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Internkontrollsförteckning
Rutin

Kontroll

Ansvarig

Frekvens

Metod Rapport

Attest

Att gällande
attestreglemente
uppdateras och
efterföljs
Att avtal är korrekta
och aktuella
Två i förening
Budget i balans
Enligt regelverk
Att delegationsplanen
följs
Följa anvisningar enligt
huvudmän
Diarieföring och arkiv
enligt regelverk
Enligt
registerförteckning
Sus

Ordförande

1 ggr /år

Komplett

Styrelsen

Förbundschef

1 ggr /halvår

Komplett

Ordförande

Styrelsen
Förbundschef
Förbundschef
Presidiet

1 ggr/år
Kvartalsvis
Löpande
1 ggr /år

Komplett
Komplett
Komplett
komplett

Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen

Förbundschef

-

Förbundschef

Enligt fastställd
tidsplan
1 ggr /år

Styrelsen
Huvudmän
Styrelsen

Förbundschef

löpande

Förbundschef

1 ggr /halvår

Stickprov
Avtal
Komplett

Enligt
delegationsreglemente
Upprätta och
uppdatera med
utlånande myndighet

Vice
ordförande
Ordförande

1 ggr /halvår

Stickprov

SUS uppföljningsrutiner
styrelse

-

Styrelse

Kontroll av
utbetalningar via bank
Fakturor och arvode
Att följa upp
verksamhetsplanens
planerade aktiviteters
uppföljning
Upprätta enligt
anvisning
Projekt och
verksamheter
Upprätta enligt
tidsplan
Upprätta enligt
anvisningar från
huvudmän

Vice
ordförande

1
ggr/mandatperiod
eller vid
förändring
1 ggr /år

Stickprov

Styrelsen

Förbundschef

1 ggr /år

-

Styrelsen

Förbundschef

1 ggr/år

-

Förbundschef

Löpande

-

Styrelsen
Huvudmän
Styrelsen

Förbundschef

1 ggr /år

-

Styrelsen

Förbundschef

1 ggr /år

-

Styrelsen
Huvudmän

Avtal
Banktransaktioner
Budgetuppföljning
Deklarationer
Delegation
Delårsrapport
Diariet och arkivering
GDPR
Uppföljning
Upphandling
Uppdragshandling
förbundschef
Utbetalningar
Utvärderingsplan

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsmål
Verksamhetsplan
Årsrapport

Komplett

Styrelsen

Deligationsförteckning
Upphandlingsärende
Varor Tjänster
Direktupphandling
upp till 2 basbelopp
Konsulttjänster
Direktupphandling
2 basbelopp
Varor /tjänster
över 2 basbelopp
Lokal, avtal / abonnemang
över 2 basbelopp
Ekonomi och administrativa
ärenden
Bankärenden – ekonomiska
transaktioner
Beslut om öppnande
respektive avslutande av
post- och bankgiro samt rätt
att teckna firma gällande
Samordningsförbundet
Norra Skaraborg
Skattedeklaration

Moms och
arbetsgivardeklaration
Göra framställan till statliga
eller kommunala
myndigheter, dock ej
framställning till
myndigheternas styrelse
eller ägare
Remittera ärenden och
besvara remisser
Beslut i ärende om
utlämnande av allmän
handling
2 kap. 14 § TF
15 kap §§ 6 o. 7
SekrL. 14 kap §§
9,10 SekrL.

Får delegeras till
Förbundschef

Anmäls till
-

Kommentar
Internkontrollplan

Förbundschef

-

Internkontrollplan

Förbundschef

Styrelsen

Förbundschef

Styrelsen

Får delegeras till

Anmäls till

Efter överenskommelse med
ordförande
Efter överenskommelse med
ordförande
Kommentar

Förbundschef och
ekonomadministratör

Styrelsen

två personer god-känner uttag,
betalningar och överföringar från
bankkontot.

Förbundschef

Styrelsen

????

Förbundschef
Köpt ekonomitjänst i
Mariestads kommun
(Pia Möller)

Styrelsen
Styrelsen

Köpt tjänst av Mariestads kommun

Förbundschef

Styrelsen

Enligt styrelsens anvisningar

Förbundschef

Styrelsen

Enligt styrelsens anvisningar

Förbundschef

Styrelsen

Samordningsförbundets möjligheter till delegation regleras i lagen om finansiell samordning 10 §. Av
författningskommentaren framgår att
”Enligt andra stycket skall beslutanderätt, förvaltning och verkställighet i ett samordningsförbund utövas av dess
styrelse”
Styrelsen kan dock enligt tredje stycket delegera viss beslutsrätt till en ledamot eller ersättare i styrelsen eller en
tjänsteman hos förbundet. För delegationsrätten gäller delvis samma begränsning som enligt 6 kap. 33 och 34 §§ KL
gäller för kommunalförbund. Det innebär att styrelsen inte kan delegera ärenden som avser verksamhetens mål,
inriktning, omfattning eller kvalitet.
Någon begränsning för ärenden som rör myndighetsutövning införs inte, eftersom samordningsförbundet enligt 7 §
andra stycket inte får vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning mot enskilda. Vidare får delegation, på

motsvarande sätt som gäller enligt 6 kap. 33 och 34 §§ KL inte ske i ärenden för vilka det finns begränsningar i annan
lagstiftning.
”Enligt fjärde stycket skall beslut som har fattats på delegation anmälas till förbundsstyrelsen i den ordning som
styrelsen bestämmer.”
Finansiell samordning syftar ytterst till att utveckla och förbättra välfärdsarbetet genom att använda våra gemensamma
resurser på ett effektivare sätt. Insatserna inom den finansiella samordningen skall användas för att medborgare skall
uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Detta sker genom att finansiera sådana åtgärder som ligger
inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.
Samordningsförbundet verkar framförallt genom eller via de samverkande parternas ordinarie verksamheter och
kommer därigenom inte att avsätta resurser för egna direkta rehabiliteringsinsatser. Härav följer att delegation som
berör myndighetsutövning inte är aktuell.

Attestreglemente
Reglemente avseende vilka befattningshavare inom Samordningsförbundet som har attesträtt, samt
rutiner för fakturahanteringen.

Befattning
Ordförande
Vice
ordförande
Förbundschef

Omfattning

Rutiner

Beslutsattestera fakturor inkl reseräkningar
som rör vice ordförande och förbundschef
samt fakturor över två basbelopp.
Beslutsattestera fakturor inkl reseräkningar
som rör ordförande

Fakturor, arvodes- och reseräkningar
skickas till förbundschef,
Samordningsförbundet N.Skaraborg.
Efter att behörig person attesterat
fakturan skickas den till administrativ
service, ekonomikontoret, Mariestads
kommun.

Beslutsattesterar fakturor för den löpande
verksamheten samt fakturor inkl
reseräkningar övriga ledamöter.

Riskanalys –åtgärdsplan
Syfte med riskanalyser är att förebygga icke önskvärda händelser och risker.
Verksamheten ska fortlöpande utföra riskanalyser för att bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna
inträffa i verksamheten som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Riskanalyser innebär att verksamheten ser
framåt, det vill säga analyserar risker för händelser som skulle kunna inträffa i framtiden
Risk

Sannolikhet

Sårbarhet

Ansvar

Åtgärd

Uppföljning

Ledamot inte kan
fullfölja uppdraget

Stor

Liten

Ägarna

Alla ledamöter har ersättare

Löpande

Någon part ej
deltar i beslut
och/eller
ifrågasätter beslut
där alla inte varit
överens

Möjlig

Liten

Regleras i förbundsordningen

Löpande

Tjänster som
upphandlas av
annan
organisation eller
parterna upphör
t.ex SUS,
samverkanvg.se,
ekonomihantering

Möjlig

Märkbar

Styrelse
n

Förbundschef undersöker
alternativa lösningar. Vid
upphandling över två basbelopp är
det styrelsens beslut.

Löpande

Ekonomi.
Oförutsedda
kostnader, svag
likviditet

Liten

Stor

Styrelse
n

Ekonomisk uppföljning
regelbundet. Prioritera insatser
och aktiviteter tills balans uppstår.

Löpande
, minst 1
ggr
kvartalet

Förbundschef
avbryter tjänst
oplanerat eller blir
långvarigt sjuk

Möjlig

Stor

Styrelse
n

Användarid och lösenord till olika
system finns i pärm märk ”Viktig
info” på kontoret

Löpande

Ekonomihantering
, kontering,
attestering och
betalning av
fakturor om
förbundschef är
frånvarande under
längre tid

Möjlig

Muta / Bestickning

Möjlig

Kopior på avtal finns på
ekonomikontoret Mariestad
Märkbar

Styrelse
n

Ekonomikontoret i Mariestad är val
insatt i rutiner och kan under
kortare period lösa att fakturor
konteras och attesteras av
ordförande.

Löpande

En rutin för hur post rörande
ekonomi vidarebefodras till
ekonomikontoret (Pia Möller)
under en sådan period finns i
pärmen ”Viktigt”

Märkbar

Styrelsen

Följande kontrollfrågor vara till

Löpande

Om du som
anställd eller
förtroendevald
erbjuds något av
en utomstående
i ditt uppdrag.

ledning för att ta ställning till
om det är tillåtet att acceptera
erbjudandet.:
- Är detta en förmån och varför
erbjuds den mig?
-Finns det en koppling mellan
förmånen och min
tjänsteutövning eller mitt
uppdrag?
- Hur är förmånen utformad och
vad är den värd?
- Vilket inflytande har jag på
samordningsförbundets relation
med den som erbjuder
förmånen?

Hot och våld

Om en anställd
eller
förtroendevald
råkar ut för hot
eller våld kan det
leda till både fysisk
skada och ibland
mycket långvariga
psykiska besvär.

Möjlig

Märkbar

För
ledamot:
Styrelsen
För
tjänstem
an:
arbetsgiv
aren

Vidta skyddsåtgärder för den
drabbade och vid behov andra
som kan bli involverade.
Informera styrelsen alt.
Arbetsgivaren.
Hotbildsbedömning görs av
styrelsen/arbetsgivaren i
samverkan med
polismyndigheten

Löpande

Arvodesreglemente
Reglementet följer Västra Götalandsregionens arvodesbestämmelser och belopp i tillämpliga stycke
samt upprättat gemensamt för förbunden i Skaraborg gällande arvodets storlek, rutiner för
tjänstepension och uppdragsbeskrivningar
Fast arvode
Ordförande
(%/summa)

Fast arvode
Vice
ordförande

Dagarvodes
belopp

Halvdags
arvode

(%/summa)

Rutin för
tjänstepension
På ersättning för
förlorad
tjänstepension

Rutin för
skatt, sociala
avgifter,
allmän
pension

(4,5 % på förlorad
arbetsinkomst)
Östra
Skaraborg

4% av
regionråd

3% av
regionråd

Enligt VGR

Enligt
VGR

4,5 % av utbetald Varje
förlorad
månad
arbetsinkomst
betalas ut 1 ggr/år
direkt till ledamot

Västra
Skaraborg

4% av
regionråd

3% av
regionråd

Enligt VGR

Enligt
VGR

4,5 % av utbetald Varje
förlorad
månad
arbetsinkomst
betalas ut 1 ggr/år
direkt till ledamot

Norra
Skaraborg

4% av
regionråd

3% av
regionråd

Enligt VGR Enligt
VGR

4,5 % av utbetald Varje
förlorad
månad
arbetsinkomst
betalas ut 1 ggr/år
direkt till ledamot

Förteckning över uppdrag, rätt till årsarvode i procent av grundarvodet
Grundersättningen följer Västra Götalandregionens belopp för mandatperiod 2019-2022
Grundbelopp justeras av VGR 1:a november årligen
Uppdragens omfattning av
grundbelopp
Ordförande

%

Vice ordförande

3

Förteckning över Dagarvode

4

Anteckning

Förteckning över
arvodesberättigade

Antal

Anteckning

Ordinarie ledamöter

4

Styrelsen har prel 6 styrelsemöte under året.
1 tvådagars rikskonferens
Utbildningsdagar, konferenser eller andra förrättningar,
godkända i styrelse eller av ordförande, sker löpande
och kan variera mellan åren.

Ersättare

5

Ersättare har rätt till arvode även då de inte ersätter
ordinarie ledamot men deltar. Gäller styrelsemöte och
andra förrättningar godkända av styrelse eller
ordförande.

Förtroendevalda revisorer

2 plus en
ersättare

Har rätt till arvode för nedlagd tid vid revison och vid
utbildningar riktade specifikt till revisorer i
samordningsförbund.

Uppdragsbeskrivningar
Årsarvoden ska ersätta förtroendevalda för de arbetsuppgifter som ligger inom uppdraget. Arbetsuppgifter som täcks av
arvodet är bl.a:
Ordförande
Leda förbundets arbete och utveckling
Tillsammans med vice ordförande och förbundschef förbereda ärenden och information till styrelsen
Representera förbundet lokalt, regionalt och i nationella nätverket för samordningsförbund, NNS mm. Ansvara för
utveckling- och medarbetarsamtal och lönerevision med förbundschef (oavsett om denna roll är anställd av förbundet
eller inlånad av någon part). Delta vid minst ett tillfälle per år i ngt av förbundens aktiviteter, t.ex ett frukostmöte,
utbildningsdag eller liknande.
Vice ordförande
Tillsammans med ordförande och förbundschef förbereda ärenden och information till styrelsen
Representera förbundet lokalt, regionalt och i nationella nätverket för samordningsförbund, NNS mm. Delta vid minst
ett tillfälle per år i ngt av förbundens aktiviteter, t.ex ett frukostmöte, utbildningsdag eller liknande.
Ledamot
Delta i det löpande arbetet och utveckling, och tillsammans med övriga ledamöter besluta i ärenden.
Övrigt:
Ovanstående bestämmelser och rutiner träder i kraft fom 190101 och gäller för mandatperiod 2019-2022. Om
förutsättningar eller omständigheter föreligger för att göra förändringar i bestämmelserna skall dessa hanteras
Skaraborgsgemensamt i första hand, däremot har respektive förbund rätt att fatta enskilt beslut i frågor som rör
arvoden.
Regionens arvodesbestämmelser kommer att uppdateras fom 2019, vilket föranleder att uppdatera arvodesbelopp för
förbunden. Om förbunden inte gemensamt eller var för sig beslutar om ändringar fortlöper bestämmelserna i samma
omfattning även efter mandatperioden 2019-2022.
Styrelsen ansvarar för tolkningar och tillämpningsanvisningar i arvodesbestämmelserna.

Grunderna för dagarvode är:


Dagarvode betalas ut för sammanträde, uppdrag där beslut om deltagande tagits av
nämnden, partigruppsmöten i anslutning till sammanträde med den egna nämnden.



Dagarvode betalas ut till förtroendevald med en fast ersättning mindre än 7 procent av ett
årsarvode för det uppdrag arvodet gäller.



Dagarvodet betalas ut med 2,5 procent av grundarvodet. För sammanträde eller uppdrag på
högst fyra timmar inklusive restid betalas halvt dagarvode.
Vissa begränsningar finns:



För konferens, utbildning, informationsmöte etc. begränsas dagarvodet till ett halvt.



Resdag berättigar inte till arvode för resdagen.



Endast ett heldagsarvode kan betalas ut per dag.
Kostförmån:



Fri kost är en skattepliktig förmån och ska redovisas på reseräkningen
Grunderna för förlorad arbetsinkomst är:



Ett faktiskt löneavdrag kopplat till tjänstledigheten. Detta ska i efterhand vid efterfrågan
kunna styrkas genom lönespecifikation eller motsvarande.



Förtroendevalda med ett uppdrag motsvarande 40 procent av heltid har inte rätt till förlorad
arbetsinkomst.



Intyget lämnas första gången den förtroendevalda begärersättningen samt vid ändrad
inkomst. Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. Ingen ersättning betalas ut utan aktuella och
styrkta inkomstuppgifter.
Grunderna för ersättning av utlägg är:




Utbetalning sker utifrån en undertecknad, granskad och attesterad reseräkning med kvitto.
Reseersättning kan betalas ut för resa mellan ordinarie bostad och förrättningsställe eller
mellan tjänsteställe och förrättningsställe. Västra Götalandsregionens Rese- och mötespolicy (RS
2016–02451) gäller samtliga nämnder och majoritetsägda bolag i Västra Götalandsregionen.
Länk till VGR arvodesbestämmelser:
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/461a0528-0398-4c6499e2-2971acb7290f/Arvodesbest%c3%a4mmelser%202018-2022.pdf?a=false&guest=true

Från och med 2019 sker en årlig uppräkning den 1 januari med hänsyn tagen till löneutvecklingen
för heltidsanställda i Västra Götalandsregionen.

GDPR INTEGRITETSPOLICY
1. INLEDNING
Samordningsförbundet Norra Skaraborg, är måna om att hantera integritetsfrågor korrekt. Vi vill med denna
information berätta hur vi hanterar personuppgifter och hur vi följer de legala kraven på hanteringen av
information.
Den nya dataskyddslagen GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018. Lagen har högt ställda krav på att alla
organisationer som behandlar personuppgifter har tydliga syften för detta. Likaså en struktur och ett
arbetssätt som möjliggör att du som individ kan få dina uppgifter behandlade eller raderade.
Samordningsförbundet Norra Skaraborgs ambition är inte bara att följa den nya lagen, utan att även föregå
med gott exempel i vårt interna arbete.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Samordningsförbundets styrelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Om du vill
ha kontakt med oss så kan du kontakta förbundschef vars kontaktuppgifter du hittar på vår hemsida,
www.norraskaraborg.se

3. PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i
livet. Det rör t.ex. personnummer, personnamn, adress, personliga email-adresser. GDPR inbegriper alla
former av behandling av uppgifterna såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring,
bearbetning, överföring och radering.

4. DINA RÄTTIGHETER
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du
kontakta Samordningsförbundets förbundschef.
Rätten att invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för
direktmarknadsföring; Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att
behandlingen begränsas.
Rätten att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar; Du har rätt att få en bekräftelse på om vi
behandlar dina personuppgifter och ett registerutdrag över vilka uppgifter som behandlas. Du kan begära
registerutdrag av dina personuppgifter (Kostnadsfritt 1 gång/år).
Rätten att begära rättelse; Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Rätten att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål; Du kan avregistrera dig från
fortsatta utskick som rör direktmarknadsföring (inbjudningar till event, nyhetsbrev etc.) genom att anmäla
detta till oss. T.ex. genom att maila till kommunikationsansvarig eller genom att avregistrera dig vid utskick
av nyhetsbrev och eventinbjudningar.

Rätten att motsätta dig behandling av personliga skäl; Du kan motsätta dig behandling av dina
personuppgifter för vissa av dig specificerade personliga skäl.
Rätten till radering av uppgifter; Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Uppgifterna ska
raderas i följande fall: – Om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de insamlats för. – Om
uppgifterna insamlats med samtycke och samtycket återkallas. – Om uppgifterna har behandlats olagligt. –
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
Det finns undantag från rätten till radering om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter
såsom yttrande- och informationsfrihet och bestämmelser inom arkivlagen.
Dina lagstadgade rättigheter som registrerad kan du läsa om på Datainspektionens hemsida.

5. HUR VI SAMLAT IN DINA PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter har vi insamlat via olika kanaler.
a) Du sitter i styrelse, beredningsgrupp, är medlemsrepresentant för huvudmännen, jobbar inom en insats,
jobbar på samordningsförbundet eller har anknytning genom din tjänst som t.ex. medarbetare hos våra
parter eller och har lämnat uppgifter som vi behöver hantera.
b) Du har ansökt om att få ta del av vårt nyhetsbrev.
c) Du har besökt våra event och anmält dig till desamma.
d) Du har träffat oss personligen och lämnat dina uppgifter.
f) Du har genom vår hemsida anmält intresse för att delta i konferens, event, utbildning, seminarium
och/eller kunskapsdialog.
g) Leverantörer eller andra externa aktörer som har koppling till vår verksamhet.

7. HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER
Vi behandlar dina personuppgifter enbart för det specifika ändamålet och lagrar dem så länge de uppfyller
det specifika ändamålet med behandlingen. Därefter så raderas de, som tidigare nämnt så finns det
undantag gällande denna regel. Om du vill veta mer om möjligheten till att få dina personuppgifter
borttagna, kontakta förbundschef.
Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till
kunskapsdialoger, seminarium, konferenser och events sparas bara så länge det krävs för administration och
utvärdering och raderas därefter.

8. HUR SKYDDAS ERA PERSONUPPGIFTER?
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i
enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Inga obehöriga tar del av
dina personuppgifter.

GDPR registerförteckning – exempel på hur uppgifter registreras
Behandlingens namn

Kategorier av
registrerade

Ändamålen med behandlingen

Kategorier av
personuppgifter

enligt lag

Namn,
medlemsorganisation och
partitillhörighet om det
förekommer

Protokoll

Ledamöter

Minnesanteckningar
Beredningsgrupp

Att dokumentera
tjänstemän hos
beredningsgruppens
samverkande parter diskussioner

Namn och vilken
myndighet man
representerar

Arvode

Förtroendevalda och
utsedda ledamöter
samt
förtroendevalda
revisorer
Löneutbetalningar

Personnummer, namn,
kontonummer, adress,
kontouppgifter på bank

E-post adresslista

medarbetare externt
och intern
kontakt

namn, epostadress

Kontaktlista

medarbetare externt
och intern
kontakt

Namn telefonnummer

Ung Arena 9.0

Deltagare i ESFprojekt

återrapportering till ESF och SCB

Ung Arena 9.0

medarbetare i ung
Arena

Återrapportering ESF

För och efternamn,
befattning, arbetsgivare,
antal timmar arbetade i
projektet per månad

Anmälningslista
utbildning

medarbetare i
samverkande
organisationer i
Skaraborg

veta vem och hur många som
anmält sig

namn, arbetsgivare,
telefon, epost

Exempel Avtal
Insats
XXXX kommun
Parter
Mellan Samordningsförbundet Norra Skaraborg (nedan kallad samordningsförbundet) och XXXX kommun har det här
avtalet upprättats.

Aktivitetsbeskrivning
Beskrivning av aktivitet:
Kartläggning och individuell handlingsplan.
Återhämtning, nystart och meningsfulla hälsofrämjande aktiviteter individuellt eller i grupp. Vägledning och coachning
till insatser, aktiviteter som kan vara nästa steg i arbetslivsinriktad rehabilitering.
Gruppaktivitet 3 halvdagar/vecka eller annat upplägg/planering som anpassas efter deltagarnas behov.

7TJUGO® är en kombination av empowermentpedagogik och ett omfattande metodmaterial att
använda i arbetet med människor från tonåren och uppåt i åldern. Fokus ligger på personlig
utveckling och förändringsprocesser.
Tid i insats: 4 -12 veckor, med möjlighet till förlängning i samråd med anvisad myndighet. Maximal
tid i insats är 6 månader.
Projektperiod: 2019-01-01 – 2019-12-31

Målgrupp
Beskrivning av målgrupp:
Kommuninvånare folkbokförda i Mariestad- Töreboda- och Gullspångs kommun i arbetsför ålder, som är i behov av
samordnade rehabiliterande insatser i syfte att närma sig egen försörjning. Behov av att kartlägga och utreda
omfattning av arbetsförmåga och vilka behov av stöd och anpassningar som behövs för att arbetsförmåga kan tas
tillvara.

Aktivitetens mål
Deltagaren och anvisande myndighet skall ha ett underlag för fortsatt planering. Deltagaren skall
uppleva ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen försörjning.

Redovisning
XXX kommun ska avlägga delårs- och helårsrapport enligt mall (se bilaga) och tidsplan. rapportera till
Samordningsförbundets styrelse vid förfrågan samt inkomma med en slutredovisning senast den 2020-01-31. Projektets
aktiviteter ska även registreras i SUS och självskattningsenkäter ska användas vid uppstart och avslut av deltagare.
Uppgifter om behörighet och användning finns på www.susam.se

Samordningsförbundet äger rätt att utföra kontroll, uppföljning och utvärdering av den verksamhet som avtalet
omfattar. Samordningsförbundet ska för detta ändamål få tillgång till de uppgifter och dokument som kan behövas och
förbundet kan själv eller genom att uppdra åt fristående konsult, revisor eller dylikt utföra uppföljning och kontroll.
Uppdragstagaren skall ha rutiner för intern kvalitetskontroll och utvärdering.

Ersättning
Samordningsförbundet finansierar verksamheten med dagersättning 300 kr/dag för deltagare anvisade från
samverkande myndigheter. Det totala utrymmet för finansiering är fastställd till XXXX kr för avtalsperioden. Ersättning
utgår bara för de individer som Af inte kan fatta beslut på, dvs personer som inte ingår i jobb- och utvecklingsgarantin
eller i ungdomsgarantin. XXX kommun ansvarar för att bevaka när kommunen/deltagaren har rätt till insatsen via Af.

Fakturering sker kvartalsvis i efterskott, som underlag skall lista med avidentifierade uppgifter bifogas.
Rekvisition skickas till:
Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Box 80
548 22 HOVA

Omförhandling
Om det under avtalsperioden sker väsentliga förändringar i förutsättningarna för avtalet, skall parterna diskutera fram
ny inriktning eller annan omfattning. Eventuella ändringar och tillägg angående detta avtal ska göras som ett skriftligt
tilläggsavtal mellan parterna. Om någon av parterna vill säga upp avtalet så är uppsägningstiden tre månader.
Uppsägningen ska vara skriftlig.

Upprättat avtal finns i två likalydande exemplar.

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

XXX kommun

……………………………
Ort & Datum

………………………………
Ort & Datum

……………………………
Namn
Titel

………………………………
Namn
Titel

Bilaga 1 Remiss till aktivitet
Deltagare
Namn

Personnummer

Adress
Telefon

E-mail

Aktualiserande handläggare
Namn

Myndighet

Telefon

E-mail

Aktuell situation
 Arbetslös
 Sjukskriven
 Annat_______________________
Aktuell försörjning
 Sjukpenning/rehabiliteringsersättning
 Sjukersättning
 Försörjningsstöd
 A-kassa
Tid med offentlig försörjning
 Arbetslös mindre än 6 månader
 Arbetslös 7 till 24 månader
 Arbetslös mer än 24 månader
 Sjukskriven i mindre än 6 månader
 Sjukskriven i mer är 6 månader
 Periodvis eller delvis sjukskriven i mer än 6 månader
 Nyanlända
 Ensamkommande barn
 Övrigt
 Inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen?
Ja
 Nej
Remitterande myndighets program/insats AF
 Samverkan AF/FK
 Arbetsprövning FK





Aktivitetsstöd
Aktivitetsersättning
Ingen

Önskad insats
 Utvecklingsplats, Pre-Rehab
 Arbetsförmågebedömning Bas
 Arbetsförmågebedömning Komplett
Aktuella pågående kontakter
 Socialtjänst
 AF
 FK
 Frivården
 Annan________________________
Övrig information samt vad förväntas av insatsen, ex. frågeställningar, syfte och mål.





Inhämtat samtycke från Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan angående hävande av sekretess.
Behov av tolk
Språk____________________________
Trepartssamtal önskas



Deltagarens underskrift:___________________________________________ Datum:_____________

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Bilaga 2

Utvärderingsfrågor för deltagare
Vid start
Datum vid inskrivning______________
Ort:_____________________________
Vid uppstart av aktivitet:
1) Upplevd hälsa/välbefinnande? (besvaras av deltagare)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2) Antal timmar i planerad aktivitet per vecka? (besvaras av deltagare och/eller personal)
___________timmar /vecka
3) Försörjning (besvaras av deltagaren)

□
□
□
□
□

Sjukpenning, rehabersättning, aktivitetsersättning (FK) ________%
Aktivitetsstöd, (AF) __________%
Försörjningsstöd (kommunen) _________%
Ingen försörjning _________%
Annan försörjning ________% ……………………………………………………….

Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Administration: Förbundschef Annica Bengtzing
Box 80, 548 22 HOVA
Telefon: 0551-36082
E-post: annica.bengtzing@gullspang.se

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Utvärderingsfrågor för deltagare
Vid avslut
Datum vid avslut:____________________
Ort:_____________________________

1)
1

Upplevd tillgänglighet, bemötande och kvalité i verksamheten?
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

Upplevd hälsa/välbefinnande?
2
3
4
5
6

2)

7

8

9

10

3 ) Antal timmar i uppnådd aktivitet per vecka? (besvaras av deltagare och/eller personal)

___________timmar /vecka

4 ) Försörjning (dagsaktuellt eller inom snar framtid, t.ex planerad studier eller arbete som kommer att starta inom 1-2
månader)

□
□
□
□
□
□

Sjukpenning, rehabersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning (FK) ________%
Aktivitetsstöd, (AF) __________%
Försörjningsstöd (kommunen) _________%
Ingen försörjning _________%
Lön, studiestöd_________%
Annan försörjning ________% ……………………………………………………….

Övrigt:

Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Administration: Förbundschef Annica Bengtzing
Box 80, 548 22 HOVA
Telefon: 0551-36082
E-post: annica.bengtzing@gullspang.se

Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Rekvisition / kostnader:
Kontaktperson:
Projekt inom finansiell samordning

Telefon:

Org.nr:
Redovisningsperiod

Projektnamn

Projektanordnarens bokförda kostnader under perioden
Bilaga nr
Kostnad för

kostnad

Summa SEK
Till ovan upptagna kostnader bifogas projektredovisning för aktuell period
Bank- eller plusgiro:

Projektannordnare
Jag intygar att de ekonomiska uppgifter som lämnats i denna redovisning och bilagor är riktiga och avser verksamhetsberättigade
kostnader. Jag intygar också att villkoren enligt fattad överenskommelse är uppfyllda i projektet och att kostnaderna är hos bokförda.
Ort och datum
Underskrift av behörig projektanordnare

Namnförtydligande

Samordningsförbundets beslut
Rekvisition med tillhörande bilagor är granskad, kontrollerad och riktig efter fattad överenskommelse.
Ort och datum
Utbetalningsattest

Namnförtydligande

Mall för redovisning vid delår och helårsrapportering
Verksamhet:__________________________________
Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Administration: Förbundschef Annica Bengtzing
Box 80, 548 22 HOVA
Telefon: 0551-36082
E-post: annica.bengtzing@gullspang.se

Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Antal deltagare som varit aktuella under perioden:_______________
Varav nya ärenden:___________st
Antal som avslutats:___________st
Deltagarna har anvisats från:
Af:____________st
Fk____________st
Vuxenpsykiatrin:_____________st
Primärvården:________________st
Gullspångs kommun:___________st
Töreboda kommun:___________st
Mariestads kommun:___________st

Verksamhetsberättelse max 1500 tecken

Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Administration: Förbundschef Annica Bengtzing
Box 80, 548 22 HOVA
Telefon: 0551-36082
E-post: annica.bengtzing@gullspang.se

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Bilaga 2. Rådighets - och samordningsansvar i förbundsfinansierade
insatser
Denna bilaga har utformats i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL),
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och ska användas i alla förbundsfinansierade insatser.
I Förbundsfinansierade insatser har respektive medlemspart (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
kommun eller landsting/region) chefsansvar för sina respektive medarbetare och den dagliga
arbetsledningen sköts av ordinarie chef hos medlemsparten.
När två eller flera verksamheter samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna
säkra arbetsförhållanden. Samordningsansvaret på ett fast driftställe ligger i första hand på den som
råder över arbetsstället, men kan överlåtas till någon som bedriver verksamhet på arbetsstället
(Arbetsmiljölagen 3 kap § 7d ).
Därför ska detta dokument fyllas i vid alla förbundsfinansierade insatser.
En tydlig uppdragsbeskrivning om den förbundsfinansierade insatsen ska bifogas detta dokument.
Del 1. Besvara följande frågor
Uppge adress för lokal/lokaler där arbetet
ska utföras:

XXX

Uppge vilken organisation
(samordningsförbund eller medlemspart)
som är lokalhållare, dvs. råder över
arbetsstället, i enlighet med AML 3 kap §
12.

XXX kommun
Arbetsmarknadsenheten

Uppge om samordningsansvaret överlåts
till annan än den som råder över
arbetsstället, i enlighet med AML 3 kap §
7d.

Inte aktuellt

Uppge vilken medlemspart som har
huvudansvaret för den
förbundsfinansiserade insatsen.

XXX kommun

Tydliggör vad som innebär med
huvudansvar.
Uppge vem som anmäler allvarliga olyckor
och tillbud till Arbetsmiljöverket när
incidenten drabbat medlemsparternas
medarbetare.

Arbetsmarknadschef

Uppge namn och kontaktuppgifter på
chefer som har chefsansvar för
medarbetare som utför arbetsuppgifter

XXX XXX

Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Administration: Förbundschef Annica Bengtzing
Box 80, 548 22 HOVA
Telefon: 0551-36082
E-post: annica.bengtzing@gullspang.se

Samordningsförbundet Norra Skaraborg
inom ramen för den förbundsfinansierade
insatsen.

Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Administration: Förbundschef Annica Bengtzing
Box 80, 548 22 HOVA
Telefon: 0551-36082
E-post: annica.bengtzing@gullspang.se

