0

0

49

L4
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B, §tyrelsens beslut

Vi irilygar;ltt årsredovisningen gel"en råttvisande bild av verksar:rhetens resLlllat sarnt
l<ristnailcr, iniäl<ter ocl: lörbundets ekonomiska slällning.

Datuin: {6.Aå

J-"^*- Ud-J
14arito Bjat'ling
Ledamot

Therese Siögren
Ler"lamcl

'#'iln;;;
(lrdfilrander

ristir lonq-qn
ldförandE _,":1

{.*no Fladin
I-,tl d;lnr:t
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