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SAMORDNINGSFÖRBUNDET NNV 
SKÅNE PROTOKOLL   

FÖRT VID STYRELSEMÖTE 25 NOVEMBER 09.00-12.00    

Sammankallande: Lena Alderskiöld, Samordningsförbundet NNV Skåne 

 

Plats: Stadshuset i Ängelholm, Östra Vägen 2, rum 429  

 

 

Närvarande:   

Robin Holmberg Ängelholms kommun 

Hans Bertil Sinclair Klippans kommun 

Ronny Nilsson Perstorps kommun 

Maria Brantmark Lennartsson Försäkringskassan 

Catrin Deden Marcelius Arbetsförmedlingen 

Sven-Ingvar Borgqvist Region Skåne 

 

Lena Alderskiöld Samordningsförbundet NNV Skåne 
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Meddelat förhinder 

 

Lars Nyander Ängelholms kommun 

Åsa Edvardsson Klippans kommun 

Torgny Lindau Perstorps kommun 

Christian Larsson Örkelljunga kommun 

Niclas Bengtsson Örkelljunga kommun 

Johan Olsson Swanstein Båstads kommun 

Bo Wendt Båstads kommun 

Gabriella Lidquist Försäkringskassan 

Roger Eliasson Arbetsförmedlingen 

Anna Inges Region Skåne 

 

Maria Persson Samordningsförbundet NNV Skåne 

 

 

§ 300 Mötets öppnande  

 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§ 301 Närvarande 

 

Närvarokontroll genomfördes.  

 

§ 302 Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställdes.  

 

§ 303 Val av justerare 

 

Maria Brantmark Lennartsson valdes till justerare. 

 

§ 304 Val av sekreterare 

 

Lena Alderskiöld valdes som sekreterare. 

 

 

§ 305 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
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Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 306 Aktuellt hos parterna 

 

Ängelholms kommun ser en positiv utveckling och återhämtning från covid-situationen. 

Internt pågå en organisationsförändring i form av en sammanslagning mellan 

försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten.  

 

Försäkringskassan har många inplanerade förändringar som är beroende av hur beslutet 

blir kring budgetförslaget.    

 

Beslutsärende 

 

§ 307 Förslag till beslut verksamhetsplan och budget 2022 samt budgetprognos för 2023                                               

och 2024.  

 

Se bifogad bilaga,  

”Förslag på Verksamhetsplan och budget 2022 samt budgetprognos 2023 och 2024 

Samordningsförbundet NNV Skåne” 

 

 

Förbundschef presenterar förslaget, budget samt budgetprognoserna.  

 

Beslut att: Godkänna verksamhetsplan och budget 2022 samt budgetprognos 2023 och 

2024. 

 

 

§ 308 Förslag till beslut om förlängning av förstudien ”En väg in” 

 

Se bifogad bilaga, 

”Ansökan om förlängning förstudie En väg in” 

 

Beslut att: Godkänna förlängning av förstudien ”En väg in” i enlighet med förslaget.  
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§ 309 Förslag till tidsplan för styrelsemöte (och presidium) 2022 

 

Beslut att: Tidsplan för styrelsemöte 2022 enligt nedan 

 

Torsdag 3 februari 09.00-12.00 

Torsdag 17 mars, 09.00-12.00 Inkl. Slutrevisionsmöte   

Torsdag 2 juni, 09.00-12.00 

Torsdag 15 september 09.00-12.00 

Torsdag 13 oktober 09.00-12.00 

Torsdag 24 november 09.00-12.00 

 

 

Informationsärende  

 

§ 310 Information om internkontroll  

 

Förbundschef presenterar plan och stickprovskontroller för internkontroll. En justering 

av mötesfrekvensen kommer att införas under 2022. Detta kommer innebära att 

interkontroll kommer att genomföras på halvårsbasis framgent.  

 

§ 311 Information om den nationella FINSAM-konferensen 2022 

 

Förbundschef informerar om den nationella konferensen samt hur intresset för 

medverkan från styrelsen meddelats in. Förbundschef kommer att meddela utvecklings- 

och beredningsgruppen möjlighet att medverkan under dagarna.  

 

§ 312 Digitalisering av arvodeshantering mm   

 

Förbundschef presenterar kort reglerna kring arvoden samt digitalisering av hanteringen 

via Fortnox. Lathund för hur man ska lägga in sina uppgifter samt kontaktpersoner för 

frågor kommer att skickas ut direkt efter styrelsemötet. Från och med november 2021 

kommer arvoden att hanteras digitalt via Fortnox.   

 

§ 313 Summering - detta tar jag med mig hem 

 

Närvarande på mötet meddelar att det är skön att vara tillbaka i det mer normala även 

om en blandat digital och fysisk kalender är utmanande. De finns en glädje över att 

förbundet fungera så pass väl som det gjort under pandemin.  



 Dokument 20211130-bdb8-64e5 •  Signerat av samtliga 2021-11-30 17:44 •  22 sidor •   Signatures 

 

0723-74 74 47 Importgatan 1, 262 73 Ängelholm www.finsamnnvskane.se 

 

 

§ 314 Övrigt 

 

Information om att medelsfördelningen till samordningsförbunden för 2022 är klar. 

Beslutet gäller under förutsättning att statliga medel tilldelas enligt förslaget i 

budgetpropositionen avseende 2022.  

 

Medelstilldelning 2022 från staten  

 

Medelstilldelning från staten    3 192 000  

kommunerna gemensamt    1 596 000  

Region Skåne     1 596 000  

 

Totalt       

    6 384 000  

 

Att jämföra med totalt 6 510 000 för 2021. 

 

 

Återkoppling från spridningskonferensen som genomfördes den 19 november. 

Processledare och utvärderare presenterade metoder och resultat för ca 50 personer. En 

uppskattad konferens.  

 

Information om julklapp 2021 från UNICEF. 

 

 

§ 315 Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin Holmberg                  Maria Brantmark Lennartsson                         Lena Alderskiöld 

Ordförande                       Justerare                        Sekreterare 
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FÖRSLAG PÅ VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2022 

SAMT BUDGETPROGNOS FÖR 2023 OCH 2024 

SAMORDNINGSFÖRBUNDET NNV SKÅNE 

1. Inledning 

Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018 och består av 

parterna, Båstad kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Ängelholms 

kommun, Örkelljunga kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

Region Skåne.  

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. Genom samverkan kan samhället också utnyttja 

de samlade resurser på ett mer ändamålsenligt sätt.  

2. Verksamhetens inriktning och omfattning 

Förbundets ändamål anges i förbundsordningen § 4. 

Förbundet ska inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för 

en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och i ovanstående 

kommuner, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. 

Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar 

till att den enskilde ska återfå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.   

Samordningsförbundet har enligt förbundsordningen § 6 till uppgift att  

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna  
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3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade 

rehabiliteringsinsatser  

4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska 

användas  

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen  

 

3. Arbetsorganisation 

Styrelse  

Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd 

styrelse. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I förbundsstyrelsen 

ingår en ordinarie ledamot från vardera Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

Region Skåne samt från var och en av kommunerna.  

Ersättare är utsedda från kommunerna samt från Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och Region Skåne.  

Styrelsens arbete leds av ordföranden från Ängelholms kommun. Förste vice 

ordförande är från Försäkringskassan och andre vice ordförande är från 

Örkelljunga kommun. Ledamöter och ersättare är valda till och med den 1 april 

2023.  

Styrelsen har ett presidium som består av ordförande, förste och andre vice 

ordförande.   

Förbundschefen 

Förbundschefen är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut, 

ansvarar för uppföljning och utvärdering.  

Förbundschefen ska i samråd med utvecklings- och beredningsgruppen ta fram 

behovsgrupper och aktiviteter/insatser/processer för dessa samt lägga förslag till 

styrelsen. 
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Internkontrollgrupp 

Förbundschef tillsammans med presidiet tittar på riskerna i verksamheten och 

gör en risk och väsentlighetsanalys. Granskning sker genom stickprov som utförs 

av förbundets grupp för internkontroll. Tidsplan för internkontroll följer 

förbundets rutiner och tidplan för ekonomistyrning som utgår ifrån §§ 12 och 13 i 

förbundsordningen. Gruppen för internkontroll utgörs av förbundschef samt av 

styrelsen två utvalda ledamöter.  

Utvecklings- och beredningsgruppen 

Utvecklings- och beredningsgruppen består av tjänstemän, med beslutsmandat, 

från respektive huvudman. Gruppen har inget formellt ansvar i förhållande till 

styrelsen utan ses som ett stöd för förbundschefen vid förankring och 

förberedelse av förslag till styrelsen. Syftet med gruppen är också att möjliggöra 

en välfungerande dialog och ett gemensamt ansvarstagande mellan alla parter. 

Gruppen kallas till möten på regelbunden basis utifrån styrelsens möten samt 

utifrån behov. Medlemmarna i utvecklings- och beredningsgruppen har mandat 

från sin respektive organisation att delta i arbetet med att ta fram förslag till 

behovsgrupper och aktiviteter/insatser/ processer. 

Förbundschefen är ordförande i utvecklings- och beredningsgruppen. 

Chefsgrupp 

Chefsgruppen består av chefer på hög strategisk nivå med lokal förankring. 

Syftet med gruppen är att skapa en plattform för att dela och diskutera 

behovsbilder gällande samverkan, intervenera FINSAM i den ordinarie 

verksamheten, förankra aktuella samverkansinsatser, ansvara för kvalitét, 

lärande och hållbarhet i samverkansinsatserna samt för olika former av 

implementering av samverkansinsatser i ordinarie verksamhet. 

Förbundschef är sammankallande till chefsgruppen.  
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Processledning  

En processledare har det operativa ansvaret för att aktivt utveckla och driva det 

processarbetet som styrelsen beviljat medel till. Denna leds av en styrgrupp som 

utses av parterna i samråd med förbundschefen. 

Styrgrupp 

En styrgrupp utses för de processer som finansieras av samordningsförbundet. 

Den består av representanter från de parter som samverkar. Gruppen är ansvarig 

för att leda och stödja processledarens arbete och vara kunskapsbärare i den egna 

organisationen.   

4. Kommunikation   

Information, kommunikation och relationsskapande åtgärder är förutsättningar 

och nödvändiga medel för styrning, ledning och samverkan.  

Samordningsförbundet ska i sin konstruktion och i sitt synsätt vara uppmärksam 

på förändrade förutsättningar hos de samverkande parterna och vara beredda att 

möta nya behov av samverkan. Detta förutsätter aktiv omvärldsbevakning och 

flexibilitet i verksamheten. Detta sker exempelvis via deltagande på den 

nationella årliga FINSAM-konferensen, via medverkan på förbundschefsdagar 

och medverkan på de regionala nätverksträffarna som arrangeras för 

förbundschefer i Skåne samt AMEIS (Arbetsmarknadsenheter i samverkan) inom 

Familjen Helsingborg.      

Det finns ett löpande behov av att förstärka samverkan och få igång aktiviteter 

och processer som förbundet stödjer och/eller kan utveckla. Det är av vikt att 

under året fortsatta kommunicera om förbundets verksamhet, roll och betydelse i 

Skåne Nord Nordväst. Syftet är att alla berörda parter är insatta i förbundets 

syfte och att det är väl känt att förbundets ägs gemensamt, vilket innebär att alla 

samverkande parter kan påverka innehåll och inriktning. Denna kommunikation 

kommer att ske via dialog- och informationsmöten vid såväl politiska samlingar 

som för tjänstemän.  
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Samordningsförbundets styrdokument, protokoll, verksamhetsberättelse och 

övrigt aktuellt finns digitalt på en fristående webbplats www.finsamnnvskane.se  

Förbundet kommer under 2022 försätta att utveckla kommunikationsvägar på 

olika nivåer inom medlemsorganisationerna, i samhället i övrigt, med andra 

samordningsförbund och i samband med medlemsråd.  

Gemensamma kunskapshöjande insatser för berörda inom 

samordningsförbundet kommer att genomföras och är en viktig del i förbundets 

kommunikation. Exempel på detta är uppbyggnad av gemensamma 

lärplattformar, halv/heldagsutbildningar/kompetensförstärkande aktivitet till 

styrelsen, utvecklings- och beredningsgruppen och parternas medarbetare.    

5. Samordningsförbundets vision  

Tillsammans samverkar vi för att skapa möjligheter att utvecklas. 

6. Samordningsförbundets verksamhetsidé 

Förbundets uppgift är att hitta lösningar och redskap för att förändra och 

förbättra människors livssituation. 

7. Samordningsförbundets målbild 

Hitta gemensamma lösningar för att öka graden av självförsörjning genom 

sysselsättning. 

8. Verksamhetsmål - Förbundsmål 2022  

Finansiellt mål  

• Nivån på förbundets kapital följer Nationella rådets rekommendationer 

och överstiger inte 20% av en årlig medelstilldelning (i skrivande stund 

motsvarande 1.2 miljoner kr)  

o Indikator: beräkning av utgående kapital i förhållande till 

årstilldelning i samband med årsbokslut. 
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Verksamhetsmål 1  

• Förbundets uttalade fokus vad gäller behovsgrupper speglas i vilka nya 

processer som startas under verksamhetsåret. 

o Indikator: I genomgång av nya beslutade processer under året 

framgår de av styrelsen beslutade fokusområdena tydligt. 

Verksamhetsmål 2 

• Förbundets medlemmar ska vara aktivt delaktiga i arbetet för stärkt 

samverkan enligt förbundets grundläggande syfte. 

o Indikator: Alla medlemmar är aktiv- eller ägande part i 

åtminstone en process under verksamhetsåret. 

Verksamhetsmål 3  

• Förbundets medlemmar får en ökad kunskap om varandras verksamheter 

samt de behovsgrupper som förbundets finansierade processer inriktar 

sig till. 

o Indikator: Resultatet i genomförda enkät/enkäter till förbundets 

medlemmar, vid kunskapshöjande insatser, visar en positiv trend 

vad gäller medlemmarnas kunskap om övriga medlemmars 

verksamhet. 

o Indikator: Resultatet i genomförda enkät/enkäter till förbundets 

medlemmar, vid kunskapshöjande insatser, visar en positiv trend 

vad gäller medlemmarnas kunskap om aktuella behovsgrupper.  

9. Verksamhetsinriktning 2022 

Verksamhetsåret 2022 kommer präglas av ett fortsatt arbete med att utveckla 

förbundets verksamhet utifrån vision, verksamhetsidé, mål och nedan beskrivna 

strategiska inriktningar samt särskilt prioriterade behovsgrupper. Extra fokus 

kommer att riktas till strukturinriktad verksamhet i form av kunskapsfrämjande 

insatser för att öka kunskapen om varandras verksamheter. Verksamhetens 

arbete kommer också inriktas på ett fortsatt och fördjupat stöd till de processer 

som har beviljats stöd och utveckling av fler processer.  
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Målgrupp och prioriterade behovsgrupper 

Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ska 

samverkansinsatserna rikta sig till personer med behov av samordnad 

rehabilitering och ska syfta till att dessa återfår eller förbättrar sin möjlighet till 

egen försörjning. Särskilt prioriterad behovsgrupp är  

• Personer med komplex problematik som har eller riskerar långvarigt 

utanförskap. 

Närmare precisering av prioriterade inom behovsgruppen är gjord utifrån 2021 

års behovskartläggning och behovsanalys - 

▪ Personer med psykisk ohälsa 

▪ Långvarigt bidragsberoende på grund av ohälsa och 

individer som ej bedöms redo för arbetsmarknaden  

▪ Nyanlända och utrikesfödda 

▪ Unga som varken arbetar eller studerar 

 

Strategiska inritningar  

Förbundets strategiska inriktningar är  

• Att arbeta proaktivt med tidiga insatser. 

• Att stärka samverkan mellan förbundets parter. 

• Att öka andelen individer i arbete och/eller studier. 

 

Utifrån dessa strategiska inriktningar och prioriterade inom behovsgruppen 

kommer tre fokusområden stå i centrum för utvecklingen under 2022.   

1. Både strukturinriktad verksamhet och individinriktade insatser till   

behovsgrupperna.  

2. Strukturinriktad verksamhet i form av kunskapsfrämjande insatser riktas 

mot att öka kunskapen om varandras verksamheter samt de aktuella 

behovsgrupperna.     
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3. Strategiskt utveckla och upprätthålla kunskapsallianser, strukturer för att 

ta lärdom av varandra - samtliga samverkande parter - och varandras 

(samt andras) Best Practise - både för strukturinriktad verksamhet och 
individinriktade insatser. Till exempel genom att ta draghjälp av nätverk, 

såsom Familjen Helsingborg och AMEIS (Arbetsmarknadsenheter i 

samverkan) och andra samordningsförbund.    
 

10. Förväntade effekter  

Förväntade och önskade effekter av individinriktade insatser finansierade av 

förbundet är att, 

• processer med individinriktade insatser ska leda till att andelen deltagare 

i arbete och/eller studier ökar och att självförsörjningsgraden ökar.  

• när det gäller varaktighet, ska deltagarnas behov av offentlig försörjning 

minskat efter en insats och minskningen ska kvarstår efter tre respektive 

sex månader.  

• andra effekter kan vara bland annat ökad livskvalitet och självständighet, 

stärkt social kompetens, ökad motivation att aktivera sig, minskad fysisk 

begränsning och bättre handlingsberedskap, stärkt självkänsla och ökat 

välbefinnande. 

Förväntade och önskade effekter av strukturinriktade insatser finansierade av 

förbundet är att,  

• de strukturinriktade insatserna ska syfta till att stärka samverkan mellan 

myndigheterna och öka kunskapen om olika gruppers behov av 

rehabilitering samt stöd.  

• effekterna av de strukturinriktade insatserna ska följas och inriktas på att 

beskriva och analysera – hur samverkan, samordning och samarbete 

mellan de samverkande parterna har utvecklats och vilken effekt eller 

nytta de har.  
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11. Operativa åtagande 

Samordningsförbundets operativa åtagande omfattas av att stödja och 

kontinuerligt följa samverkansprocesser och insatser som beviljats medel av 

styrelsen. Detta görs främst genom styrgruppsrepresenation, av förbundschef, 

för varje beviljad process samt genom regelbunden avrapportering till styrelsen. 

Under 2021 och sedan tidigare har nedan följande processer utvecklats och 

beviljats medel för 2022 och 2023. 

• Första steget – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor i 

Klippan/Perstorp. 

Samverkande parter är Arbetsförmedlingen, Klippans kommun och 

Perstorps kommun.  

Processägare är Klippans kommun och Perstorps kommun. 

Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda kvinnor.  

Mål: Samtliga deltagande uppnår en högre nivå av integration i 

samhället, övergång till studier eller etablering på arbetsmarknaden efter 

processen. Resurseffektivare arbetsmetoder.  

Processtid: 20190201 - 20221231 

 

• Framtiden - en väg för unga vuxna till studier och/eller 

arbetsmarknaden i Klippan 

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen och Klippans kommun 

Processägare: Klippans kommun 

Processen beviljades finansiering: 2020-02-04 

Processtid: 2020-03-01—2023-06-30  

Behovsgrupp: Unga vuxna, 16 – 29 år 

Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och 

kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande 

verksamheter. 

Mål: Deltagaren ska, utifrån sin förutsättning, utvecklas för att möjliggöra 

en övergång till studier eller en etablering på arbetsmarknaden.  

Resurseffektivare arbetsmetoder. 
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• Förstudie En väg in   

 

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Ängelholms kommun, 

Försäkringskassan och Region Skåne  

Processägare: Ängelholms kommun  

Beviljades finansiering: 2021-02-04 

Tid: 2021-03-01—2021-12-31  

Behovsgrupp: Långtidssjukskrivna och/eller individer med långvarigt 

beroende av ekonomiskt bistånd med behov av koordinerat stöd från 

parterna.  

Metod/arbetssätt: Genomlysning av aktuella samverkansarenors funktion 

och möjlig utveckling. Framtagning av förslag till arbetsmodeller och 

samverkanskanaler.   

Utvärdering:  Ej aktuellt under förstudien. 

 

Förstudien ”En väg in” förväntas förlängas till slutet av februari 2022. I 

verksamhetsbudgeten för 2022 finns en preliminär post utifrån om styrelsen tar 

beslut om finansiering av eventuell fortsatt process.   

 

12. Uppföljning och utvärdering 

Samordningsförbundet har, som en av sina uppgifter reglerad i lagstiftningen, att 

ansvara för uppföljning och utvärdering.  

Uppföljning av samverkansaktiviteter sker via SUS (sektorsövergripande system 

för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet). På uppdrag av 

regeringen har Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Socialstyrelsen 

utformat ett system som gör det möjligt för samverkansparter att gemensamt 

följa upp rehabiliteringsverksamhet. I SUS följs bland annat hur individer 

förändrar sin förmåga till egen försörjning och hur de upplever att aktiviteten har 

påverkat livssituationen. Uppföljning ska ske via SUS, av varje aktivitet och 

process. Utvärderingar av förbundets finansierade processer sker av externa 

utvärderare. Kompetenshöjande insatser av tvärsektoriellt intresse (så som 

föreläsningar) följs upp och utvärderas i form av till exempel enkäter.   
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13. Budget 

2022 års verksamhetsplan bygger på en budgetram om ca 6,4 mkr och är enligt 

Försäkringskassans preliminära uträkning av statens anslag. 

Nedan redovisas samordningsförbundets budget för 2022 och budgetprognos för 

2023 samt 2024.  
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Samordningsförbund NNV Skåne   

    

2022 

  

2023 

  

2024         

        

Intäkter             

Medlemsavgifter             

Staten (AF/FK)   3 192 000   3 192 000   3 192 000 

Region Skåne   1 596 000   1 596 000   1 596 000 

Kommunerna gemensamt   1 596 000   1 596 000   1 596 000 

Varav bidrag per kommun utgör              

Båstads kommun   242 517   242 517   242 517 

Klippans kommun   312 916   312 916   312 916 

Perstorps kommun   130 881   130 881   130 881 

Ängelholms kommun   734 131   734 131   734 131 

Örkelljunga kommun   175 555   175 555   175 555 

Summa intäkter   6 384 000   6 384 000   6 384 000 

              

Kostnader             

Administrativa kostnader varav:              

Personal    802 620   842 751   884 889 

Styrelsen   185 400   190 962   196 691 

Ekonomi, mm   275 000   285 000   295 000 

Information och webb   50 000   50 000   50 000 

Revision   75 000   80 000   85 000 

Administrativt stöd (10%)   45 000   47 000   50 000 

Resor och studiebesök   50 000   50 000   50 000 

Utbildning/kompetens-förstärkning   80 000   80 000   80 000 

Inventarier   10 000   10 000   10 000 

Lokaler   33 600   35 280   37 044 

Mötesomkostnader   90 000   90 000   90 000 

Arbetsgivaravgifter    310 436   324 793   339 832 

Pensionsförsäkringskostnader   110 000   115 500   121 275 

Övrigt   63 000   64 000   65 000 

Övrigt* bil & personalkostnader    99 600   99 600   99 600 

Summa förbundskostnader   2 279 656   2 364 886   2 454 331 
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Strukturella insatser och individinsatser             

Första steget Klippan/Perstorp   2 060 000   0   0 

Framtiden i Klippan   970 000   485 000   0 

Hypotetisk process "En väg in"   545 000   750 000   0 

Tilläggsuppdrag  behovskartläggning   60 000   0   0 

Strukturella insatser och individinsatser   175 000   2 400 000   3 500 000 

Summa insatskostnader   3 810 000   3 635 000   3 500 000 

              

Utvärdering Första steget Klippan/Perstorp   140 250   0   0 

Utvärdering Framtiden i Klippan   71 688   71 688   0 

Utvärdering hypotetisk process "En väg in"   54 500   75 000   0 

Strukturella insatser och individinsatser   17 500   240 000   350 000 

Summa kostnader utvärdering   283 938   386 688   350 000 

              

Årets resultat   10 406   -2 574   79 669 

              

              

Utgående ackumulerat kapital 20211231   977 470   987 876   985 302 

Årets resultat   10 406   -2 574   79 669 

Utgående ackumulerat kapital 20211231   987 876   985 302   1 064 972 
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Förslaget på den ekonomiska fördelningen bygger på medelstilldelning från 

Försäkringskassan. Statens andel ska vara 50% av den totala summan, Region 

Skånes andel 25% och kommunernas gemensamma andel 25%. Kommunernas 

andelar var för sig grundar sig på antal invånare 16–64 år per kommun, vilka 

utgör 25 % och försörjningsmåttet per kommun, se förklaring*, som utgör 75%. 

Därutöver kommer ett administrationsbidrag på 400 tkr. Rutiner för tidsplan och 

ekonomistyrning utgår ifrån §§ 12 och 13 i förbundsordningen. Rutinerna följer 

Ängelholms kommuns regelverk. Med bakgrund till att alla parter inte har 

samma tidplan i sin moderorganisation kan det bli aktuellt med beslut om 

preliminär plan för verksamhet och ekonomi för näst kommande år under fjärde 

kvartalet.  

*Försörjningsmåttet är en summa av samtliga utbetalda ersättningar för 

sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, försörjningsstöd, 

etableringsersättning, aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning per 

kommuninnevånare 16–64 å. Måttet tas fram av SCB (Statistiska Centralbyrån)   

År 2023 och 2024 

2023  

Sannolikt kommer förbundet erhålla ungefär samma medelstilldelning som för 

2022 till detta eget kapital som kommer överföras från 2022.  

2023 är ambitionen att det finns aktiviteter/processer/insatser i gång inom hela 

förbundets geografiska område mellan samtliga parter och fler utvecklas i 

enlighet med förbundsmål.  

2024 

Budgetprognosen är under förutsättning att förbundet erhålla ungefär samma 

medelstilldelning som för 2023 till detta eget kapital som kommer överföras från 

2023. Under 2024 förväntas utvärderingarna av genomförda processer ha 

genererat kunskap om fler framgångseffekter. Arbetet med att stimulera nya 

aktiviteter/processer/insatser utvecklas i enlighet med förbundsmål kommer 

intensifieras.  
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Förslag till beslut 

 

Samordningsförbundet NNV Skåne föreslås besluta: 

- att godkänna verksamhetsplan och budget 2022 samt budgetprognos för 2023 

och 2024. 

 

Samordningsförbundet NNV Skåne  

Lena Alderskiöld Förbundschef 
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Ansökan om förlängning förstudie En väg in 
 

Vi önskar förlänga förstudien av En väg in till och med 2022-02-28. 

 

Förstudien kommer under november månad att genomföra en pilot av 

Ängelholmsmodellen. Resultatet av piloten skulle vi vilja använda som underlag till en 

kommande ansökan om genomförande. 

 

Då vi inte hinner få in en ansökan om genomförandet innan årsskiftet önskar vi att 

förlänga förstudien till och med siste februari. Detta för att säkerställa att vi går in med en 

relevant och väl underbyggd ansökan om genomförande.  

 

Vi tänker inte att det blir några förändringar i budget utan att vi kommer att kunna 

genomföra förläningen inom samma budgetram.  

 

 

 

 

Nov

•genomförande 
av pilot

Dec

•utvärdering 
och analys av 
pilot 

Jan

•framtagande 
av plan för 
genomförande  
samt dialog 
med alla parter

Feb

•färdig ansökan 
om 
genomförande
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                    "ocsp_response": "MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjExMTI5MTgzNzI0WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCHRV+ocYm6JDgAAYDzIwMjExMTI5MTgzNzI0WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgZpFjPHiMUecwP6yENhVj551Sb2IaF0yF5yiD5+5WsAUwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAFrjeIK+P8Xj5wn85o4jjjXRrXrEsGW8skpsd8YmRYcD4KAd9qNod31+d4LCpQzoMafM6MKMi70UBoNU7JGZjEuniBRlZ7VVV5PEZawDClkWC5wdgwDa/YlDL0NxopN46WLV5f9eI2mYL8vGPMmEoFLdWE/Em+1Z1ldpUrQr8EUBI8GW/r6Ua+8Ok8IJfOt74LHYWbTGuaBErbj4VtvmH3sVbNi+afSXq5fjtNMWQKb7GUgSb7JkNX1b6+RCHfBzLxUSg/p0z15iNwLL/kWkVUsmQHSTsxDpw5Ajqy35z8oMS4RP5rS+YXYRW9OZYdDp8O4+lIcMXi2XMaku1G6M8augggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCFJUHzFXnM0BMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMTAxNzIyMDAwMFoXDTIyMDUxODIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwbnsYfdnlCf6IcO7f3MRYFNfGgeFInb4VKEvJZNVqA4QAAd5kFkipQPB3OXWwU0llE5uLQ/9r4yNHRXTZR5gFBTTDmjA8gpZQuPIhAzo7tgx3ZGl5fJXXEKautQouDdZlUVu9YBOjVYqxbZ51pJ/DMDucUOTyjvO36kvOx5xnw3DQkFtSEFloj+6z+xVlln7cJ2qLMICYIhRl4+D9eg+GqUv6d7xg968WH9oo3R8VBFSBZ4koUKijy0q7YYBbPFTHYpuIGMCgu490opGgXdHwdbHMDFjpggAYHPFHD0y7Q0pVTHZQKwR0Li/Y47F50eu+K0AaCe38nIfQ6PVj1+NXwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBT8/AgjNzZVxpMbH89bzHV65vF5FzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWnSPsKCgvMaiukN9yFa5X4EbBykYYXgYdwt4X9YCDqavNmvqEsTNtcATzRhRlJUd8TZYuVjjxpvwtwhtpviGGDvaCBi2P1hagcITSEnRyAvL9eTYrfXnSgi8iF/ufOQsBtEUsdCxbrXPw99eIuboRyyCvX+dfDvB+UMzv+khsgRl7WXUsWY7ZVP3LRONfegdlMMu5x99Kzw/44IpRSN6fDYNUnQAUVJIMJGomwbO1VL04LKhCxpBwmKpWEcTY/waEV+azWLCcAM3XnOmTrjwO/oFWCqp6Nn48QVae5JmbMW0Zt1l8vvCpzDEDJRUJ/B0nx7PZWP8unFYqSApEdNAy5A7ctKgxiyBw9GRS+Rj3LAGaO4UoPMPtX9Xb35/KmBY4XL2u7xRpY59Qb64P/2kT2tqfvapi76UGurf1uIunuG735y6DbgQ3j0seZiRI8m3lmCM4pk3JOGierpwDSsnW5Ve4un3uKxeRP4KRJfHhcLTgwoPT1YfUN5huD5LQJDj4WfMOaR78iSIa2z9E5dbfJpDwcr7hAY6vwOpn2CBAR0m7b9WXCl5fZmSMN2APtrM8NH0zAWd7hC127HjgUFZ1W8QMswMzE2Eh7axem0/tnazwt2Lyvqjw43cSK67JEFQIy1iy26+5q08eNjYnG00pKlCFGHWff/rYUHjJ9idIG0=",
                    "name": "MARIA BRANTMARK LENNARTSSON",
                    "last_name": "BRANTMARK LENNARTSSON",
                    "given_name": "MARIA",
                    "ssn": "197509154907"
                },
                "completed_at": "2021-11-29T18:37:24Z",
                "created_at": "2021-11-29T18:37:16Z",
                "progress_status": "complete",
                "order_ref": "da26db46-bd6a-4c3d-9db8-cd969de16152"
            }
        },
        {
            "real_name": "ROBIN HOLMBERG",
            "created_at": "2021-11-30 17:44",
            "order_ref": "ec1aab31-591a-4b91-a9fc-815171fa8eb6",
            "full_sign_data": {
                "data": {
                    "document": "",
                    "summary": "Jag skriver under dokumentet \"Protokoll fört vid styrelsemöte 25 november 2021 Samordningsförbundet NNV Skåne\" från \"Finsam NNV Skåne\".\n\nNyckel: 16381888059fb97a35bc764e68ad6b407d6868c245\nKontrollsumma: f5fd23fe7eed2679224cdc05ed9bc7ed109951e75c5dc25b560975583d10e491\n",
                    "timestamp": "2021-11-30T16:44:10Z",
                    "api_version": "json",
                    "app_opaque": {
                        "action": "sign_tenant_agreement",
                        "agreement_key": "16381888059fb97a35bc764e68ad6b407d6868c245",
                        "client_ip": "104.28.45.55",
                        "original_checksum": "f5fd23fe7eed2679224cdc05ed9bc7ed109951e75c5dc25b560975583d10e491",
                        "ssn": "198809123535"
                    }
                },
                "type": "signature",
                "result": {
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                    "ocsp_response": "MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjExMTMwMTY0NDE0WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCHrKLTR1k7qWgAAYDzIwMjExMTMwMTY0NDE0WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgm5IFys8EeocNFcQWs0gkhi4UNFAr0okIrjYXwfBi/u8wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAGxUReQJA3l5RNPa1b9u/6StvQhMPybh/pPslgIydiYgn6w2nx8mqNzUdmsH5zmy/slMo+4icnOAjLOEJnwVQ9O3rA1ccSIQUd8icCQ03mx1odnBhlFcQ2QEEWAss9b0rHihqPttiV4zzsCnTIY1hTlKHULtqv7zuRpJT8qGYPTCOsDG4uho4mYooLFEsO6HajZIkBK+UDMz4ChBh1fSLxs28O6RLiZKXkH5JbzqPYUiGY0D+xg2+ivKdXbRGtRHvv1it0aDinfltH/i0xLfc43QvFmHe2fBGg2isRND6hydsfq7xSHWCbgGc/7aEkKsdbvJ+WjbBdOduzE+9n8ukfugggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCFJUHzFXnM0BMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMTAxNzIyMDAwMFoXDTIyMDUxODIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwbnsYfdnlCf6IcO7f3MRYFNfGgeFInb4VKEvJZNVqA4QAAd5kFkipQPB3OXWwU0llE5uLQ/9r4yNHRXTZR5gFBTTDmjA8gpZQuPIhAzo7tgx3ZGl5fJXXEKautQouDdZlUVu9YBOjVYqxbZ51pJ/DMDucUOTyjvO36kvOx5xnw3DQkFtSEFloj+6z+xVlln7cJ2qLMICYIhRl4+D9eg+GqUv6d7xg968WH9oo3R8VBFSBZ4koUKijy0q7YYBbPFTHYpuIGMCgu490opGgXdHwdbHMDFjpggAYHPFHD0y7Q0pVTHZQKwR0Li/Y47F50eu+K0AaCe38nIfQ6PVj1+NXwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBT8/AgjNzZVxpMbH89bzHV65vF5FzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWnSPsKCgvMaiukN9yFa5X4EbBykYYXgYdwt4X9YCDqavNmvqEsTNtcATzRhRlJUd8TZYuVjjxpvwtwhtpviGGDvaCBi2P1hagcITSEnRyAvL9eTYrfXnSgi8iF/ufOQsBtEUsdCxbrXPw99eIuboRyyCvX+dfDvB+UMzv+khsgRl7WXUsWY7ZVP3LRONfegdlMMu5x99Kzw/44IpRSN6fDYNUnQAUVJIMJGomwbO1VL04LKhCxpBwmKpWEcTY/waEV+azWLCcAM3XnOmTrjwO/oFWCqp6Nn48QVae5JmbMW0Zt1l8vvCpzDEDJRUJ/B0nx7PZWP8unFYqSApEdNAy5A7ctKgxiyBw9GRS+Rj3LAGaO4UoPMPtX9Xb35/KmBY4XL2u7xRpY59Qb64P/2kT2tqfvapi76UGurf1uIunuG735y6DbgQ3j0seZiRI8m3lmCM4pk3JOGierpwDSsnW5Ve4un3uKxeRP4KRJfHhcLTgwoPT1YfUN5huD5LQJDj4WfMOaR78iSIa2z9E5dbfJpDwcr7hAY6vwOpn2CBAR0m7b9WXCl5fZmSMN2APtrM8NH0zAWd7hC127HjgUFZ1W8QMswMzE2Eh7axem0/tnazwt2Lyvqjw43cSK67JEFQIy1iy26+5q08eNjYnG00pKlCFGHWff/rYUHjJ9idIG0=",
                    "name": "ROBIN HOLMBERG",
                    "last_name": "HOLMBERG",
                    "given_name": "ROBIN",
                    "ssn": "198809123535"
                },
                "completed_at": "2021-11-30T16:44:14Z",
                "created_at": "2021-11-30T16:44:10Z",
                "progress_status": "complete",
                "order_ref": "ec1aab31-591a-4b91-a9fc-815171fa8eb6"
            }
        },
        {
            "real_name": "LENA ALDERSKIÖLD",
            "created_at": "2021-11-30 11:27",
            "order_ref": "ec1d8bc0-2b22-4764-9c71-655fbba75895",
            "full_sign_data": {
                "data": {
                    "document": "",
                    "summary": "Jag skriver under dokumentet \"Protokoll fört vid styrelsemöte 25 november 2021 Samordningsförbundet NNV Skåne\" som representant för \"Finsam NNV Skåne\".\n\nNyckel: 16381888059fb97a35bc764e68ad6b407d6868c245\nKontrollsumma: f5fd23fe7eed2679224cdc05ed9bc7ed109951e75c5dc25b560975583d10e491\n",
                    "timestamp": "2021-11-30T10:27:47Z",
                    "api_version": "json",
                    "app_opaque": {
                        "action": "sign_tenant_agreement",
                        "agreement_key": "16381888059fb97a35bc764e68ad6b407d6868c245",
                        "client_ip": "81.234.56.55",
                        "original_checksum": "f5fd23fe7eed2679224cdc05ed9bc7ed109951e75c5dc25b560975583d10e491",
                        "ssn": "19770801XXXX"
                    }
                },
                "type": "signature",
                "result": {
                    "signature": "PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPnJ3UER4K2I5cmRYTmQ3TlZFd3N5cjBPaTYydnBvUTNoN1UrN3B1cGs3OEk9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5FZ1RyUnQzSmlDR281ejNNV1FFVDl4dFp5a1dteG5ZNDJsUStVdTlYSytZPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5raDNpemQvMXdRMHBtdWVvQmhxd3N0ZFpBQ2hZWXQxOHdCRjZaclhpM04zaTAzVTJtRFo4OXJ4eUxFYWsrcFVTdWdiNjZYMUhkd1BFOXNvV2FJM0pJMk1qYmdpUzcyalhKK2d4RFBVU1YzSHp6NU85YUorTHZOT3VTbmphM0hJU2RKQTVtTzkra1VPZjRQY2o1MGV4ajB5SUQwT01QTDF2OHFNM3hkZDdKL2JWUSt3cEY4dTY4dXVZSm1vVnJwcUFRNUtnQTk1R2VoSkt0eFE3eFZDT3pWQ2ZVNjV4L2gxN2NVMHV5Uk1NanpTUXRMeVUzcFF0U3N1dUg2NW1JNWtHclVQamgxUm5oS2UzeTZVNHFxRUtyNkpZa2djOEp0NXhNaCtwcDZxSTBzRkZ5QnIzeXNhWnNzaVord0dDN0tndStabk82eTNSZVdocVNXTkNaeWZCbnc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGVkRDQ0F6eWdBd0lCQWdJSUlBaUVORXVaaFJZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakV3TWpJNE1qTXdNREF3V2hjTk1qUXdNekF4TWpJMU9UVTVXakNCdmpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVWTUJNR0ExVUVCQXdNUVV4RVJWSlRTMG5EbGt4RU1RMHdDd1lEVlFRcURBUk1SVTVCTVJVd0V3WURWUVFGRXd3eE9UYzNNRGd3TVRNMU5EQXhPVEEzQmdOVkJDa01NQ2d5TVRBek1ERWdNVEV1TlRFcElFeEZUa0VnUVV4RVJWSlRTMG5EbGt4RUlDMGdUVzlpYVd4MElFSmhibXRKUkRFYU1CZ0dBMVVFQXd3UlRFVk9RU0JCVEVSRlVsTkxTY09XVEVRd2dnRWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUJEd0F3Z2dFS0FvSUJBUURyZmNKUDI5S3ZlY0NHaG9obllBSUs5Lytmazcwbkl3Y1NmRGtmU1VLVklCNVVFMCtuMnBpLytwOHBQSFZud0VFL21BaVEwSW1TVzdjdXlmejJZVDl4Tzc0M1Vqdlk4Vk5menQ3bWRnK25hWE1LUy9XcWpLS3BGRUwrbldPSHdCeHgvOFlNT2VlRXBMbG1EZG5Nb0FISEF3TDZveGJVKzUzZisvWDV5RlNoakp6SkQ4U203ZlAyT1hWRFd5SmtZc3YybU8zU1FlVEJDVmFWNUxQb29lTTRwMjJubldPS2JCbldxeHZoRDdPeUYxd0NwZkhBMFZPMmN6NDFIbGdEOWUzU0pabzIzTU4ySEVEdThLTFkxTVczb1d0dkN2N0NCL1NyZmpQWXllaFl5Mlcreng4d1RLcXJMeWQwNHA1SXFLRE1aa3FRRU5aZGcrUXZCbm5LY2tIM0FnTUJBQUdqZ2FVd2dhSXdPd1lJS3dZQkJRVUhBUUVFTHpBdE1Dc0dDQ3NHQVFVRkJ6QUJoaDlvZEhSd09pOHZiMk56Y0M1eVpYWnZZMkYwYVc5dWMzUmhkSFZ6TG5ObE1CTUdBMVVkSUFRTU1Bb3dDQVlHS29Wd1RnRUZNQTRHQTFVZER3RUIvd1FFQXdJR1FEQWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlIzcEFqV3JyMTBJL2dEdzlmWlhtajRJRzNDTWpBZEJnTlZIUTRFRmdRVXpDSEJRR3dSUHhQeHlObzE3THUrN3VQMVNSTXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVMQlFBRGdnSUJBQkNHVHlYNS91aVY0WDU4WlF2UDlsdDNZSTMxdHplYnJWbE9CT0x6d09BWlZXekxHMExLVVNkRmFFYTREZEhiM0l3L3JaZlJwWWg4WnkzMzJVQVdvR3pQaHZkR0tvdmIxY3FPb2w0WHY0YWFKZGlRWFJWUkE5andFYTUxTXNlVlpITytMNU9uektFdzVXdGFmcG5LemFyY3JONUlITWFNbWVqRENlSFlEZ1VXNmRyYjR3Q3BUaXVnNUgwREI5a1NzQjNlSTdXWnoxOXdCTUdyUHZ0N1JDc0Z5dHoyWEx5WnhDbHFuMXRtUWJvT0lEY0JjbDVpeVN1dnRFM29TWFRudU9VM20wdTF2VzdlTHRiWXA5Y0RhREpuYXNieElhZDJDN2hOU01JK2ZPM3dKSzIwa0dBZzdpTjRiVjQzZDJBdno3S3RSclVnUW95ZGRrRytnaUtteDBibTBPemtYa2NENnZ4NkJPUjlDdjZhazFINnFPY01mVWhXQ3ovTjI4RWJXcElqbS9xZ1MrVXFJL3NJbnN2YndZM1l4L2RSUGNvTnlsOHF4em1FRDFZaDFGZjIrV2h1a2tyVGpreVB0aXBsSHFmZkp5WkdtVWF0MTREYnozRTBUcXVFUmZEdDRubHlhclJYa0xhYjlPakpWRTE5ZkR1dUtwM1haREF5aEdFeDEwMGNIalpnZUM4aW1zK2dJUGh0TXlzM0VTQjN2L0ROblRTRDFOY0FLTEFLOGpaaHluOUJXTFozM0YzTzU0Zk9NM1UyR3pGTnRIOWJ2aDJNaFh2bGxxMDdyWHlMRUZkOWZUWW96YnNWd1JlYzlnYWIzcURoQkw2ajd1RUNKZWtuZkl5dlYvOXN2NHVJMG05Rk9aVkFlZTJkdjh0aWVYM3F5VnVaS25xK2dPQ1Q8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ5akNDQTdLZ0F3SUJBZ0lJTm1SZlR3dndzMkV3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEd6QVpCZ05WQkFvTUVsTjNaV1JpWVc1cklFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURFM056YzFNekVpTUNBR0ExVUVBd3daVTNkbFpHSmhibXNnUTBFZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweE1qRXlNVE13T1RFNE1ERmFGdzB6TkRFeU1ERXdPVEU0TURGYU1HMHhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhMREFxQmdOVkJBTU1JMU4zWldSaVlXNXJJRU4xYzNSdmJXVnlJRU5CTXlCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQXhYUVp2ZjMvZ1VkSU9OZGZEUXVCMXA0RjB5U3EySk5Wc3MvTVZNVjZqcXRyaThsM0F5TC8xbUE0V1JsZU43dGtja0ZvVGlrTVlKYTc2Z2x1TFJmZjNINkNDTko4WFd4WWh5bFlnOHN3QXRncUx3ZjcvSzRvUHpEa3I0T1BIWXBodzBON25tdTJsaEJSQXduV3ZoNm5hd25aSjhKSnVVelpzdXFBVWZSMmlURmU0dVJKSmZZM3ZubTB0UVlBdU5yU2tialNRZVlvbXo3eEVxSjMyb0NFNm44VEZ1RHgzdEwzRUxITVgxOWhuTytra3IxVVlkbFFIa0wvczRIcjZoUW1QNC9nUnduMXRDc3hnVzh4ajZhMmZrQ3FDdURvWGsrZTZjbnpnOUpWQllSMFV4ZHYvcHMzbThlOEZUS0hvaEc4R1ltNW5BQTF6dlhGK21nOW1sZ1hIcGE2QVllY3YrYU1sYnYxa3A0Zzhrc1MzMEFVY1Vobk1XTC9idnk0MU1zQ09TR3R2T2YvZFU5UGtScTlwcW5vZEV5OTkxTUtNcUxTdnBYcUFqd2R2NnpOTmhUSFhQdUtpTzl5NW5MdlBRbnRhSkZ2L2VpZU1RTHZUTU1KRzdTT1lpc0dCUTJtLzJhM2VJckVtaFd3ZjZjd0QydFVIY0dPOEN6RXNOZ2VGNTNweGdOc0w1cU5SOFpMNWZ5UVV5N1VnZzBsVGhKQWRZaTJ6N24xeUh0b0ZnVEk3YzZYMjJlbmxTajA4eHlSbnRneTNONGdBOFVDdzVIN0RQZmJDZU9rQS84YXFXNWtyMmhCOUF4YzVYUmlGdGVObGxUcC9hNUx1emlwSjlLNElCUkVONDZuViszVkhKWUpZQXIwbXMyblV2dzhaZ1ZPQktFTlVEWEcrWjdMcitrQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZIZWtDTmF1dlhRaitBUEQxOWxlYVBnZ2JjSXlNQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQkxZUlpBMjAybHJmWHdUVEhXb096N1p4VGlhdlNJMjNhUllFZzdwN1gzRG9IV21CNE5MZ3R1OHdVQnBkOVFmQnc2ZGM3N3VlN1lCSDRQR2tsNWpGUTc2MExLNENvUTZCaVlHTmxRSEF1SFkvdnBjMWJ1QXI3VmRuRFNhZTNIbU02M2dqVkpHSytLUUdkMFBIcU82dlgxaERQeDBSdFdtZjVPakFQQ08wM0NwdkU1ZjV2bWVWMWMxdFlVOFc0anFWTjEzc2lmVWtMSG01YkpQeWNwM3NLRXQzSVoxTktXNmR4bms5WEZMYWR1a0Y0SkM4VnpaM2pPcTBGRUVORFZHWGZGRm4yUHdjbnl5aDc5SGswd1I4cU9TOVpSOGE4UU0vMDgySjdnNkhjQmJuQlYwYW1hS3VKY3FKVDFsOSsrSDlmTmFPaGtoR3JYbFVTenZtNWc1UmJjV1FSOCtSTkYzN3N4TzA3cXFpU25lM1UyVW1rZVo5bFgyS2J4aE5tSloyK1hmaUxHMzdhUlRsT05NRXF4c3pkQ3RraHdKU2ZScVNrZStPTXBCdUxmaXFqTU1wcEJVQkN1RFFQZVEraExyUjBody91dmluTTc2K1QzTTBZMitUM0tSbCtUWG9OOGd0djBtTU9lV3E5TFRIdm9sZ2UyRVQyK3EzdHBKTUFkRkdxNWJzQkc5d0hDYWg2WWRqSElMSFRkTVNPSGJjTWdQQ0IzajVCQm50UUw3cnNqcGNEemFERU9QbmpGYlZwYjFiNTNVNURNb3ZnUHVaMzg2OFBIaWhHRGpDKzJjUGY5aWtWeTd2YWJpNi8xRlNvMzFoMldMVWY0YXUrT2RSN3UrcXZlRmNBR3lMY0FUMndxcnl0UDVGWkpCRmpDb044VzJhVVFiKzhLMzUvUlZBPT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ3RENDQTZpZ0F3SUJBZ0lJQTdzTFFURWh6dW93RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qRXlNRGN4TWpNeU16WmFGdzB6TkRFeU16RXhNak15TXpaYU1HTXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhJakFnQmdOVkJBTU1HVk4zWldSaVlXNXJJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdnZ0lpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElDRHdBd2dnSUtBb0lDQVFEYW5TZStickpyMmt2L3VwZlZRN2VwR3lBQlgxN2pjU3lkYmhZVlFYYUdzTkZiODFGQkorYXB4VTkvMWFKWWNCK0hpREQxcnoySHRwUlpFekxsVHJCNUJ5KzlsQWZhSzFkd2lkUGdTNExacnNQL3RkdlNTMjVyR0Ftc0EzSGl1WDJRSklQOHpqMGtIM0xYMzdmZ2RkMzM4eHB4VmVucEhVcTVEbXJRTytkZk5PQlNRR1NESk1ScGpxTnhFNVl5ZGREWUpwVWMxMHlYWjZtYkR4Qm9oaEhZeWR1UUtWMVlNelRwcHdMbWFUS0FVdUc5cDNKZ2ZHZlV5Q3ovZ3NURlZvYTVsVlVUR1RRekxJOGVFWDdHYWVpZ1h3UlVzR0xwYUtRUStsNTZ3YWdyT0tzU3FZaDNTYlZFK01TazJwMzJObGUxaGovWFlFQ3RVTXhuVldXa3BRUUQ5ZGNUWnhNWEZLNzcwd2FqNytrQWJLUDJqNmlQM2FIaW1acWpwRWtRMkxCV1c5UitWS3VBQ21KZlRXL25wWmsyVnpJeERIQ0NIcTh0MWN3dVRUUzB2Z0xvRmdYSXBoeWhXSWNRZVQ2YUxObVQwZVBCSGNjcE11UjZQb0d4SGVXMVM0TFNPQXhGQTBDMktDNnp5SVF2MjBXUHB0VG9jM2VEVTkyNjd4Sk01TU84MUZwd3VFNmJnUkxnNS96dTVqeGVmL0NNSmZSYzc5Y1JIaFdNWFZ2Rm1GTkVGdUxkV2lVd3ZCWmpRb3ByeWkrb0t2eE8yeDRTeVI5OUVwSUVaa2VmMXkyS1pncSs4UFlZMlkvTTJ3a1VZK0hKd3pod3Vlem52enIyTklXWTJmc1M5cHp2QURvZkV3M1N4ZHNlTXY2SE9sMXJZdFY0NVJrcUV5MW5zRmpXTFFJREFRQUJvM2d3ZGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdEd1lEVlIwVEFRSC9CQVV3QXdFQi96QWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlJuaXJxeTZrZ2NldlU3YURjbmNnYnJrV1BMVXpBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkFUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQVFZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUFEZ2dJQkFBWTNjNm9EZC9RdURqY1BBbWsvaHh0OGVZeU1FemdTNE1VQkRGQUVhSU00NjU3RUtFcDB4VTZKeElGcG9GNS9SZHlXLy9qdlZpcUEzcmJVV1lub0FDejA5b2lDUWdqbmFaSmdIRE9RK3Q2ZytrVjJWbkVKR0dvL1VENnhjbkpDRm1ka0VLd3hnNG5qL2tiMVZSdFBqWml3QUtvMWFSMUNqVlNpOUtFQVVpblF6VzNITW54Q1g5c2M5Wmk4eEVmckJTVmtoMmhVNllKM2lNYjhVVEdXdUcyMkRSQnlkMzRTTUNJMmNRT1lYVnoyTWQ1anpLd01NcktYaWpCWEhtTVNUaEZsUG5HY1J2aHFDdjMyN1drMVNYUE81ejJrWkpFSDU3dFRNajZFMDFIYUZnQ3NnYWp6YU5uWjhqQUU0Sk1IcWxlQTJWV2NIQVhqOG1ySEhHVVZsTHo3VzZSR0F4eXNwT0N4dEp4STFBUU1JUFhkaFpCQjF4NHBvaUd1RFY4TUk3Q0Znd2FuZCsxbG1tN2ttamdZblBSS051R0tPNUN0T0Zmdmw2NTNha3RFY1ViUlNpdzkvdWVtbzVOSTRQWDRzV3pVbTMvYURva1NPR2FUZlJPOHBibWpOQlNpbVdFMjQ1RDQvR3NDckd1UDZFMk12a1VpeFNPQVR4eDdjYXNQcWtsbFZPNnp5TFJXclM3emhBeFFveFI4TnFDblJRb1VvYTkzTzV0Z3NpMUJjU2VuaHJ0U2FDaTNmdlZtWSs2VkhOYjhIUWkvbEduelR0WDNnVkl1REhxVy9qMnE5azJLdDhqeXF4dUhQSUcrSXFsbHMybFNhR3AwT3AzS1hRWWNiOGIrMU1nR3RNaGV6c3JqWk5GTERxdmhKQUoyelYxcmxndVM5V0JXcCtxVzwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5TbUZuSUhOcmNtbDJaWElnZFc1a1pYSWdaRzlyZFcxbGJuUmxkQ0FpVUhKdmRHOXJiMnhzSUdiRHRuSjBJSFpwWkNCemRIbHlaV3h6WlczRHRuUmxJREkxSUc1dmRtVnRZbVZ5SURJd01qRWdVMkZ0YjNKa2JtbHVaM05tdzdaeVluVnVaR1YwSUU1T1ZpQlRhOE9sYm1VaUlITnZiU0J5WlhCeVpYTmxiblJoYm5RZ1pzTzJjaUFpUm1sdWMyRnRJRTVPVmlCVGE4T2xibVVpTGdvS1RubGphMlZzT2lBeE5qTTRNVGc0T0RBMU9XWmlPVGRoTXpWaVl6YzJOR1UyT0dGa05tSTBNRGRrTmpnMk9HTXlORFVLUzI5dWRISnZiR3h6ZFcxdFlUb2daalZtWkRJelptVTNaV1ZrTWpZM09USXlOR05rWXpBMVpXUTVZbU0zWldReE1EazVOVEZsTnpWak5XUmpNalZpTlRZd09UYzFOVGd6WkRFd1pUUTVNUW89PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48dXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+WmpWbVpESXpabVUzWldWa01qWTNPVEl5TkdOa1l6QTFaV1E1WW1NM1pXUXhNRGs1TlRGbE56VmpOV1JqTWpWaU5UWXdPVGMxTlRnelpERXdaVFE1TVE9PTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVMybDJjbUVnUVVJc2JtRnRaVDFMYVhaeVlTeHpaWEpwWVd4T2RXMWlaWEk5TlRVMk9EUXdNakkyTml4dlBVbERRU0JDWVc1clpXNGdRVUlzWXoxVFJRPT08L25hbWU+PG5vbmNlPlRrYmE4RG9EZmFJNjU0aWNHTDlXdG1DZTVZbz08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5TMmwyY21FPTwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlOUzR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRVdU1RPT08L2RldmljZUluZm8+PHVoaT52M2lNZUpWeVVJZDZOTDRLN3NpVE9sWDk3SlU9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkFsbG93RmluZ2VycHJpbnQ8L3R5cGU+PHZhbHVlPnllczwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==",
                    "ocsp_response": "MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjExMTMwMTAyNzU4WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCCAIhDRLmYUWgAAYDzIwMjExMTMwMTAyNzU4WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgITyHIxaf+wZ0Kfl3vvsjVHVaJlXg4Sj8HU5HokA7k3wwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAKkV3eSgUOK8hqM1W4SXmd4WlbYxKEOQrqVXm2ikdjOA6r4Gy9Y4Pnm1PjpODpzzv7RJGfPsGoFI5J4C14AjPWm8oeFoclfkRsV3Oxmrnisg2HXqxt/zU3+E+0JledgYzBnkKbx+IBKIB3Y6v0pzhSrZhKiS0AX83ePhCxPG2bANXnxKwx6QKSziRdtQ+y5tI240FGkDVaobN+T7wK+7z2U9eIBwlwOgs0nxMptT4iD76YQ9l5jemVW3voxHNtiwSGcI4/+u14VADTxWtPHtbCz0SqyN2U6k5NwxtvlYhkp2La4+YMO2xTsEn5mZPBYrThbQVjGiwi0wH8hhdVAsF1GgggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCFJUHzFXnM0BMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMTAxNzIyMDAwMFoXDTIyMDUxODIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwbnsYfdnlCf6IcO7f3MRYFNfGgeFInb4VKEvJZNVqA4QAAd5kFkipQPB3OXWwU0llE5uLQ/9r4yNHRXTZR5gFBTTDmjA8gpZQuPIhAzo7tgx3ZGl5fJXXEKautQouDdZlUVu9YBOjVYqxbZ51pJ/DMDucUOTyjvO36kvOx5xnw3DQkFtSEFloj+6z+xVlln7cJ2qLMICYIhRl4+D9eg+GqUv6d7xg968WH9oo3R8VBFSBZ4koUKijy0q7YYBbPFTHYpuIGMCgu490opGgXdHwdbHMDFjpggAYHPFHD0y7Q0pVTHZQKwR0Li/Y47F50eu+K0AaCe38nIfQ6PVj1+NXwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBT8/AgjNzZVxpMbH89bzHV65vF5FzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWnSPsKCgvMaiukN9yFa5X4EbBykYYXgYdwt4X9YCDqavNmvqEsTNtcATzRhRlJUd8TZYuVjjxpvwtwhtpviGGDvaCBi2P1hagcITSEnRyAvL9eTYrfXnSgi8iF/ufOQsBtEUsdCxbrXPw99eIuboRyyCvX+dfDvB+UMzv+khsgRl7WXUsWY7ZVP3LRONfegdlMMu5x99Kzw/44IpRSN6fDYNUnQAUVJIMJGomwbO1VL04LKhCxpBwmKpWEcTY/waEV+azWLCcAM3XnOmTrjwO/oFWCqp6Nn48QVae5JmbMW0Zt1l8vvCpzDEDJRUJ/B0nx7PZWP8unFYqSApEdNAy5A7ctKgxiyBw9GRS+Rj3LAGaO4UoPMPtX9Xb35/KmBY4XL2u7xRpY59Qb64P/2kT2tqfvapi76UGurf1uIunuG735y6DbgQ3j0seZiRI8m3lmCM4pk3JOGierpwDSsnW5Ve4un3uKxeRP4KRJfHhcLTgwoPT1YfUN5huD5LQJDj4WfMOaR78iSIa2z9E5dbfJpDwcr7hAY6vwOpn2CBAR0m7b9WXCl5fZmSMN2APtrM8NH0zAWd7hC127HjgUFZ1W8QMswMzE2Eh7axem0/tnazwt2Lyvqjw43cSK67JEFQIy1iy26+5q08eNjYnG00pKlCFGHWff/rYUHjJ9idIG0=",
                    "name": "LENA ALDERSKIÖLD",
                    "last_name": "ALDERSKIÖLD",
                    "given_name": "LENA",
                    "ssn": "19770801XXXX"
                },
                "completed_at": "2021-11-30T10:27:58Z",
                "created_at": "2021-11-30T10:27:47Z",
                "progress_status": "complete",
                "order_ref": "ec1d8bc0-2b22-4764-9c71-655fbba75895"
            }
        }
    ]
}
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET NNV 
SKÅNE PROTOKOLL   


FÖRT VID STYRELSEMÖTE 25 NOVEMBER 09.00-12.00    


Sammankallande: Lena Alderskiöld, Samordningsförbundet NNV Skåne 


 


Plats: Stadshuset i Ängelholm, Östra Vägen 2, rum 429  


 


 


Närvarande:   


Robin Holmberg Ängelholms kommun 


Hans Bertil Sinclair Klippans kommun 


Ronny Nilsson Perstorps kommun 


Maria Brantmark Lennartsson Försäkringskassan 


Catrin Deden Marcelius Arbetsförmedlingen 


Sven-Ingvar Borgqvist Region Skåne 


 


Lena Alderskiöld Samordningsförbundet NNV Skåne 
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Meddelat förhinder 


 


Lars Nyander Ängelholms kommun 


Åsa Edvardsson Klippans kommun 


Torgny Lindau Perstorps kommun 


Christian Larsson Örkelljunga kommun 


Niclas Bengtsson Örkelljunga kommun 


Johan Olsson Swanstein Båstads kommun 


Bo Wendt Båstads kommun 


Gabriella Lidquist Försäkringskassan 


Roger Eliasson Arbetsförmedlingen 


Anna Inges Region Skåne 


 


Maria Persson Samordningsförbundet NNV Skåne 


 


 


§ 300 Mötets öppnande  


 


Ordförande förklarade mötet öppnat. 


 


§ 301 Närvarande 


 


Närvarokontroll genomfördes.  


 


§ 302 Fastställande av dagordning 


 


Dagordningen fastställdes.  


 


§ 303 Val av justerare 


 


Maria Brantmark Lennartsson valdes till justerare. 


 


§ 304 Val av sekreterare 


 


Lena Alderskiöld valdes som sekreterare. 


 


 


§ 305 Godkännande av föregående mötesprotokoll 







 


0723-74 74 47 Importgatan 1, 262 73 Ängelholm www.finsamnnvskane.se 


 


 


Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 


 


§ 306 Aktuellt hos parterna 


 


Ängelholms kommun ser en positiv utveckling och återhämtning från covid-situationen. 


Internt pågå en organisationsförändring i form av en sammanslagning mellan 


försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten.  


 


Försäkringskassan har många inplanerade förändringar som är beroende av hur beslutet 


blir kring budgetförslaget.    


 


Beslutsärende 


 


§ 307 Förslag till beslut verksamhetsplan och budget 2022 samt budgetprognos för 2023                                               


och 2024.  


 


Se bifogad bilaga,  


”Förslag på Verksamhetsplan och budget 2022 samt budgetprognos 2023 och 2024 


Samordningsförbundet NNV Skåne” 


 


 


Förbundschef presenterar förslaget, budget samt budgetprognoserna.  


 


Beslut att: Godkänna verksamhetsplan och budget 2022 samt budgetprognos 2023 och 


2024. 


 


 


§ 308 Förslag till beslut om förlängning av förstudien ”En väg in” 


 


Se bifogad bilaga, 


”Ansökan om förlängning förstudie En väg in” 


 


Beslut att: Godkänna förlängning av förstudien ”En väg in” i enlighet med förslaget.  
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§ 309 Förslag till tidsplan för styrelsemöte (och presidium) 2022 


 


Beslut att: Tidsplan för styrelsemöte 2022 enligt nedan 


 


Torsdag 3 februari 09.00-12.00 


Torsdag 17 mars, 09.00-12.00 Inkl. Slutrevisionsmöte   


Torsdag 2 juni, 09.00-12.00 


Torsdag 15 september 09.00-12.00 


Torsdag 13 oktober 09.00-12.00 


Torsdag 24 november 09.00-12.00 


 


 


Informationsärende  


 


§ 310 Information om internkontroll  


 


Förbundschef presenterar plan och stickprovskontroller för internkontroll. En justering 


av mötesfrekvensen kommer att införas under 2022. Detta kommer innebära att 


interkontroll kommer att genomföras på halvårsbasis framgent.  


 


§ 311 Information om den nationella FINSAM-konferensen 2022 


 


Förbundschef informerar om den nationella konferensen samt hur intresset för 


medverkan från styrelsen meddelats in. Förbundschef kommer att meddela utvecklings- 


och beredningsgruppen möjlighet att medverkan under dagarna.  


 


§ 312 Digitalisering av arvodeshantering mm   


 


Förbundschef presenterar kort reglerna kring arvoden samt digitalisering av hanteringen 


via Fortnox. Lathund för hur man ska lägga in sina uppgifter samt kontaktpersoner för 


frågor kommer att skickas ut direkt efter styrelsemötet. Från och med november 2021 


kommer arvoden att hanteras digitalt via Fortnox.   


 


§ 313 Summering - detta tar jag med mig hem 


 


Närvarande på mötet meddelar att det är skön att vara tillbaka i det mer normala även 


om en blandat digital och fysisk kalender är utmanande. De finns en glädje över att 


förbundet fungera så pass väl som det gjort under pandemin.  
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§ 314 Övrigt 


 


Information om att medelsfördelningen till samordningsförbunden för 2022 är klar. 


Beslutet gäller under förutsättning att statliga medel tilldelas enligt förslaget i 


budgetpropositionen avseende 2022.  


 


Medelstilldelning 2022 från staten  


 


Medelstilldelning från staten    3 192 000  


kommunerna gemensamt    1 596 000  


Region Skåne     1 596 000  


 


Totalt       


    6 384 000  


 


Att jämföra med totalt 6 510 000 för 2021. 


 


 


Återkoppling från spridningskonferensen som genomfördes den 19 november. 


Processledare och utvärderare presenterade metoder och resultat för ca 50 personer. En 


uppskattad konferens.  


 


Information om julklapp 2021 från UNICEF. 


 


 


§ 315 Mötet avslutas. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Robin Holmberg                  Maria Brantmark Lennartsson                         Lena Alderskiöld 


Ordförande                       Justerare                        Sekreterare 
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FÖRSLAG PÅ VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2022 


SAMT BUDGETPROGNOS FÖR 2023 OCH 2024 


SAMORDNINGSFÖRBUNDET NNV SKÅNE 


1. Inledning 


Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018 och består av 


parterna, Båstad kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Ängelholms 


kommun, Örkelljunga kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 


Region Skåne.  


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. Genom samverkan kan samhället också utnyttja 


de samlade resurser på ett mer ändamålsenligt sätt.  


2. Verksamhetens inriktning och omfattning 


Förbundets ändamål anges i förbundsordningen § 4. 


Förbundet ska inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för 


en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 


Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och i ovanstående 


kommuner, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. 


Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar 


till att den enskilde ska återfå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.   


Samordningsförbundet har enligt förbundsordningen § 6 till uppgift att  


1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  


2. stödja samverkan mellan samverkansparterna  
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3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade 


rehabiliteringsinsatser  


4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska 


användas  


5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  


6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen  


 


3. Arbetsorganisation 


Styrelse  


Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd 


styrelse. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I förbundsstyrelsen 


ingår en ordinarie ledamot från vardera Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 


Region Skåne samt från var och en av kommunerna.  


Ersättare är utsedda från kommunerna samt från Försäkringskassan, 


Arbetsförmedlingen och Region Skåne.  


Styrelsens arbete leds av ordföranden från Ängelholms kommun. Förste vice 


ordförande är från Försäkringskassan och andre vice ordförande är från 


Örkelljunga kommun. Ledamöter och ersättare är valda till och med den 1 april 


2023.  


Styrelsen har ett presidium som består av ordförande, förste och andre vice 


ordförande.   


Förbundschefen 


Förbundschefen är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut, 


ansvarar för uppföljning och utvärdering.  


Förbundschefen ska i samråd med utvecklings- och beredningsgruppen ta fram 


behovsgrupper och aktiviteter/insatser/processer för dessa samt lägga förslag till 


styrelsen. 
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Internkontrollgrupp 


Förbundschef tillsammans med presidiet tittar på riskerna i verksamheten och 


gör en risk och väsentlighetsanalys. Granskning sker genom stickprov som utförs 


av förbundets grupp för internkontroll. Tidsplan för internkontroll följer 


förbundets rutiner och tidplan för ekonomistyrning som utgår ifrån §§ 12 och 13 i 


förbundsordningen. Gruppen för internkontroll utgörs av förbundschef samt av 


styrelsen två utvalda ledamöter.  


Utvecklings- och beredningsgruppen 


Utvecklings- och beredningsgruppen består av tjänstemän, med beslutsmandat, 


från respektive huvudman. Gruppen har inget formellt ansvar i förhållande till 


styrelsen utan ses som ett stöd för förbundschefen vid förankring och 


förberedelse av förslag till styrelsen. Syftet med gruppen är också att möjliggöra 


en välfungerande dialog och ett gemensamt ansvarstagande mellan alla parter. 


Gruppen kallas till möten på regelbunden basis utifrån styrelsens möten samt 


utifrån behov. Medlemmarna i utvecklings- och beredningsgruppen har mandat 


från sin respektive organisation att delta i arbetet med att ta fram förslag till 


behovsgrupper och aktiviteter/insatser/ processer. 


Förbundschefen är ordförande i utvecklings- och beredningsgruppen. 


Chefsgrupp 


Chefsgruppen består av chefer på hög strategisk nivå med lokal förankring. 


Syftet med gruppen är att skapa en plattform för att dela och diskutera 


behovsbilder gällande samverkan, intervenera FINSAM i den ordinarie 


verksamheten, förankra aktuella samverkansinsatser, ansvara för kvalitét, 


lärande och hållbarhet i samverkansinsatserna samt för olika former av 


implementering av samverkansinsatser i ordinarie verksamhet. 


Förbundschef är sammankallande till chefsgruppen.  
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Processledning  


En processledare har det operativa ansvaret för att aktivt utveckla och driva det 


processarbetet som styrelsen beviljat medel till. Denna leds av en styrgrupp som 


utses av parterna i samråd med förbundschefen. 


Styrgrupp 


En styrgrupp utses för de processer som finansieras av samordningsförbundet. 


Den består av representanter från de parter som samverkar. Gruppen är ansvarig 


för att leda och stödja processledarens arbete och vara kunskapsbärare i den egna 


organisationen.   


4. Kommunikation   


Information, kommunikation och relationsskapande åtgärder är förutsättningar 


och nödvändiga medel för styrning, ledning och samverkan.  


Samordningsförbundet ska i sin konstruktion och i sitt synsätt vara uppmärksam 


på förändrade förutsättningar hos de samverkande parterna och vara beredda att 


möta nya behov av samverkan. Detta förutsätter aktiv omvärldsbevakning och 


flexibilitet i verksamheten. Detta sker exempelvis via deltagande på den 


nationella årliga FINSAM-konferensen, via medverkan på förbundschefsdagar 


och medverkan på de regionala nätverksträffarna som arrangeras för 


förbundschefer i Skåne samt AMEIS (Arbetsmarknadsenheter i samverkan) inom 


Familjen Helsingborg.      


Det finns ett löpande behov av att förstärka samverkan och få igång aktiviteter 


och processer som förbundet stödjer och/eller kan utveckla. Det är av vikt att 


under året fortsatta kommunicera om förbundets verksamhet, roll och betydelse i 


Skåne Nord Nordväst. Syftet är att alla berörda parter är insatta i förbundets 


syfte och att det är väl känt att förbundets ägs gemensamt, vilket innebär att alla 


samverkande parter kan påverka innehåll och inriktning. Denna kommunikation 


kommer att ske via dialog- och informationsmöten vid såväl politiska samlingar 


som för tjänstemän.  
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Samordningsförbundets styrdokument, protokoll, verksamhetsberättelse och 


övrigt aktuellt finns digitalt på en fristående webbplats www.finsamnnvskane.se  


Förbundet kommer under 2022 försätta att utveckla kommunikationsvägar på 


olika nivåer inom medlemsorganisationerna, i samhället i övrigt, med andra 


samordningsförbund och i samband med medlemsråd.  


Gemensamma kunskapshöjande insatser för berörda inom 


samordningsförbundet kommer att genomföras och är en viktig del i förbundets 


kommunikation. Exempel på detta är uppbyggnad av gemensamma 


lärplattformar, halv/heldagsutbildningar/kompetensförstärkande aktivitet till 


styrelsen, utvecklings- och beredningsgruppen och parternas medarbetare.    


5. Samordningsförbundets vision  


Tillsammans samverkar vi för att skapa möjligheter att utvecklas. 


6. Samordningsförbundets verksamhetsidé 


Förbundets uppgift är att hitta lösningar och redskap för att förändra och 


förbättra människors livssituation. 


7. Samordningsförbundets målbild 


Hitta gemensamma lösningar för att öka graden av självförsörjning genom 


sysselsättning. 


8. Verksamhetsmål - Förbundsmål 2022  


Finansiellt mål  


• Nivån på förbundets kapital följer Nationella rådets rekommendationer 


och överstiger inte 20% av en årlig medelstilldelning (i skrivande stund 


motsvarande 1.2 miljoner kr)  


o Indikator: beräkning av utgående kapital i förhållande till 


årstilldelning i samband med årsbokslut. 
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Verksamhetsmål 1  


• Förbundets uttalade fokus vad gäller behovsgrupper speglas i vilka nya 


processer som startas under verksamhetsåret. 


o Indikator: I genomgång av nya beslutade processer under året 


framgår de av styrelsen beslutade fokusområdena tydligt. 


Verksamhetsmål 2 


• Förbundets medlemmar ska vara aktivt delaktiga i arbetet för stärkt 


samverkan enligt förbundets grundläggande syfte. 


o Indikator: Alla medlemmar är aktiv- eller ägande part i 


åtminstone en process under verksamhetsåret. 


Verksamhetsmål 3  


• Förbundets medlemmar får en ökad kunskap om varandras verksamheter 


samt de behovsgrupper som förbundets finansierade processer inriktar 


sig till. 


o Indikator: Resultatet i genomförda enkät/enkäter till förbundets 


medlemmar, vid kunskapshöjande insatser, visar en positiv trend 


vad gäller medlemmarnas kunskap om övriga medlemmars 


verksamhet. 


o Indikator: Resultatet i genomförda enkät/enkäter till förbundets 


medlemmar, vid kunskapshöjande insatser, visar en positiv trend 


vad gäller medlemmarnas kunskap om aktuella behovsgrupper.  


9. Verksamhetsinriktning 2022 


Verksamhetsåret 2022 kommer präglas av ett fortsatt arbete med att utveckla 


förbundets verksamhet utifrån vision, verksamhetsidé, mål och nedan beskrivna 


strategiska inriktningar samt särskilt prioriterade behovsgrupper. Extra fokus 


kommer att riktas till strukturinriktad verksamhet i form av kunskapsfrämjande 


insatser för att öka kunskapen om varandras verksamheter. Verksamhetens 


arbete kommer också inriktas på ett fortsatt och fördjupat stöd till de processer 


som har beviljats stöd och utveckling av fler processer.  
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Målgrupp och prioriterade behovsgrupper 


Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ska 


samverkansinsatserna rikta sig till personer med behov av samordnad 


rehabilitering och ska syfta till att dessa återfår eller förbättrar sin möjlighet till 


egen försörjning. Särskilt prioriterad behovsgrupp är  


• Personer med komplex problematik som har eller riskerar långvarigt 


utanförskap. 


Närmare precisering av prioriterade inom behovsgruppen är gjord utifrån 2021 


års behovskartläggning och behovsanalys - 


▪ Personer med psykisk ohälsa 


▪ Långvarigt bidragsberoende på grund av ohälsa och 


individer som ej bedöms redo för arbetsmarknaden  


▪ Nyanlända och utrikesfödda 


▪ Unga som varken arbetar eller studerar 


 


Strategiska inritningar  


Förbundets strategiska inriktningar är  


• Att arbeta proaktivt med tidiga insatser. 


• Att stärka samverkan mellan förbundets parter. 


• Att öka andelen individer i arbete och/eller studier. 


 


Utifrån dessa strategiska inriktningar och prioriterade inom behovsgruppen 


kommer tre fokusområden stå i centrum för utvecklingen under 2022.   


1. Både strukturinriktad verksamhet och individinriktade insatser till   


behovsgrupperna.  


2. Strukturinriktad verksamhet i form av kunskapsfrämjande insatser riktas 


mot att öka kunskapen om varandras verksamheter samt de aktuella 


behovsgrupperna.     
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3. Strategiskt utveckla och upprätthålla kunskapsallianser, strukturer för att 


ta lärdom av varandra - samtliga samverkande parter - och varandras 


(samt andras) Best Practise - både för strukturinriktad verksamhet och 
individinriktade insatser. Till exempel genom att ta draghjälp av nätverk, 


såsom Familjen Helsingborg och AMEIS (Arbetsmarknadsenheter i 


samverkan) och andra samordningsförbund.    
 


10. Förväntade effekter  


Förväntade och önskade effekter av individinriktade insatser finansierade av 


förbundet är att, 


• processer med individinriktade insatser ska leda till att andelen deltagare 


i arbete och/eller studier ökar och att självförsörjningsgraden ökar.  


• när det gäller varaktighet, ska deltagarnas behov av offentlig försörjning 


minskat efter en insats och minskningen ska kvarstår efter tre respektive 


sex månader.  


• andra effekter kan vara bland annat ökad livskvalitet och självständighet, 


stärkt social kompetens, ökad motivation att aktivera sig, minskad fysisk 


begränsning och bättre handlingsberedskap, stärkt självkänsla och ökat 


välbefinnande. 


Förväntade och önskade effekter av strukturinriktade insatser finansierade av 


förbundet är att,  


• de strukturinriktade insatserna ska syfta till att stärka samverkan mellan 


myndigheterna och öka kunskapen om olika gruppers behov av 


rehabilitering samt stöd.  


• effekterna av de strukturinriktade insatserna ska följas och inriktas på att 


beskriva och analysera – hur samverkan, samordning och samarbete 


mellan de samverkande parterna har utvecklats och vilken effekt eller 


nytta de har.  
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11. Operativa åtagande 


Samordningsförbundets operativa åtagande omfattas av att stödja och 


kontinuerligt följa samverkansprocesser och insatser som beviljats medel av 


styrelsen. Detta görs främst genom styrgruppsrepresenation, av förbundschef, 


för varje beviljad process samt genom regelbunden avrapportering till styrelsen. 


Under 2021 och sedan tidigare har nedan följande processer utvecklats och 


beviljats medel för 2022 och 2023. 


• Första steget – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor i 


Klippan/Perstorp. 


Samverkande parter är Arbetsförmedlingen, Klippans kommun och 


Perstorps kommun.  


Processägare är Klippans kommun och Perstorps kommun. 


Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda kvinnor.  


Mål: Samtliga deltagande uppnår en högre nivå av integration i 


samhället, övergång till studier eller etablering på arbetsmarknaden efter 


processen. Resurseffektivare arbetsmetoder.  


Processtid: 20190201 - 20221231 


 


• Framtiden - en väg för unga vuxna till studier och/eller 


arbetsmarknaden i Klippan 


Samverkande parter: Arbetsförmedlingen och Klippans kommun 


Processägare: Klippans kommun 


Processen beviljades finansiering: 2020-02-04 


Processtid: 2020-03-01—2023-06-30  


Behovsgrupp: Unga vuxna, 16 – 29 år 


Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och 


kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande 


verksamheter. 


Mål: Deltagaren ska, utifrån sin förutsättning, utvecklas för att möjliggöra 


en övergång till studier eller en etablering på arbetsmarknaden.  


Resurseffektivare arbetsmetoder. 
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• Förstudie En väg in   


 


Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Ängelholms kommun, 


Försäkringskassan och Region Skåne  


Processägare: Ängelholms kommun  


Beviljades finansiering: 2021-02-04 


Tid: 2021-03-01—2021-12-31  


Behovsgrupp: Långtidssjukskrivna och/eller individer med långvarigt 


beroende av ekonomiskt bistånd med behov av koordinerat stöd från 


parterna.  


Metod/arbetssätt: Genomlysning av aktuella samverkansarenors funktion 


och möjlig utveckling. Framtagning av förslag till arbetsmodeller och 


samverkanskanaler.   


Utvärdering:  Ej aktuellt under förstudien. 


 


Förstudien ”En väg in” förväntas förlängas till slutet av februari 2022. I 


verksamhetsbudgeten för 2022 finns en preliminär post utifrån om styrelsen tar 


beslut om finansiering av eventuell fortsatt process.   


 


12. Uppföljning och utvärdering 


Samordningsförbundet har, som en av sina uppgifter reglerad i lagstiftningen, att 


ansvara för uppföljning och utvärdering.  


Uppföljning av samverkansaktiviteter sker via SUS (sektorsövergripande system 


för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet). På uppdrag av 


regeringen har Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Socialstyrelsen 


utformat ett system som gör det möjligt för samverkansparter att gemensamt 


följa upp rehabiliteringsverksamhet. I SUS följs bland annat hur individer 


förändrar sin förmåga till egen försörjning och hur de upplever att aktiviteten har 


påverkat livssituationen. Uppföljning ska ske via SUS, av varje aktivitet och 


process. Utvärderingar av förbundets finansierade processer sker av externa 


utvärderare. Kompetenshöjande insatser av tvärsektoriellt intresse (så som 


föreläsningar) följs upp och utvärderas i form av till exempel enkäter.   
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13. Budget 


2022 års verksamhetsplan bygger på en budgetram om ca 6,4 mkr och är enligt 


Försäkringskassans preliminära uträkning av statens anslag. 


Nedan redovisas samordningsförbundets budget för 2022 och budgetprognos för 


2023 samt 2024.  
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Samordningsförbund NNV Skåne   


    


2022 


  


2023 


  


2024         


        


Intäkter             


Medlemsavgifter             


Staten (AF/FK)   3 192 000   3 192 000   3 192 000 


Region Skåne   1 596 000   1 596 000   1 596 000 


Kommunerna gemensamt   1 596 000   1 596 000   1 596 000 


Varav bidrag per kommun utgör              


Båstads kommun   242 517   242 517   242 517 


Klippans kommun   312 916   312 916   312 916 


Perstorps kommun   130 881   130 881   130 881 


Ängelholms kommun   734 131   734 131   734 131 


Örkelljunga kommun   175 555   175 555   175 555 


Summa intäkter   6 384 000   6 384 000   6 384 000 


              


Kostnader             


Administrativa kostnader varav:              


Personal    802 620   842 751   884 889 


Styrelsen   185 400   190 962   196 691 


Ekonomi, mm   275 000   285 000   295 000 


Information och webb   50 000   50 000   50 000 


Revision   75 000   80 000   85 000 


Administrativt stöd (10%)   45 000   47 000   50 000 


Resor och studiebesök   50 000   50 000   50 000 


Utbildning/kompetens-förstärkning   80 000   80 000   80 000 


Inventarier   10 000   10 000   10 000 


Lokaler   33 600   35 280   37 044 


Mötesomkostnader   90 000   90 000   90 000 


Arbetsgivaravgifter    310 436   324 793   339 832 


Pensionsförsäkringskostnader   110 000   115 500   121 275 


Övrigt   63 000   64 000   65 000 


Övrigt* bil & personalkostnader    99 600   99 600   99 600 


Summa förbundskostnader   2 279 656   2 364 886   2 454 331 
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Strukturella insatser och individinsatser             


Första steget Klippan/Perstorp   2 060 000   0   0 


Framtiden i Klippan   970 000   485 000   0 


Hypotetisk process "En väg in"   545 000   750 000   0 


Tilläggsuppdrag  behovskartläggning   60 000   0   0 


Strukturella insatser och individinsatser   175 000   2 400 000   3 500 000 


Summa insatskostnader   3 810 000   3 635 000   3 500 000 


              


Utvärdering Första steget Klippan/Perstorp   140 250   0   0 


Utvärdering Framtiden i Klippan   71 688   71 688   0 


Utvärdering hypotetisk process "En väg in"   54 500   75 000   0 


Strukturella insatser och individinsatser   17 500   240 000   350 000 


Summa kostnader utvärdering   283 938   386 688   350 000 


              


Årets resultat   10 406   -2 574   79 669 


              


              


Utgående ackumulerat kapital 20211231   977 470   987 876   985 302 


Årets resultat   10 406   -2 574   79 669 


Utgående ackumulerat kapital 20211231   987 876   985 302   1 064 972 
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Förslaget på den ekonomiska fördelningen bygger på medelstilldelning från 


Försäkringskassan. Statens andel ska vara 50% av den totala summan, Region 


Skånes andel 25% och kommunernas gemensamma andel 25%. Kommunernas 


andelar var för sig grundar sig på antal invånare 16–64 år per kommun, vilka 


utgör 25 % och försörjningsmåttet per kommun, se förklaring*, som utgör 75%. 


Därutöver kommer ett administrationsbidrag på 400 tkr. Rutiner för tidsplan och 


ekonomistyrning utgår ifrån §§ 12 och 13 i förbundsordningen. Rutinerna följer 


Ängelholms kommuns regelverk. Med bakgrund till att alla parter inte har 


samma tidplan i sin moderorganisation kan det bli aktuellt med beslut om 


preliminär plan för verksamhet och ekonomi för näst kommande år under fjärde 


kvartalet.  


*Försörjningsmåttet är en summa av samtliga utbetalda ersättningar för 


sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, försörjningsstöd, 


etableringsersättning, aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning per 


kommuninnevånare 16–64 å. Måttet tas fram av SCB (Statistiska Centralbyrån)   


År 2023 och 2024 


2023  


Sannolikt kommer förbundet erhålla ungefär samma medelstilldelning som för 


2022 till detta eget kapital som kommer överföras från 2022.  


2023 är ambitionen att det finns aktiviteter/processer/insatser i gång inom hela 


förbundets geografiska område mellan samtliga parter och fler utvecklas i 


enlighet med förbundsmål.  


2024 


Budgetprognosen är under förutsättning att förbundet erhålla ungefär samma 


medelstilldelning som för 2023 till detta eget kapital som kommer överföras från 


2023. Under 2024 förväntas utvärderingarna av genomförda processer ha 


genererat kunskap om fler framgångseffekter. Arbetet med att stimulera nya 


aktiviteter/processer/insatser utvecklas i enlighet med förbundsmål kommer 


intensifieras.  
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Förslag till beslut 


 


Samordningsförbundet NNV Skåne föreslås besluta: 


- att godkänna verksamhetsplan och budget 2022 samt budgetprognos för 2023 


och 2024. 


 


Samordningsförbundet NNV Skåne  


Lena Alderskiöld Förbundschef 







 


0723-74 74 47 Importgatan 1, 262 73 Ängelholm www.finsamnnvskane.se 


 


Ansökan om förlängning förstudie En väg in 
 


Vi önskar förlänga förstudien av En väg in till och med 2022-02-28. 


 


Förstudien kommer under november månad att genomföra en pilot av 


Ängelholmsmodellen. Resultatet av piloten skulle vi vilja använda som underlag till en 


kommande ansökan om genomförande. 


 


Då vi inte hinner få in en ansökan om genomförandet innan årsskiftet önskar vi att 


förlänga förstudien till och med siste februari. Detta för att säkerställa att vi går in med en 


relevant och väl underbyggd ansökan om genomförande.  


 


Vi tänker inte att det blir några förändringar i budget utan att vi kommer att kunna 


genomföra förläningen inom samma budgetram.  


 


 


 


 


Nov


•genomförande 
av pilot


Dec


•utvärdering 
och analys av 
pilot 


Jan


•framtagande 
av plan för 
genomförande  
samt dialog 
med alla parter


Feb


•färdig ansökan 
om 
genomförande





