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Västmanlands Teater är ett kommunalförbund 
med Landstinget Västmanland och Västerås 
stad som medlemmar. Teaterns uppdrag är att 
producera, arrangera och stödja teaterverksam- 
het i Västmanlands län. Intäkterna uppgår till 
cirka 34 miljoner kronor och cirka 35 personer 
arbetar på teatern.

Kärnverksamheten är att producera före- 
ställningar för barn, unga och vuxna. Teatern 
erbjuder skolorna och teaterföreningarna 
produktioner som kan turnera i länet och länets 
medborgare erbjuds kostnadsfri transport till 
utvalda föreställningar som spelas i teaterhuset  
i Västerås. Västmanlands Teaters konstnärliga 
vision är att vidga teaterbegreppet. Teaterns 
ensemble skapar föreställningar där publiken får 
uppleva en blandning av dans, musik, bild och 
text. Värdeorden är lekfull, modig och öppen. 

För att ge medborgarna en större bredd i 
repertoaren kompletteras de egenproducerade 
föreställningarna med gästspel, som är både 
nationella och internationella. De internation-
ella föreställningarna är ibland på andra språk 
än svenska för att nå fler målgrupper. 

Ett av teaterns uppdrag är att utveckla 
insatserna för barns och ungas rätt till kultur. 
Barn och unga är därmed ett prioriterat område 
och stora satsningar på barn- och ungdoms-
teater görs. Teatern fokuserar på att producera 
teater för högstadieelever, ofta i klassrum, och 
på familjeföreställningar, där barnen får uppleva 
teaterhusets magi. Till skolföreställningar tar 
teatern fram ett material för att lärarna ska 

Kort om Västmanlands Teater
kunna förbereda eleverna inför besöket och/
eller för att kunna göra ett efterarbete för 
reflektioner kring föreställningen och dess 
tematik.

Teatern har tillgång till resurser, kunskap 
och kompetens som är värdefulla för andra 
aktörer inom kulturområdet i länet och därför 
är en av Västmanlands Teaters målsättningar 
att vara ett nav för scenkonsten i Västmanland. 
Teatern samarbetar exempelvis med amatör- 
teaterföreningar, fria grupper och utbildningar  
i Västmanland.

Kommunalförbundet Västmanlands Teater
Organisationsnummer 222000-1057

Besöks- och postadress:
Slottsgatan 11
722 11 Västerås

Telefonnummer till receptionen: 
021-470 41 00

Telefonnummer till biljettkassan: 
021-470 41 10

Hemsida: vastmanlandsteater.se
Facebook: facebook.com/vastmanlandsteater
Twitter: vastmanlandsteater
Instagram: vastmanlandsteater

E-post: fornamn@vastmanlandsteater.se 

Den goda människan 
i Sezuan
Foto: Håkan Larsson
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Västmanlands Teater är välkänt som namn, men Kommunalförbundet Västmanlands Teater 
– vad är det egentligen? För att två eller flera så kallade primärkommuner ska kunna 
samarbeta över gränserna behöver man enligt kommunallagen bilda ett kommunalförbund. 
Kommunalförbundet Västmanlands Teater är en juridisk och politisk organisation som 
skapar förutsättningar för Västmanlands Teaters verksamhet. Teatern har två huvudägare 
som enligt kommunallagen kallas huvudmän. Dessa är Landstinget Västmanland och 
Västerås Stad. För att styra kommunalförbundet väljs en styrelse med ledamöter från 
huvudmännen. Till vår teater väljs fyra ledamöter från landstinget och tre från staden  
– beroende på att landstinget äger 51 % och staden 49 %. Utöver ledamöterna väljs lika 
många ersättare från respektive huvudman. Landstinget väljer ordförande och andre vice 
ordförande. Staden väljer förste vice ordförande.

Huvudmännen styr övergripande genom en förbundsordning där man pekar ut 
önskad inriktning för verksamheten. Teatern ska främja mångfald, konstnärlig förnyelse 
och kvalitet inom teaterns område, beakta barns och ungdomars intressen, samverka 
och stödja länets amatörteater och arrangörsorganisationer och även samverka med 
andra aktörer inom kulturlivet.

Det här är ramen som huvudmännen ger för verksamheten. Utifrån de övergripande 
inriktningarna upprättas en årlig överenskommelse mellan huvudmännen och kommunal-
förbundets styrelse. Styrelsen i sin tur formulerar sedan inriktningsmål som överlämnas 
till teaterchefen som tillsammans med teaterns personal ska konkretisera inriktningsmålen 
till konstnärlig verksamhet.

Den berömde ekonomen och kulturpersonligheten Keynes formulerade på 1940-talet 
en viktig princip för konstnärlig verksamhet. Den innebar att politiken måste vara på  
armlängds avstånd från den konstnärliga verksamheten. Konkret innebär det för styrelsen  
av kommunalförbundet att den på alla sätt ska arbeta för att skapa de bästa möjliga förut-
sättningarna för teaterchefen att skapa teater, men också att styrelsen alltid måste komma  
ihåg att vara på armlängds avstånd från de konstnärliga besluten. Om armlängds avstånd  
gäller för styrelsen innebär det samtidigt två armlängders avstånd för huvudmännen.

2014 har varit ett framgångsrikt år för Västmanlands Teater. Alla Västmanlands  
kommuner har på olika sätt tagit del av teaterns konstnärliga utbud. I alla utom en av länets 
kommuner har teatern spelat föreställningar och dessutom har länets medborgare erbjudits  
att komma till teaterhuset i Västerås med de bussar som teatern avgiftsfritt arrangerat.  
Framförallt har många barn och ungdomar kommit från länets olika delar med buss för  

Ordföranden har ordet
Kommunalförbundet 
Västmanlands Teater
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att se föreställningar. Huvudmännens viljeinriktning om att teatern ska vara  
hela länets teater har tagit ytterligare ett steg under 2014.

En av huvuduppgifterna för styrelsen har under 2014 varit att formulera 
inriktningsmål som med variationer kan bli hållbara under några år. Inom  
teatern har personalen genomfört ett gediget arbete kring en verksamhetsplan  
som alla medarbetare erbjudits delaktighet i att ta fram, ett arbete som fortsätter  
även under 2015.

Kommunalförbundet har under 2014 klarat de ekonomiska utmaningar  
som alltid finns i kulturell verksamhet. Vi uppskattar huvudmännens engagemang  
för teatern samtidigt som vi oroas för att den statliga kulturbudgeten inte lämnar 
utrymme för de behov som finns både nationellt och regionalt. Genom den  
nationella intresseorganisationen Länsteatrarna arbetas det intensivt för att de 
ekonomiska villkoren ska förbättras inom den kulturella sektorn i den statliga 
budgeten. 

Den styrelse som haft ansvar för Kommunalförbundet Västmanlands Teater 
under åren 2011 till 2014 avgick vid årsskiftet. För den nya styrelsen, där endast  
två av de tidigare ledamöterna och ersättarna fortsätter, finns många utmaningar  
att ta hand om. Den positiva trend som funnits under några år behöver fördjupas. 
Under 2015 blir 100-årsjubileet av teaterhuset en viktig milstolpe i teaterns historia.

Som ordförande vill jag tacka den avgående styrelsen för ett gott samarbete. 
Vi har tagit både svåra och roliga beslut. Oftast med konsensus vilket jag har 
uppskattat. Tack alla i styrelsen!

Tack också alla i personalen. Varje del i en teaters verksamhet är så viktig  
för att helheten ska fungera. Utan er ingen teater! Ni gör ett jättejobb! Tack!

Själv ser jag fram mot fyra nya år som ordförande för Västmanlands Teater 
och välkomnar den nya styrelsen till ett roligt och intressant styrelsearbete!

Västerås den 6 januari 2015

Olof Walldén
Ordförande

Ordföranden har ordet
Kommunalförbundet 
Västmanlands Teater
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Samarbete är en viktig ingrediens i kreativa processer. Teater är ett kollektivt arbete och det 
behövs fler yrkesfunktioner än många tänker på för att skapa en föreställning. På teatern arbetar 
vi tillsammans mot ett gemensamt mål: att berätta om något angeläget för vår publik.

Under 2014 har Västmanlands Teater även på andra sätt samarbetat mer än någonsin: 
med teatrar och fria grupper, med länets teaterföreningar och kommuner, med skolor och 
amatörteaterföreningar. Dessa samarbeten är viktiga för att skapa förankring nationellt, i länet 
och i staden, för att utveckla teatern och oss som arbetar här. Men framförallt kan vi genom dessa 
samarbeten erbjuda västmanlänningarna ett bredare utbud av teater och många fler föreställ- 
ningar. Under 2014 har teatern spelat hela 12 olika föreställningar med vår ensemble på scen. 
Ibland tillsammans med en ensemble från andra teatrar vilket gör att publiken hela tiden får 
möta nya ansikten. 

Det är viktigt att sänka tröskeln till teaterhuset för att nå ny publik. Därför har vi utöver 
våra föreställningar även erbjudit flera för publiken kostnadsfria möjligheter att uppleva teater. 
Vi har bland annat spelat parkteater utanför teaterhuset och medverkat i Västerås stads events: 
under Västerås Barnfestival läste skådespelarna sagor, på Västerås Cityfestival erbjöd vi öppna 
repetitioner och visningar av teaterhuset och på Västerås Kulturnatt erbjöd vi samtal med 
skådespelarna, teatersport och teaterquiz.

Under 2014 har teatern ökat beläggningen på våra föreställningar i teaterhuset, vi har haft 
många utsålda hus, biljettintäkterna har ökat och biljetterna till höstens soppteaterföreställningar 
sålde slut redan innan den första föreställningen. En länsteater är dock viktig för att hela länet  
ska leva och vårt uppdrag är att bedriva verksamhet i hela länet. I år har teatern, för första gången 
på många år, turnérat med en föreställning för vuxna i länets kommuner. Satsningen på en turné  
i länet har resulterat i att teaterns totala publiksiffra minskat något. Beakta dock att när 100 
personer samlas i Skinnskatteberg för att se Den goda människan i Sezuan är det 2 % av invånarna 
i kommunen. Det motsvarar en publiksiffra på 44 000 personer i Stockholm och 168 000 personer 
i New York. 

Tack för inspirerande samarbeten och möten!

Västerås den 9 januari 2015

Kajsa Giertz
Teaterchef

2014 ur teaterchefens ögon
Tillsammans blir vi starka!

Kajsa Giertz
Foto: Sven Dahlberg
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Under 2014 har Västmanlands Teater haft 
verksamhet i länets samtliga kommuner i form 
av turnerande föreställningar, kostnadsfri 
transport med buss till teaterhuset i Västerås 
samt möten med skolor, teatergrupper, 
tjänstemän och politiska företrädare. 

Turné och urpremiär i Norberg
Västmanlands Teater har under 2014 erbjudit 
länet fyra olika produktioner för gästspel: Allt 
är Helenas fel, Den goda människan i Sezuan, 
Den svenska demokratins historia och premiären 
av Barn och deras barn. Föreställningarna har 
spelats i Arboga, Fagersta, Hallstahammar, 
Köping, Kungsör, Norberg, Skinnskatteberg, 
Surahammar och Västerås, det vill säga i nio av 
länets tio kommuner. Det är första gången på 
många år som teatern har spelat i så många 
kommuner under samma år. 

Den goda människan i Sezuan spelades på 
turné både för skolor och offentligt i Arboga, 
Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, 
Skinnskatteberg och Surahammar under våren 
2014. Norberg och Sala valde istället att se 
föreställningen i teaterhuset i Västerås.  
Alla länets kommuner tog således del av 
produktionen. Under hösten 2013 spelades 
Den goda människan i Sezuan i Sörmland.

Den svenska demokratins historia spelades 
i klassrum för förstagångsväljare i Uppland, 

Skåne, Halland och Västmanland. I Väst- 
manland spelades föreställningar på 
gymnasieskolor i Fagersta och Västerås.

Allt är Helenas fel spelades förutom i 
Västerås även i Hallstahammar, Norberg  
och Stockholm. 

Urpremiären av Barn och deras barn ägde 
rum i Norberg den 13 september 2014. Under 
den sista repetitionsveckan innan premiären 
flyttade stora delar av teatern till Norberg.  
Den produktionsbundna personalen bodde  
och levde i Norberg under en vecka och åt 
bland annat lunch på en skola tillsammans med 
eleverna. Teatern samarbetade med studenter 
från Bergslagens Folkhögskola som både var 
referenspublik och hjälpte till att bygga 
scenografi. 

Buss till teaterhuset i Västerås
För att boende utanför Västerås ska kunna ta 
del av verksamheten började teatern 2012 att 
erbjuda kostnadsfri transport med buss till 
utvalda föreställningar. Bussningen har fortsatt 
under 2014. Under året har bussning erbjudits 
till Den flygande handläggaren, Sylvi och Anita 
och Trollkarlens hatt – ett muminäventyr. 609 
personer från Fagersta, Hallstahammar, 
Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatte- 
berg och Surahammar tog del av erbjudandet. 

Hela länets teater

Den svenska 
demokratins historia
Foto: Patrik Lundin
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Teater ska vara dynamiskt, oberoende, utman- 
ande och synliggöra samtidsfrågor, något som 
är extra viktigt under ett valår. Under våren 
2014 hade Västmanlands Teater en tematisk 
repertoar kring politiska och existentiella 
frågeställningar. Är det möjligt att vara god i en 
värld som vår? Ska vi bry oss om varandra? Är 
vi förförda av den ekonomiska mannen? Vad är 
demokrati?

Västmanlands Teater finns till för och ägs av 
medborgarna i länet. Det är för publiken som 
teatern finns. Under hösten 2014 satte teatern 
publiken på scen, både bokstavligt och bildligt. 
Referensgrupper fick följa och vara med och 
påverka den konstnärliga processen. I teater- 
sporten gav publiken förutsättningarna för 
spelet och på soppteatern var publik och scen  
i samma rum, i samma ljus. 

Under 2014 producerade Västmanlands 
Teater tolv produktioner för teaterns tre scener 
och för turné. Produktionerna har skapats i 
olika sorters processer. Med text, musik och/
eller dans som startpunkt. Med en regissör som 
arbetsledare eller i kollektiva processer. Både 
klassiska och nyskrivna texter har satts upp. 
Tack vare samarbeten med bland annat Unga 
Klara, Unga Riks, Uppsala stadsteater, Shake it 
Collaborations, Scenkonst Sörmland och 

Scenkonstkollektivet Troja har teatern kunnat 
producera fler föreställningar och även spelat i 
de angränsande länen och nationellt. 

De egna produktionerna
Är det möjligt att vara alltigenom god i en 
värld som vår? Det är frågeställningen i Den 
goda människan i Sezuan, en föreställning som 
producerades i samarbete med Scenkonst 
Sörmland. Med musik och fantasteri, poesi och 
dramatik berättas historien om det svåraste 
som finns: Att vara en god människa. Den goda 
människan i Sezuan spelades både för skolor 
och offentligt.

Det enda könet, en ljudbok i live-format, 
gjordes i samarbete med Shake it Collabor- 
ations. Produktionen baseras på Katrine Kielos 
bok med samma namn om marknadsekonomins 
uppgång och fall. Med förbundna ögon och 
tiara brottas den rationella mannen ner och alla 
bullbakande mödrar bjuds upp till dans. Både 
varma kanelbullar och iskalla fakta serverades 
under föreställningen. 

I samarbete med Uppsala stadsteater,  
Unga Riks, Unga Dramaten, det fria scenkonst- 
kollektivet Troja och Samhistoriska institutet 
på Södertörns högskola producerades Den 
svenska demokratins historia. Vad är demokrati 
och vad återstår att uppnå? När fungerar den 
svenska demokratin och när fungerar den inte? 
Med den svenska demokratin som utgångs-
punkt förs ett samtal om vad demokrati är och 
kan vara – i Sverige och i andra länder, idag och 
i framtiden. Den svenska demokratins historia 
spelades i klassrum för förstagångsväljare  
och offentligt i Västerås. Postkodlotteriets 
Kulturstiftelse har beviljat produktionen ett 
bidrag, som möjliggör att föreställningen 
kommer att spelas även under våren 2015.

Marianne har arbetat som handläggare på 
Försäkringskassan i 30 år, men nu har hon fått 
nog. Nu är hon arg och ilsken. Arg över hur 
politikerna hotar vår trygghet, rycker undan  
vår välfärd och har tappat bort allt vad 
medmänsklighet heter. Vreden förvandlar 
henne till den flygande handläggaren, 
hämnaren. Den flygande handläggaren är en 
politisk satir om Försäkringskassan baserad på 
historier från verkligheten. I samband med 
produktionen inledde teatern ett samarbete 
med Arbetsförmedlingen som ledde till att 

Repertoaren

Det enda könet
Foto: Henrik Mill
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Barn och deras barn
Foto: Håkan Larsson

inskrivna hos Arbetsförmedlingen medverkade 
som statister.

Spökvandring för barn, en spännande 
vandring i teaterhuset för barn, var så populär 
under 2013 då den hade premiär att den togs 
upp igen under 2014. Liksom tidigare år var 
publikintresset stort.

Allt är Helenas fel, som hade premiär under 
2013, bygger på fyra grekiska tragedier och 
väcker frågor om skuld, skam, människan, livet, 
döden och samhället. Ett samhälle där alla 
kämpar för att göra rätt, men där det ändå blir 
så fel. Allt är Helenas fel spelades i teaterhuset i 
Västerås, som parkteater i Västerås och på 
Riksteaterns teaterdagar i Hallunda. 

Även Skippin’ through the graveyard som 
producerades i samarbete med den fria gruppen 
Bastardproduktion under 2013, spelade på 
teaterdagarna. Med svart komik, spirituell 
stämsång och extatisk linedance bjuder fyra 
osannolika missionärer på en himmelsk färd i 
sökandet efter meningen med tro. Skippin’ 
through the graveyard spelades under 2014 i 
Borås, Göteborg, Kalmar, Linköping och 
Uddevalla genom Dansnät Sverige.

I det nya radioprogrammet Låt höra! 
deltog publiken vid inspelningen. Programmet 
gjordes i samarbete med p4 Västmanland. 
Improvisationskonst och ett minimalt avstånd 
från tanke till handling var två av kraven som 
ställdes på deltagarna, Västmanlands Teaters 
ensemble. 

Under sommaren deltog teatern återigen på 
Västerås Cityfestival. Publiken kunde ta del av 
repetitionerna av Barn och deras barn, pyssla i 
Teatercaféet eller få en visning av teaterhuset. 
Västmanlands Teater hade även aktiviteter i 

teaterhuset på Västerås Barnfestival och deltog 
som jurymedlem på Power Big Meet.

Efter förra årets succé med höstsamling 
inleddes även hösten 2014 med en offentlig 
höstsamling i Teaterparken (Stadsparken). 
Intresset var stort och publiken fick bland 
annat se smakprov från höstens repertoar. 

Under 2014 fokuserade Dramaten på 
ämnet nationalism med en serie gästspel, 
samtal och temakväll. Dramaten bjöd in flera 
länsteatrar för att skapa en föreställning med 
röster från hela landet om nationalism. Det 
resulterade i föreställningen Jag vill leva jag vill 
dö i Sverige. Västmanlands Teater medverkade 
med en scen ur Den svenska demokratins historia 
som handlar om hur gränsen för vem som anses 
vara en medborgare/människa har förskjutits 
genom Sveriges historia. 

Hur påverkas du av de val din farmors mor 
en gång gjorde? Tänk att sitta vid ett bord och 
samtala med din pappa och farmor när de är i 
samma ålder som du. Vilka frågor skulle du 
ställa? Vad skulle du berätta? I Barn och deras 
barn berättas tre generationers öden parallellt. 
Genom dialoger, händelser och tidsepoker 
flätas historierna samman till en släktsaga med 
ett lyckligt slut. 

Teaterhuset var välbesökt under Kultur-
natten. I foajén kunde publiken ta teaterselfies 
med rekvisita, i gallerierna kunde de berätta  
om sina teaterminnen eller pyssla, i Teatercaféet 
kunde de delta i teaterquiz, på Stora scen kunde 
de se scener ur och samtala med ensemblen om 
Barn och deras barn och se teatersport med 
Västerås Improvisationsteater. 

Girls will make you blush, som producerats i 
samarbete med Carrasco Dance Company och 
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Trollkarlens hatt 
– ett muminäventyr
Skiss: Sven Dahlberg

Unga Klara, är en dansteaterföreställning som 
pratar högt och tydligt om allt det som rör sig i 
huvud och kropp på flickor i puberteten. En 
flickas pubertet är hennes fysiska steg ut ur 
barndomen, men vad är det som händer med 
flickor under puberteten? Hur förhåller sig 
samhället till en flicka som utvecklas till 
kvinna? Är den kvinnliga sexualiteten så 
försiktig, skör och obefintlig som den målas 
upp? Produktionen spelades för högstadie-
elever i Stockholm under hösten 2014 och 
kommer att spelas i Västmanland under våren 
2015.

Allt hade varit som vanligt om bara 
Mumintrollet inte hade hittat den där hatten. 
Nu var hela Mumindalen upp och ner. I 
Trollkarlens hatt – ett muminäventyr har 
trolldom kommit till Mumindalen och med 
den börjar både härligheter och faror tassa 
kring Muminfamiljens hus. Familjeföre-
ställningen Trollkarlens hatt – ett muminäventyr 
spelades både som skolföreställningar och 
offentligt under jul och nyår.

Under året har flertalet studiebesök ägt rum 
och representanter från teatern har visat 
politiker, elever och andra grupper teaterhuset. 
Dessutom har representanter från teatern 
föreläst om teaterns verksamhet för elever och 
andra grupper/föreningar. 

Gästspelen
Förutom de egna produktionerna har 
repertoaren under 2014 även bestått av ett 
flertal gästspel. Några av dem har spelats vid 
enbart ett tillfälle, andra under längre perioder. 
Några har arrangerats av Västmanlands Teater, 
andra av eller i samarbete med andra lokala 
arrangörsföreningar. Några har spelats på 
svenska, andra på finska eller bosniska. 

Samarbetet med Västmanlands Finska 
Kulturarrangörsförening (Väsky) och Bosnien 
Hercegovinska föreningarna i Västmanland 
(b-hfl) har fortsatt och resulterade under 
2014 i tre gästspel i teaterhuset, Sylvi och Anita, 
Jag lämnade mitt hjärta i Zvornik och Ja, 
Mahalusa. Det har även samarbetet med 123 
Schtunk och Cirkus Cirkör gjort, som besökte 
teaterhuset med Mozart – Gute Heute alle Leute 
och Underart. Under 2014 inleddes dessutom 
samarbeten med Västmanlandsmusiken och 
Teatermaskinen och under årets första 
månader hyrde den lokala teatergruppen BoB 
Nöje teaterns Stora scen.

Dessutom har tio soppteaterproduktioner, 
förutom soppteaterversionen av Det enda könet, 
gästspelat i Teatercaféet under året. 
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Västmanlands Teater stödjer amatörteatern 
i länet genom:

• amatörteaterkonsulentens stöd till länets 
 21 amatörteatergrupper.
• arrangera utbildningar.
• att stödja och möjliggöra för lokala   

 amatörteatergrupper att spela sina   
 föreställningar i teaterhuset i Västerås.

Amatörteaterkonsulentens arbete
Amatörteaterkonsulenten stödjer länets 
amatörteaterföreningar genom att:

• ge stöd och rådgivning.
• arrangera utbildningar.
• leda projekt.

 

Amatörteaterverksamhet

Ämne Arrangör Ledare Deltagare Tid Plats

Improvisation 
för dig som är 
10 till 12 år

ATS-V i 
samarbete med 
Hagateatern och 
Cameleonterna

Linn Söderström Cameleonterna i Sala, 
Hagateatern i Köping, 
Hammarteatern i 
Hallstahammar 
Västerås Kulturskola

5 april 2014 Hagateatern 
i Köping

Röst ATR-Västmanland 
i samarbete 
med Studio 
Westmannia

Eva Lagerheim Cameleonterna i Sala, 
Hammarteatern i 
Hallstahammar, Studio 
Westmannia i Västerås

6 april 2014 Studio 
Westmannia 
i Västerås

Smink ATR-Västmanland 
i samarbete med 
Norrby Teater

Elizabeth 
Pettersson

Norrby Teater i 
Fagersta

26–27 april 2014 Norrby Teater 
i Fagersta

Berättarteater ATS-Västmanland 
i samarbete med 
Hammarteatern

Björn Söderbäck Cameleonterna i Sala, 
Hammarteatern i 
Hallstahammar

13 september 
2014

Hammarteatern 
i Hallstahammar

Ljus ATR-Västmanland 
i samarbete med 
Norrby Teater

Daniel Löfgren Norrby Teater 
i Fagersta

15 september 
2014

Norrby Teater 
i Fagersta

Medlems-
registrering 
med mera

ATR-Västmanland 
i samarbete 
med ATR

Nitja Ekholm Cameleonterna i Sala, 
Hagateatern i Köping, 
Hammarteatern 
i Hallstahammar, 
Munktorpsteatern 
i Köping, 
Teater Oliver 
i Västerås

5 oktober 2014 ATRs kansli 
i Västerås

Ljus ATR-Västmanland 
i samarbete 
med Studio 
Westmannia

Sofia Öhrndalen Studio Westmannia 
i Västerås

7 december 2014 Studio 
Westmannia 
i Västerås

Under 2014 har nedanstående utbildningar arrangerats för amatörteaterföreningarna i länet.
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Grupp/Skola Antal föreställningar

Västerås Improvisationsteater 8

Liz Balettskola 2

Västerås Kulturskola 10 (2 olika produktioner)

Fryxellska skolan 2

Samarbetsprojekt mellan professionella 
och amatörer
Under 2014 har Västmanlands Teater  
initierat två samarbetsprojekt med amatörer/
civilsamhället. 

Den flygande handläggaren
I samband med Den flygande handläggaren 
inledde Västmanlands Teater ett samarbete 
med Arbetsförmedlingen. Samarbetet ledde till 
att personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen 
medverkade som statister i föreställningarna.

Samarbete med Bergslagens folkhögskola
Under 2014 fortsatte Västmanlands Teater 

samarbeta med Bergslagens folkhögskola. En 
skådespelare höll en inspirationsföreläsning för 
studenterna på teaterprogrammet inför deras 
slutproduktioner, en annan skådespelare var 
coach och registöd till eleverna och den 
tekniska koordinatorn undervisade i ljusdesign 
på skolan. En student från skolan var dessutom 
regiassistent i Den flygande handläggaren. 

Föreställningar i teaterhuset
Västmanlands Teater stödjer amatörteatern och 
skolorna genom subventionerad hyra och till- 
gång till teaterns marknadsföringskanaler när 
de spelar i teaterhuset. Nedanstående grupper/
skolor gästspelade i teaterhuset under 2014.

Girls will make 
you blush
Foto: Sara P Borgström
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Trollkarlens hatt 
– ett muminäventyr
Foto: Dan Hansson
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Västmanlands Teater marknadsförs dels 
med trycksaker såsom tidningsannonser, 
utomhusmarknadsföring (affischering, 
stortavlor, flyers), programtidningar och 
broschyrer. För att nå en bredare och delvis 
annan målgrupp används digitala kanaler som 
nyhetsbrev, Google Adwords, Youtube (trailers 
och behind-the-scenes-filmer), Twitter och 
övriga sociala medier. Den viktigaste kanalen är 
Facebook, där teatern idag har närmare 5 000 
följare och som ger möjlighet till direktkontakt 
med publiken. I de digitala medierna förenklas 
även möjligheten att direkt mäta resultat. Via 
teaterns biljettförsäljningskanal Ticnet erbjuds 
publiken möjlighet att recensera de pjäser de 
sett. Under 2014 har Västmanlands Teater även 
gjort reklamfilm som sänts i tv4. 

All kommunikation följer teaterns grafiska 
profil med ett tydligt bildspråk, typografi, 
färger, språk, logotyp och symbol. Pressarbetet 
är fortfarande viktigt och teatern har under året 
fått inför-artiklar och recensioner av samtliga 
pjäser i både lokal och nationell media. Teatern 
har synts i vlt, Västerås Tidning, dn, svd, 
Expressen, svt, tv4, p4 och Nummer.se. 

Företagssamarbeten
Teatern har fortsatt att utveckla företags- 
samarbeten. Under tv4 togs ett Kultur- 
pilotprojekt fram tillsammans med 
Kulturstiftelsen Arty. Teatern och Arty bjöd 
in företag till höstens soppluncher för att prata 
samarbeten. Kulturpilotprojektet har förutom 
soppluncherna bestått av två workshops 
där förslag till företagsanpassade paket har 
utformats i samarbete med företagen.

Så syns teatern på stan
Västmanlands Teater har under året medverkat 
på Event- och mötesmässa, Västerås Barn- 
festival, spelat parkteater, haft öppet under 
Västerås Cityfestival och på Västerås Kultur- 
natt samt anordnat Höstsamling där vi pre- 
senterat årets repertoar med live-framföranden. 
Västmanlands Teater strävar efter att öppna 
dörrarna och välkomna alla in, men även att 
lyfta ut teatern utanför huset för att nå publiken 
på andra ställen än i teaterhuset. 

Lärarmaterial
Till de föreställningar som spelar för skolorna 
tar teatern fram ett lärarmaterial. Detta för att 
lärarna ska kunna förbereda eleverna inför 
besöket och/eller göra ett efterarbete med 
reflektioner kring föreställningen och dess 
tematik. 2014 har lärarmaterial funnits till Den 
svenska demokratins historia, Girls will make you 
blush och Trollkarlens hatt – ett muminäventyr. 
Materialet finns även tillgängligt för allmän-
heten på teaterns hemsida. Teatern har även 
arbetat med referensgrupper under arbetet 
med Girls will make you blush och med referens-
klasser från Fryxellska skolan och Nybyggeskolan.

Nätverk
Västmanlands Teater har varit representerad i 
och/eller haft kontakt med ett flertal nätverk 
såsom Kraftcentrum, Teaternätverket, Länets 
Riksteaterföreningar, Marknadsföreningen 
i Västerås, Arty, SamSam, Ett kulturliv för 
alla – teater och Kultur i city. Teatern har också 
varit representerad i regionala och nationella 
nätverk såsom Västmanlands Kommuner och 
Landstings (vkl) nätverk för kulturchefer, 
på vkl:s presidiekonferens, Länsteatrarna i 
Sverige, flertalet nätverk arrangerade av Svensk 
Scenkonsts och i Konstnärsnämnden. 

Kommunikation och 
publikarbete

Trollkarlens hatt
– ett muminäventyr
Foto: Dan Hansson
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Under 2014 har Västmanlands Teater turnerat 
med bland annat Den goda människan i Sezuan 
och Barn och deras barn. De produktionerna 
är större än de produktioner som teatern 
historiskt har turnerat med. Det har påverkat 
både antalet föreställningar och därmed 
även antalet besökare. En satsning på 
verksamhet för barn och unga medför färre 

Besökarna

2014 2013 2012*

Totalt antal 
föreställningar

396 535 243

varav i länet (barn, 
ungdom och vuxen)

43 71 33

varav totalt barn 
och ungdom

242 345 81

Antal besökare 32 156 38 068 23 116

varav i länet (barn, 
ungdom och vuxen)

2 500 6 107 3 100

varav totalt barn 
och ungdom

18 006 20 917 7 658

Föreställningar och besökare under åren 2012–2014. 
Innefattar Västmanlands Teaters produktioner, 
samarbetsproduktioner och gästspel.

* Under våren 2012 arrangerades främst gästspel som spelade enstaka gånger, endast mindre 
produktioner producerades. Det medför att statistiken för 2012 inte är jämförbar med övriga år. 

besökare och föreställningar. Målet är att 
fortsätta utvecklingen av publikarbetet, att 
nå fler västmanlänningar och därmed öka 
besöksantalet. Det totala besöksantalet 
för 2014 (2013) uppgår till 32 156 (38 068) 
personer och antalet föreställningar till 
396 (535).
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Organisation

Verksamhetsutvecklig
Under 2011 påbörjades en omfattande nystart. 
Året därpå påbörjades en omfattande verk-
samhetsutveckling. Utvecklingen har bland 
annat medfört en ny organisationsstruktur och 
nya arbets- och produktionsprocesser. Fokus 
under 2014 har varit den process som inleddes 
under 2013 i samarbete med Trygghetsrådet 
trs. Syftet med processen är att utveckla 
metoder för att ta fram verksamhets- och 
kompetensplaner som är förankrade i hela 
organisationen. Utvecklingsarbetet som kallas 
Kompetensutveckling för individ och 
verksamhet, kiv, kommer att avslutas under 
våren 2015 för att därefter vara implementerat 
i teaterns framtida verksamhetsplanering.

Personal
Ett 40-tal personer är anställda på teatern,  
20 av dessa är tillsvidareanställda och 
resterande har lång-, korttidskontrakt eller  
en timanställning. Personalen arbetar inom  
ett 30-tal yrkeskategorier. 

Totalt antalet årsverken, det vill säga alla 
arbetstimmar dividerat med genomsnittlig 
ordinarie årsarbetstid, uppgår till 32, mot-
svarande siffra för föregående år uppgår till 35. 
I årsverken ingår enbart anställd personal och 
inte personer med f-skatt. Det betyder att den 
totala årsarbetstiden är högre än antalet 
årsverken.

Den nya organisationsstrukturen, med färre 
tillsvidareanställda och fler personer med 
visstidsanställningar och personer med f-skatt 
kräver ett nytt sätt att arbeta. Antalet rekryt-
eringar till främst den konstnärliga avdelningen, 
men även till produktionsavdelningen, är högre 
än tidigare på grund av den nya organisations-
strukturen. Majoriteten av anställningarna 
avser visstids- eller projektanställningar. 
Under 2014 rekryterades bland annat 
dramatiker, regissörer, skådespelare, dansare 
och musiker till den konstnärliga avdelningen. 
Till produktionsavdelningen rekryterades en 
produktionsassistent, maskörer, skräddare, 
snickare och dekormålare. En marknads-
kommunikatör, en marknadsassistent och 
publikvärdar rekryterades till marknads-
avdelningen. 

Jämställdhet och mångfald
Verksamheten genomsyras av ett jämställdhets- 
och mångfaldsperspektiv, både vid rekryteringar 
och vid repertoarplanering. 

Fördelningen mellan kvinnor och män på 
teatern är jämn. Antalet upphovspersoner, det 
vill säga dramatiker, regissörer, kompositörer, 
koreografer, scenografer och kostymtecknare 
som har engagerats under 2014 är 16 kvinnor 
och 16 män. Av 32 årsverken är 18 kvinnor (20) 
och 14 (15) män. Ledningsgruppen består av 
fyra kvinnor och en man, styrelsen av tre kvinnor 
och fyra män.

Tillgänglighet
Tillgänglighetsfrågor genomsyrar teaterns verk- 
samhet och teatern arbetar kontinuerligt med 
förbättringar. Teaterhuset ska vara ett hus öppet 
och tillgängligt för alla medborgare i länet. Det 
gäller repertoaren/verksamheten på scenerna, 
i kommunikationen och i det fysiska huset.

Skolteater är viktig eftersom den når alla 
oavsett klass och etnicitet. Produktionerna 
Den goda människan i Sezuan, Den svenska 
demokratins historia och Trollkarlens hatt – ett 
muminäventyr har spelats för elever från hela 
länet under 2014. Syntolkning har erbjudits till 
Den goda människan i Sezuan, Den flygande 
handläggaren, Barn och deras barn och Trollkarlens 
hatt – ett muminäventyr. Teaterns program har 
lästs in och distribuerats av vkl Taltidning.

Hemsidan är uppbyggd efter principerna att 
den ska vara begriplig, användarvänlig, 
tillgänglig och kompatibel. På hemsidan finns 
också information om tillgängligheten i 
teaterhuset. I samband med föreställningarna 
finns publikvärdar i foajén som kan svara på 
frågor och hjälpa publiken tillrätta. De är även 
utbildade i hjärt- och lungräddning och 
brandsäkerhet. 

Teaterhuset ska vara tillgängligt för alla och 
därför är entréer försedda med ramper och 
ledstänger samt hissar, toaletter och parkeringar 
anpassade för personer med funktionshinder. 
Stora scen har en hörselslinga och Lilla scen har 
en magnetslinga i golvet som kopplas direkt till 
en hörapparat. Stora scen är även utrustad med 
IR-slingor. Scenerna har också rullstolsplatser. 

Att erbjuda länets invånare kostnadsfri 
transport till teaterhuset i Västerås är ytterligare 
ett sätt att öka tillgängligheten till teatern. 
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Framtiden

Västmanlands Teater står inför flera spännande 
utmaningar i framtiden. 

Ekonomi
Västmanlands Teaters verksamhet finansieras 
till största delen av offentliga anslag. De årliga 
löneökningarna och inflationen är ofta högre 
än uppräkningen av de offentliga anslagen, 
vilket medför en stor ekonomisk utmaning för 
scenkonstinstitutioner och andra offentligt 
finansierade verksamheter. Konsekvensen blir 
ofta att teatern har mindre medel att producera 
teater för. Det resulterar antingen i färre antal 
produktioner eller i mindre produktioner, vilket 
i sin tur påverkar biljettintäkterna. 

Ett av Västmanlands Teaters uppdrag är att 
beakta barns och ungdomars intresse och det är 
ett av teaterns prioriterade områden. Att spela 
barn- och ungdomsteater, både offentligt och 
som skolföreställningar, medför lägre biljett-
intäkter och vid skolföreställningar också 
ökade produktionskostnader för turné. 

Detsamma gäller balansen mellan egna 
produktioner och gästspelsföreställningar samt 
mellan antalet föreställningar i teaterhuset och 
på turné. Balansen mellan uppfyllelse av 
uppdraget och biljettintäkter är således en 
ständigt aktuell fråga. Det är även övrig 
självfinansiering såsom uthyrning av lokaler 
och samarbeten med företag. Hur mycket en 
teater i Västmanlands Teaters storlek ska 
producera, andelen barn- och ungdoms-
verksamhet, andelen föreställningar på turné 
och hur mycket resurser som ska avsättas för 
att öka självfinansieringsgraden genom 
uthyrningar och liknande är viktiga strategiska 
frågor att ta ställning till. 

Samverkansmodellen
Sedan 2012 ingår Västmanlands län i 
samverkansmodellen, en modell för ett bredare 
samspel mellan de politiska nivåerna inom 
kulturområdet, det vill säga på nationell, 
regional och lokal nivå. Modellen ger ett större 
utrymme för regionala prioriteringar och 
variationer. Införandet av samverkansmodellen 
har ännu inte fått några större konsekvenser för 
Västmanlands Teater, men om och i så fall vilka 
konsekvenser det kommer att få i framtiden är 
fortfarande oklart.

Nytt system för pension och omställning
Från och med den 1 januari 2015 ska pensions- 
och omställningsfrågor i scenkonstsbranschen 
regleras mellan arbetsmarknadens parter och 
inte som tidigare i en förordning. Det nya 
systemet för pension och omställning är i 
dagsläget inte klart. Förhandlingar mellan 
Svensk Scenkonst och motparterna 
Teaterförbundet och Symf pågår och beräknas 
vara avslutade under första kvartalet 2015.  
De framtida kostnaderna för pension och 
omställning för Västmanlands Teater och de 
övriga scenkonstinstitutionerna som omfattas 
av det nya systemet är därmed inte känt. Om 
och i så fall hur de statliga bidragen, som sedan 
2012 ingår i samverkansmodellen, kommer att 
påverkas av det nya systemet är också oklart.

Teaterhuset fyller 100 år
Teaterhuset i Västerås blir 100 år i augusti 2015. 
Det kommer Västmanlands Teater att fira 
tillsammans med västmanlänningarna. 
Ledstjärnor för firandet är ökad tillgänglighet 
och att utveckla teaterhuset som mötesplats. 
En av 2015 års produktioner planeras att på ett 
annorlunda och nyskapande sätt visa teater-
huset för västmanlänningarna. Även en bok om 
teaterns första hundra år, bestående av inter-
vjuer med personer som har en koppling till 
teatern, och ett formellt firande med inbjudna 
gäster och tal planeras.

Västmanlands Teater ser fram emot att fira 
teaterhusets första 100 år samtidigt som teatern 
ser fram emot en spännande och utvecklande 
framtid!
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Girls will make 
you blush 
Foto: Sara P Borgström
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Skippin’ through the graveyard 

Producent Samarbete mellan Västmanlands Teater och Bastard Produktion

Urpremiär 23 mars 2013

Scen Turné

Av Dag Andersson, Lars Bethke, Sandra Medina

Scenografi, kostym Linda Irenedotter Ingemansson (praktikant från Stockholms 
Dramatiska Högskola)

Ljus Christer Billström

Mask Maria Morgell (praktikant från Stockholms Dramatiska Högskola)

På scen Dag Andersson, Lars Bethke, Anders Larsson, Sandra Medina

Målgrupp Unga vuxna/Vuxna

Spelningar 5 föreställningar som sågs av 345 personer.

Turné Borås, Göteborg, Kalmar, Linköping och Uddevalla 
genom Dansnät Sverige.

Övrigt Utvald att spela på Riksteaterns teaterdagar i Hallunda.

samarbete med Bastardproduktion 
Halva priset för MDH studenter: 100 kr!
Följ oss på facebook.com/vastmanlandsteater och vastmanlandsteater.se

Skippin’ through the graveyard
23 mars–20 april

Dag Andersson, Lars Bethke 
och Sandra Medina 
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En countrywestern musikal med 
svart komik, spirituell stämsång 
och extatisk linedance.

Fakta om repertoaren
Egna produktioner

Spökvandring för barn

Producent Västmanlands Teater

Upremiär 27 juni 2013

Scen Vandringsteater i teaterhuset

Text William Shakespeare

Regi, idé Bodil Malmberg

Kostym Åsa Jarrolf

Ljus Anders Lundkvist

Mask Josefine Larsen

På scen Jesper Feldt, Anders Lundkvist, Sandra Medina, Jan Modin, 
Bodil Malmberg, Robert Noack, Martin Rosengardten, Cicilia Sedvall, 
Ulla Tylén (ensemblen alternerade i rollerna)

Målgrupp Barn från 6 år

Spelningar 9 föreställningar som sågs av 264 personer.

Rek från 6 år
Boka biljett på ticnet.se,
vastmanlandsteater.se

Spökvandring
för barn
Lördagar
5–19 okt
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Succén från 
Cityfestivalen
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En del av Landstinget Sörmland

Tid: kl 19
Pris: 140 kr
Under 26 år: Fri entré 
Köp biljett: ticnet.se

 Den goda 
människan
 i Sezuan
av Bertolt Brecht 

Fakta om repertoaren
Egna produktioner

Den goda människan i Sezuan

Producent Samarbete mellan Västmanlands Teater och Scenkonst Sörmland 

Premiär 1 november 2013

Scen Lilla scen

Text Berthold Brecht

Regi Henrik Dahl/Olle Törnqvist

Musik Catharina Backman

Scenografi, kostym, 
ljus

Sven Dahlberg

Mask Erika Nicklasson

På scen Jan-Erik Alm, Ingela Schale Berghagen, Bengt CW Carlsson, Jesper 
Feldt, Philip Hughes, Anette Kumlin, Bodil Malmberg, Bashkim Neziraj, 
Åsa Stove Paulsson, Nils-Åke Pettersson, Cicilia Sedvall

Målgrupp Högstadiet/Vuxna

Spelningar 16 skolföreställningar som sågs av 1 542 mellanstadieelever
20 offentliga föreställningar som sågs av 1 416 personer.

Turné Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Skinnskatteberg och 
Surahammar. Under 2013 spelade föreställningen i Sörmland.

Övrigt 255 elever från Norberg och Sala såg föreställningar i teaterhuset.

Allt är Helenas fel

Producent Västmanlands Teater

Urpremiär 5 september 2013

Scen Lilla scen

Text Euripides, Aischylos, Sofokles

Regi Jesper Feldt

Musik Nicklas Sandström

Scenografi, kostym, 
ljus

Sven Dahlberg

Mask Linda Sandberg

Manuskonsult Marie Persson-Hedenius

På scen Jesper Feldt, Nicklas Sandström

Målgrupp Unga vuxna/Vuxna

Spelningar 10 föreställningar som sågs av 682 personer.

Turné Hallstahammar, Norberg och Stockholm.

Övrigt Utvald att spela på Riksteaterns teaterdagar i Hallunda.
Föreställningen finns kvar i teaterns repertoar och kan spelas i framtiden. 
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Allt är
 Helenas fel
  En grekisk
tragedi
av Jesper Feldt

Premiär 5 september
Spelas även 7, 12 
och 18 september
Boka biljett via ticnet.se,
vastmanlandsteater.se
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Fakta om repertoaren
Egna produktioner

Det enda könet

Producent Samarbete mellan Västmanlands Teater och Shake it Collaborations

Urpremiär 17 februari 2014

Scen Caféscenen

Av Dag Andersson och Tove Sahlin efter 
Katrine Kielos bok med samma namn

Regi Tove Sahlin

Scenografi Shake it Collaborations och Sven Dahlberg

Kostym Shake it Collaborations och Västmanlands Teaters kostymateljé 

Ljus Shake it Collaborations och Anders Lundkvist

Mask Shake it Collaborations

På scen Dag Andersson

Målgrupp Unga vuxna/Vuxna

Spelningar 10 föreställningar, inklusive 2 soppteaterföreställningar, 
som sågs av 273 personer.

Övrigt Föreställningen spelades in så att publiken även kunde lyssna på 
den som ljudbok. Ljudboken fanns tillgänglig för nedladdning på 
teaterns hemsida.

Den svenska demokratins historia

Producent Samarbete mellan Västmanlands Teater, scenkonstkollektivet Troja, 
Uppsala stadsteater, Riksteatern, Unga Dramaten och Samhistoriska 
institutet vid Södertörns högskola

Urpremiär 21 februari 2014

Scen Klassrum

Text Hanna Borglund

Musik Andreas Kullberg

Scenografi, kostym, 
ljus

Emma Örn

På scen under 
första spelperioden

Andreas Kullberg, Josefine Larson Olin, Astrid Menasanch Tobieson

På scen under 
andra spelperioden

Nina Jeppsson, Andreas Johansson, Ida Löfholm, Bashkim Neziraj

Målgrupp Högstadiet

Spelningar 83 skolföreställningar som sågs av 2 068 gymnasieelever.
2 offentliga föreställningar som sågs av 60 personer.

Turné Fagersta samt Uppland genom Uppsala Stadsteater, Skåne och 
Halland genom Riksteatern, Stockholm genom Scenkonstkollektivet 
Troja och Riksteatern.

Övrigt Postkodlotteriets Kulturstiftelse har beviljat produktionen ett bidrag, vilket 
har möjliggjort att föreställningen kan spelas även under hösten 2014 och 
våren 2015.
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En politisk satir om Försäkringskassan
av Gertrud Larsson
Regi Martin Rosengardten
Premiär 15 mars 2014
Boka biljett via ticnet.se,
vastmanlandsteater.se
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Fakta om repertoaren
Egna produktioner

Den flygande handläggaren

Producent Västmanlands Teater i samarbete med civilsamhället

Premiär 15 mars 2014

Scen Stora scen

Text Gertrud Larsson

Regi Martin Rosengardten

Koreografi Ossi Niskala

Scenografi, kostym, 
ljus

Sven Dahlberg

Mask Linda Sandberg

På scen Nathalie Dreifaldt (statist), Susanne Genvik (statist), Fredrik Jansson 
(statist), Mesfin Kassa (statist), Jennie Lindberg (statist), 
Andreas Lindgren (statist), Bodil Malmberg, Sandra Medina, Jan Modin, 
Ossi Niskala, Robert Noack, Maria von Scheven (statist), 
Jimmy Söderman (statist), Linda Söllvander (statist), Ulla Tylén, Lena 
Viljanen (statist), Kristoffer Zetterberg (statist), Robin Åkerlund (statist)

Målgrupp Unga vuxna/Vuxna

Spelningar 17 föreställningar som sågs av 1 639 personer.

Övrigt Statister deltog i produktionen i samarbete med Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan.

Låt höra

Producent Samarbete mellan Västmanlands Teater och P4 Västmanland

Upremiär 9 maj 2014

Scen Caféscenen

Konceptutveckling Jesper Feldt, Dan Linder, Cicilia Sedvall, Cecilia Tiberg

På scen Jesper Feldt, Dan Linder (språkexpert från P4 Västmanlands 
Ordförrådet), Bodil Malmberg, Jan Modin, Robert Noack, 
Martin Rosengardten, Cicilia Sedvall, Cecilia Tiberg (programledare 
i P4 Morgon i Sveriges Radio Västmanland)

Målgrupp Vuxna

Spelningar 2 föreställningar som sågs av 98 personer.
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Av Rasmus Lindberg
Premiär 13 september
Boka biljett på 
ticnet.se
tel 021-470 41 10
vastmanlandsteater.se

 Barn 
och
deras 
barn
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Fakta om repertoaren
Egna produktioner

Jag vill leva jag vill dö i Sverige

Producent Samarbete mellan Västmanlands Teater, Dalateatern, Dramaten, Giron 
Sámi Teáter, Länsteatern på Gotland, Regionteater Blekinge Kronoberg, 
Regionteater Väst – RVT Dans, Scenkonst Sörmland och Teater Halland

Urpremiär 8 september 2014

Scen Dramatens Lilla scen

Text Hanna Borglund

Regi Lisa Färnström

Musik Andreas Kullberg

Scenografi, kostym, 
ljus

Emma Örn

På scen Angelica Prick, Cicilia Sedvall

Målgrupp Vuxna

Spelningar 1 föreställning som sågs av 300 personer, 
som också livesändes för 308 personer.

Turné Stockholm.

Barn och deras barn

Producent Västmanlands Teater

Urpremiär 13 september 2014

Scen Stora scen

Text Rasmus Lindberg

Regi Rasmus Lindberg

Koreografi Kajsa Giertz

Scenografi, ljus Sven Dahlberg

Kostym Åsa Jarrolf

Musik Anders Larsson

Mask Linda Sandström

På scen Jesper Feldt, Bodil Malmberg, Jan Modin, Elin Norin, 
Cicilia Sedvall, Niki Gunke Stangertz

Målgrupp Unga vuxna/Vuxna

Spelningar 18 föreställningar som sågs av 1 496 personer.

Turné Norberg.

Övrigt Urpremiären ägde rum i Norberg. Under premiärveckan flyttade stora 
delar av teatern till Norberg. Den produktionsbundna personalen åt lunch 
på en skola tillsammans med eleverna och teatern samarbetade med 
studenter från Bergslagens Folkhögskola. 
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Trollkarlens   
 hatt

Ett muminäventyr
av Tove Jansson
Premiär 22 november 2014
Boka biljett på 
ticnet.se
tel 021-470 41 10
vastmanlandsteater.se
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Fakta om repertoaren
Egna produktioner

Girls will make you blush

Producent Samarbete mellan Västmanlands Teater och Unga Klara

Urpremiär 18 oktober 2014

Scen Unga Klara/Lilla scen

Text Åsa Lindholm

Regi/Koreografi Mari Carrasco och Gustav Deinoff

Musik Dijle Neva Yigitbas (Neva Deelay)

Scenografi, ljus Sven Dahlberg

Kostym Farah Yusuf och MyNa Do

Mask Daniela Krestelica

På scen Malin Cederbladh, Elin Hallgren, Rita Lemivaara, Sandra Medina, 
Ellen Nyman, Bianca Traum

Målgrupp Högstadiet

Spelningar 29 skolföreställningar som sågs av 4 294 högstadieelever
8 offentliga föreställningar som sågs av 1 197 personer

Övrigt Produktionen spelade i Stockholm under hösten 2014 och kommer att 
spela, både offentligt och för skolor, i Västerås under våren 2015.

Trollkarlens hatt – ett muminäventyr

Producent Västmanlands Teater

Urpremiär 22 november 2014

Scen Stora scen

Text Camilla Blomqvist

Regi Ulla Tylén

Musik Anders Larsson

Scenografi, kostym Sven Dahlberg

Ljus Anders Lundkvist

Mask Tjåsa Gusfors

På scen Jesper Feldt, Susanne Gunnersen, Anders Larsson, Bodil Malmberg, 
Jan Modin, Elin Norin, Cicilia Sedvall

Målgrupp Familjeföreställning (från 7 år) och skolföreställningar för 
låg- och mellanstadiet

Spelningar 4 skolföreställningar som sågs av 472 låg- och mellanstadieelever.
29 föreställningar spelades som både skolföreställningar och offentliga 
föreställningar. Dessa sågs av totalt 3 312 personer.

Övrigt 364 elever från Norberg, Sala och Skinnskatteberg såg föreställningar 
i teaterhuset.

Teatern erbjöd kostnadsfri transport med buss från länets kommuner 
vid ett tillfälle. 20 personer från Fagersta, Hallstahammar, Norberg, 
Sala och Skinnskatteberg tog del av erbjudandet.

Producerad genom särskild överenskommelse med 
Colombine Teaterförlag och Agency North Ltd.
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Fakta om repertoaren
Teatercaféet

Titel Producent

Djävla mansfolk – en hyllning till Monica Z Berghs Kulturförmedling

Bolanders skor Samarbete mellan Teater Martin Mutter 
och Stadra Teater

Inte fan blir man friskare av kultur! Bengt Göransson

Det enda könet Samarbete mellan Västmanlands Teater och 
Shake it Collaborations

Gingers & Freds påtvingade möte Victor Molion Sanchez och Kur och Kultur

Shirley Valentine Skandiateatern AB

Solen bor i Karlstad 
– en liten show om Thore Skogman

Musik & Teaterföreningen Bobis

Helge Skoog larmar och gör sig till Skoog & Giertz AB

Den effektiva kvinnan 4e teatern

Grobianen – den kulturfattiga mannen Samarbete mellan Riksskådebanan 
och Sarring 

Alla har ADHD I luften och Skrattberg produktion

Under 2014 spelades lunch- och caféföreställningar på onsdagar under totalt 19 veckor. 
Repertoaren bestod av inköpta gästspel. Följande föreställningar spelades:

*Västmanlands Finska Kulturarrangörsförening.
Spelades på finska med svensk textning.
Teatern erbjöd kostnadsfri transport med buss från länets kommuner till 
föreställningen. 41 personer från Hallstahammar, Köping, Norberg, Skinns-
katteberg och Surahammar.
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Fakta om repertoaren
Gästspel

Gästspel Producent Arrangör Scen Målgrupp Spelningar

Funny money BoB Nöje BoB Nöje Stora scen Vuxna 21 st sågs 
av 3 441 
personer

Sylvi och 
Anita

Helsingfors 
Stadsteater

Samarbete 
mellan 
Västmanlands 
Teater, 
Väsky* och 
Riksteatern

Stora scen Vuxna 1 st sågs av 
153 personer

Autarcie Compagnie 
par Terre

Västmanlands-
musiken

Stora scen Unga vuxna/
Vuxna

1 st sågs 
av 266 
personer

Mozart 
– Gute Heute 
alle Leute

123 Schtunk Västmanlands 
Teater

Stora scen Vuxna 2 st sågs 
av 548 
personer

Gissa 
diagnosen

Samarbete 
mellan 
Dansmaskinen 
och Teater-
maskinen

Samarbete 
mellan 
Västmanlands 
Teater och 
Teater-
maskinen

Lilla scen Unga vuxna 4 st sågs 
av 100 
personer

Jag lämnade 
mitt hjärta i 
Zvornik

Kamerni 
Teatar ‘55 
Sarajevo

Samarbete 
mellan 
Västmanlands 
Teater,  
Bosnien 
Hercegovinska 
föreningarna i 
Västmanland* 
och 
Riksteatern

Stora scen Vuxna 1 st sågs 
av 195 
personer

Underart Cirkus Cirkör Västmanlands 
Teater

Stora scen Unga vuxna/
Vuxna

2 st sågs av 
577 personer

Ja, Mahaluša Kompani 
FILTER

Samarbete 
mellan 
Västmanlands 
Teater, 
Bosnien 
Hercegovinska 
föreningarna i 
Västmanland 
och 
Riksteatern

Stora scen Vuxna 1 st sågs av 
275 personer

*Spelades på finska med svensk textning.
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Årsredovisning 
2014

Trollkarlens hatt 
– ett muminäventyr
Foto: Dan Hansson
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Kommunalförbundet 
Västmanlands Teater avger härmed 
årsredovisning för 2014.

Ägarförhållanden
Medlemmar i Västmanlands Teater är 
Landstinget Västmanland och Västerås stad. 
Kostnaderna för verksamheten skall, om de  
inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag 
från förbundsmedlemmarna. Landstinget 
Västmanland skall bidraga med 51 procent och 
Västerås Stad med resterande 49 procent. 

Ägardirektiv
Västmanlands Teaters ändamål är, enligt 
förbundsordningen, att arrangera, producera 
och stödja teaterverksamhet i Västmanlands 
län. Följande fem områden nämns särskilt:

1. Främja mångfald, konstnärlig förnyelse   
 och kvalitet inom teaterns område.

2. Beakta barns och ungdomars intresse.
3. Samverka med och stödja länets 
 amatörteater.
4. Samverka med och stödja länets 
 arrangörsorganisationer.
5. Samverka med andra aktörer inom 
 kulturlivet, exempelvis kulturinstitutioner,  

 bildningsförbund, föreningar, kultur-
 arbetare lokalt, regionalt och nationellt.

Enligt förbundsordningen skall överens-
kommelser mellan Västmanlands Teater  
och medlemmarna tecknas för respektive 
verksamhetsår. Överenskommelse för 2014  
har tecknats. Överenskommelsen förtydligar 
och specificerar ändamåls-beskrivningen i 
förbundsordningen.

Investeringar
De totala investeringarna i maskiner 
och inventarier under 2014 uppgick till 
493 201 kronor.

Kommentar till resultaträkningen
Årets resultat efter finansiella poster uppgår  
till 697 576 kronor (föregående års resultat 
uppgick till 550 322 kronor), vilket är betydligt 
bättre än både budget och de prognoser som 
upprättats under året.

Teatern utgår från försiktighetsprincipen i 

det ekonomiska arbetet. I budgetarbetet och 
prognosarbetena under året har intäkterna 
beräknats försiktigt. Det är vid årsskiftet därför 
glädjande att de totala intäkterna är cirka 
1 700 000 kronor högre än budgeterat, cirka 
500 000 kronor högre än den prognos som 
upprättades i samband med delårsredovisning 
för tertial 2 2014. Under 2014 har 
Västmanlands Teater ansökt och beviljats fler 
bidrag än tidigare år. Projektbidrag för barn- 
och ungdomsverksamhet från Landstinget 
Västmanland och Västerås stad, utvecklings- 
bidrag från Statens Kulturråd samt dramatiker- 
stöd från Sveriges Författarfond är några av de 
bidrag som har beviljats under året. Många av 
höstens föreställningar av Barn och deras barn 
och Trollkarlens hatt – ett muminäventyr var 
slutsålda, vilket medförde att både budgeterade 
och prognostiserade biljettintäkterna 
överträffades. Därutöver beror de högre totala 
intäkterna även på ett produktionsbidrag från 
Unga Klara för samproduktionen Girls will 
make you blush för att reglera 
produktionskostnaderna. 

De totala kostnaderna under året är cirka 
1 100 000 kronor högre än budgeterat. Tack 
vare de högre intäkterna under året har teatern 
även fått en möjlighet att öka framförallt 
produktionskostnaderna, det vill säga rörliga 
kostnader för teaterproduktioner i form av 
material, upphovsrättsliga kostnader, gästspels- 
och turnékostnader, teaterdokumentation samt 
köpta konstnärliga tjänster, för att på så vis 
skapa större och/eller mer avancerade 
produktioner. Västmanlands Teater har under 
2014 samarbetat med andra institutioner och 
fria grupper i högre utsträckning än tidigare. 
Samarbetena medför att teatern kan erbjuda 
besökarna en bredare repertoar och fler 
produktioner, men det medför även svårigheter 
i det ekonomiska arbetet. Samarbets- 
produktionerna är både svåra att budgetera och 
följa upp eftersom det är två eller fler parter 
som bär kostnaderna för projektet och det är 
därför svårt att få en helhetssyn vid den löpande 
ekonomiska uppföljningen. Posten Övriga 
externa kostnader är högre än både prognos 
och budget dels på grund av gjord avsättning 
för omstruktureringskostnader (se nedan), 
dels på grund av att budgeterade personal-
kostnader har använts till att hyra in personal 
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2014 2013 2012

Nettoomsättning 2 300 123 1 771 238 1 395 000

Offentliga bidrag 30 888 361 30 433 328 28 015 000

Personalkostnader -18 990 910 -20 133 698 -16 316 000

Resultat efter 
finansiella poster 697 576 550 322 2 480 000

Eget kapital 4 157 968 3 460 392 2 910 000

Årsverken 32 35 30

Från föregående år balanserat resultat 3 460 392

Årets resultat 697 576

4 157 968

Förslag till resultatdisposition

Vad beträffar Västmanlands Teaters resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

Ekonomisk jämförelse de tre senaste åren.

och har därför klassificerats som övriga externa 
i stället för som personalkostnad. Pensions-
premierna till Statens Pensionsverk (spv)  
är svåra att förutsäga. Liksom tidigare år är 
premierna till spv lägre än budgeterat.  
De genomsnittliga premierna till spv är 2,7 
procentenheter lägre än budgeterat. De lägre 
pensionspremierna beror troligen bland annat 
på en lägre genomsnittsålder för den konst-
närliga personalen jämfört med tidigare år.

Avsättningen för omstrukturerings-
kostnader om 700 000 kronor som gjordes  
vid 2013 års bokslut har återförts. Nedlagda 
kostnader i samband med omstruktureringen 

under året uppgår till cirka 580 000 kronor och 
avser bland annat ombyggnationer i teaterhuset 
och i lokalerna på Bäckby. En avsättning om 
350 000 kronor för upplupna kostnader som rör 
samma omstrukturering har gjorts. Båda 
avsättningarna ingår i posten övriga externa 
kostnader.

Västmanlands Teater har en stabil ekonomi. 
Tack vare de senaste årens positiva resultat har 
nu målsättningen för det egna kapitalet, som 
enligt internkontrollplanen ska motsvarar 10 % 
av omsättningen, uppnåtts. Det egna kapitalet 
är en reserv som kan användas för framtida 
utmaningar.
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Not 2014 2013

1

Verksamhetens intäkter

Nettoomsättning 2 300 123 1 771 238

Offentliga bidrag 2 30 888 361 30 433 328

Övriga rörelseintäkter 727 128 765 533

Summa intäkter 33 915 612 32 970 099

Verksamhetens kostnader

Produktionskostnader 3 -7 152 384 -6 123 063

Övriga externa kostnader 4 -7 001 317 -6 058 048

Personalkostnader 5 -18 990 910 -20 133 698

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 6 -167 342 -181 299

Summa kostnader -33 311 953 -32 496 108

Verksamhetens resultat 603 659 473 991

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 96 907 77 946

Räntekostnader och 
liknande resultatposter -2 990 -1 615

Summa resultat 
från finansiella poster 93 917 76 331

Resultat efter 
finansiella poster 697 576 550 322

Årets resultat 697 576 550 322

Resultaträkning

2014 2013 2012

Nettoomsättning 2 300 123 1 771 238 1 395 000

Offentliga bidrag 30 888 361 30 433 328 28 015 000

Personalkostnader -18 990 910 -20 133 698 -16 316 000

Resultat efter 
finansiella poster 697 576 550 322 2 480 000

Eget kapital 4 157 968 3 460 392 2 910 000

Årsverken 32 35 30

Från föregående år balanserat resultat 3 460 392

Årets resultat 697 576

4 157 968
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Not 2014-12-31 2013-12-31

1

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggnings-
tillgångar

Inventarier och teknisk utrustning 6 635 135 309 277

Summa materiella 
anläggningstillgångar 635 135 309 277

Summa anläggningstillgångar 635 135 309 277

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 244 507 603 764

Aktuella skattefordringar 97 400 72 526

Övriga kortfristiga fordringar 1 243 996 519 646

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 7 1 575 994 1 272 147

Summa kortfristiga fordringar 3 161 897 2 468 083

Kassa och bank

Kassa och bank 8 7 798 160 7 290 012

Summa kassa och bank 7 798 160 7 290 012

Summa omsättningstillgångar 10 960 057 9 758 095

Summa tillgångar 11 595 192 10 067 372

Balansräkning
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Not 2014-12-31 2013-12-31

1

Eget kapital och skulder

Eget kapital 9

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 3 460 392 2 910 069

Årets resultat 697 576 550 322

Summa fritt eget kapital 4 157 968 3 460 391

Summa eget kapital 4 157 968 3 460 391

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 310 501 2 305 209

Övriga kortfristiga skulder 583 985 857 327

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 10 3 542 738 3 444 445

Summa kortfristiga skulder 7 437 224 6 606 981

Summa skulder 7 437 224 6 606 981

Summa eget kapital 
och skulder 11 595 192 10 067 372

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning

Not 2014-12-31 2013-12-31

1

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggnings-
tillgångar

Inventarier och teknisk utrustning 6 635 135 309 277

Summa materiella 
anläggningstillgångar 635 135 309 277

Summa anläggningstillgångar 635 135 309 277

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 244 507 603 764

Aktuella skattefordringar 97 400 72 526

Övriga kortfristiga fordringar 1 243 996 519 646

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 7 1 575 994 1 272 147

Summa kortfristiga fordringar 3 161 897 2 468 083

Kassa och bank

Kassa och bank 8 7 798 160 7 290 012

Summa kassa och bank 7 798 160 7 290 012

Summa omsättningstillgångar 10 960 057 9 758 095

Summa tillgångar 11 595 192 10 067 372
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Noter

Inventarier, verktyg och installationer 3–5 år

Viss ljus- och ljudutrustning 8 år

Publikgradäng samt vissa inventarier 10 år

Kommunalförbundets bokföring och redovisning följer Kommunallag (1991:900), 
Kommunal redovisningslag (1997:614) samt god redovisningssed.

Anläggningstillgångar
Inventarier som bedöms ha en ekonomisk livslängd på högst tre år eller som är av mindre värde (ett halvt prisbasbelopp) 
kostnadsförs i sin helhet under det år då de införskaffas. 

För inventarier anpassas den planenliga avskrivningen för olika typer av anläggningstillgångar så att ekonomisk 
livslängd överensstämmer med teknisk livslängd. 

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Förutbetalda produktionskostnader och föreställningsintäkter
Nedlagda rörliga kostnader för produktioner med premiär under 2015 eller senare bokförs som förutbetalda produktions-
kostnader. De förutbetalda produktionskostnaderna kostnadsförs vid premiär.

Föreställningsintäkter bokförs som förutbetalda föreställningsintäkter och intäktsförs vid genomförd föreställning.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när ett befintligt åtagande, hänförligt till en inträffad händelse, kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Not 2
Offentliga bidrag

2014 2013

Huvudmannabidrag, Landstinget Västmanland 11 069 001 10 878 000

Huvudmannabidrag, Västerås Stad 10 718 001 10 534 002

Projektbidrag från huvudmännen 850 000 1 050 000

Statsbidrag 7 669 000 7 519 000

Statsbidrag 100 000 0

Anställningsstöd 482 359 452 326

Summa 30 888 361 30 433 328

Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper

I produktionskostnaderna ingår, förutom material, entreprenad, upphovsrätter och liknande, 
även kostnader för marknadsföring om 2 177 055 kronor.

Not 3
Produktionskostnader

Not 4
Övriga externa kostnader

2014 2013

Lokalkostnader 4 438 203 4 432 990

Övriga kostnader 2 562 814 1 625 058

Summa 7 001 017 6 058 048

I summan Övriga externa kostnader ovan ingår ersättning till revisorerna.
2014 2013

Revisionsuppdrag, PwC 81 330 79 300

Andra uppdrag, PwC 78 715 9 500

Summa 160 045 88 800
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Not 5
Personal

2014 2013

Årsverken, tillsvidareanställd personal

Kvinnor 12 10

Män 8 7

Totalt 20 17

Årsverken, visstidsanställd personal

Kvinnor 6 10

Män 6 8

Totalt 12 18

Totalt antal årsverken

Kvinnor 18 20

Män 14 15

Totalt 32 35

Styrelse (antal)

Kvinnor 3 3

Män 4 4

Totalt 7 7

Ledning (antal)

Kvinnor 4 4

Män 1 0

Totalt 5 4

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro 4,9 % 2,6 %

Varav långtidssjukfrånvaro 71,0 % 32,0 %

Sjukfrånvaro, kvinnor 7,7 % 3,4 %

Sjukfrånvaro, män 1,2 % 1,4 %

Sjukfrånvaro, 29 år och yngre – –

Sjukfrånvaro, 30–49 år 5,4 % 2,5 %

Sjukfrånvaro, 50 år och äldre 5,5 % 3,5 %

Löner, ersättningar och sociala kostnader

Styrelsen 271 110 285 590

Övriga anställda 12 213 352 12 871 283

Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 212 802 4 457 305

Pensionskostnader (varav för styrelse 0 kr) 1 648 174 1 823 802

Summa 18 345 438 19 438 044

Noter

2014 2013

Revisionsuppdrag, PwC 81 330 79 300

Andra uppdrag, PwC 78 715 9 500

Summa 160 045 88 800
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Not 6
Inventarier, teknisk utrustning och fordon

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 916 684 3 828 361

Årets inköp 493 201 88 323

Försäljning och utrangering 0 0

Utgående anskaffningsvärde 4 409 885 3 916 684

Ingående avskrivningar -3 607 408 -3 426 109

Försäljning och utrangering 0 0

Årets avskrivningar -167 342 -181 299

Utgående avskrivningar -3 774 750 -3 607 408

Utgående restvärde enligt plan 365 135 309 276

Not 7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda produktionskostnader 619 000 335 046

Förutbetalda hyror 873 186 851 766

Övriga förutbetalda kostnader 83 808 85 335

Summa 1 575 994 1 272 147

Not 9
Eget kapital

2014-12-31 2013-12-31

Fritt eget kapital

Ingående balanserat resultat 3 460 392 2 910 069

Årets resultat balanseras i ny räkning 697 576 550 322

Utgående balanserat resultat 4 157 968 3 460 391

Summa 4 157 968 3 460 391

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 1 000 000 kronor varav 0 kronor är utnyttjad.

Not 8
Kassa och bank

Noter

Not 10
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2014-12-31 2013-12-31

Upplupna löner 419 247 487 054

Upplupna semesterlöner 274 574 189 078

Upplupna pensionskostnader 596 005 636 924

Upplupna sociala avgifter och särskild löneskatt 231 697 232 976

Förskott från kunder (presentkort) 110 858 114 377

Upplupna produktionskostnader 733 897 878 700

Reservering ombyggnationer och lokalanpassningar 350 000 700 000

Förutbetalt statligt stöd 500 000 0

Övriga poster 326 460 331 657

Summa 3 542 738 3 570 766



Årsredovisning 2014 Västmanlands Teater 37 

Västerås den 28 januari 2015

Olof Walldén
Ordförande

Vivi Rönnberg Ida Lind
Andre vice ordförande

Johan Eriksson

Elisabeth Wäneskog
Förste vice ordförande

Linda Mildner Irene Hagström

Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har angivits den 29 januari 2015

Gunilla Bergvall Jörgen Eklund

Barn och deras barn
Foto: Håkan Larsson

Not 9
Eget kapital

Not 10
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Revisionsberättelse

Vi, av fullmäktige i Västmanlands län respektive Västerås stad utsedda revisorer, har granskat 
Kommunalförbundet Västmanlands Teaters verksamhet.

Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande förbundsordning, 
samt de beslut och föreskrifter som gäller för verksamheten. Revisorernas ansvar är att granska 
verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivs i enlighet 
med respektive fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, gällande revisionsreglemente, god 
revisionssed i kommunal verksamhet samt av ägarna fastställd förbundsordning. Granskningen 
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och prövning.

Vi bedömer att förbundets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att förbundets interna kontroll har varit 
tillräcklig. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligen är rättvisande. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen sam de enskilda 
ledamöterna i densamma.

Vi bedömer att förbundet bedrivit sin verksamhet i enlighet med ägarnas direktiv.

Västerås den 29 januari 2015

Gunilla Bergvall  Jörgen Eklund

Den flygande 
handläggaren
Foto: Markus Gårder
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Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna i Norra Västmanlands Samordningsförbund (förbundet) 
har PwC i uppdrag att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundssty-
relsens förvaltning 2014. 

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksam-
heten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvi-
sande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.  

Förbundsmedlemmar har betalt in 7 000 tkr till Norra Västmanlands Samord-
ningsförbund. Medlen är fördelat enlig följande: staten 3,5 mnkr, landstinget 
Västmanland 1,75 mnkr och kommunerna 1,75 mnkr. Medverkande kommuner är 
Fagersta, Hallstahammar, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Surahammar. För-
bundet redovisar ett resultat på -1 179 tkr (föregående år redovisades ett underskott 
på -1 865 tkr). Förbundet har ett eget kapital på 1 264 tkr.  

Årsredovisningens verksamhetsberättelse redovisar insatserna och utbildningsin-
satserna under året på ett översiktligt och tydligt sätt.  

Vi har granskat verksamhetsplanen översiktligt. 

Har även genomfört en stickprovsgranskning av inkomna fakturor för att se att de-
legationsordningen följs som den ska.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gäller fr. o m den 1 januari 
2005. Den hänvisar till kommunallagen och den kommunala redovisningslagen 
(KRL). KRL gäller fr.o.m. 1998 och reglerar externredovisningen. I lagen finns be-
stämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av 
uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redo-
visningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Samordningsförbundets sty-
relse ansvarar för årsredovisningen.  

1.2 Revisionsfråga och metod 

Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna och årsredo-
visningen är rättvisande och granska styrelsens förvaltning. Inom ramen för denna 
uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upp-
rättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med normgiv-
ning, främst från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen, som sker utifrån 
ett väsentlighets- och riskperspektiv, skall besvara följande revisionsfråga: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

 
Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekono-
miska ramar. 

 

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 
 
 Med rättvisande räkenskaper avses fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, 
periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll och presentat-
ion. 
 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 

presenterades 2015-03-03.   

Rapportens innehåll har sakgranskats av samordnare och ekonomiansvarig för för-

bundet.  
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2 Granskningsresultat 

2.1 Förvaltningsberättelse 

I KRL kap 4 framgår det att förbundet skall upprätta en förvaltningsberättelse. För-

valtningsberättelsen skall innehålla: 

- en översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet (KRL 4:1) 

- en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den lö-
pande verksamheten (KRL 4:3) 

 

2.1.1 Översikt över utvecklingen av verksamheten 

Vi har granskat att förvaltningsberättelsen lämnar tillräckliga uppgifter om: 

 obligatorisk information i enlighet med KRL och RKRs rekommendationer 

 sådana förhållanden, som inte skall redovisas i balansräkning eller resultat-
räkning, men som är viktiga för bedömning av ekonomin 

 händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret el-
ler efter dess slut 

 förväntad utveckling 

 annat av betydelse för styrning och uppföljning 
 

Bedömning och iakttagelser  

I förvaltningsberättelsen redogörs för följande: 

- Syftet med samordningsförbundets verksamhet 
- Styrelsens arbete 
- Återkoppling till verksamhetsplan, budget och beslut om insatser under året 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet 
överensstämmer med kraven i KRL. Vi anser att förvaltningsberättelsen är informa-
tiv och ger en tydlig redogörelse till händelserna under året, de olika insatserna, 
samt för förbundets utveckling under året.  

Förbundet presenterar utfallet för sina mål och det konstateras att av de 21 målen 
som finns inom 4 olika målområden är samtliga uppfyllda. De redovisar även utfal-
let för insatser som genomförts under året. Förbundet har inga finansiella mål.  

Styrelsen har beslutat att det egna kapitalet inte får understiga 400 tkr. Prognosen 
under hösten var att det egna kapitalet skulle uppgå till 680 tkr vid årsskiftet men 
efter en mycket stram hållning av kostnaderna kunde stora kostnadsbesparingar 
göras vilket medförde att det egna kapitalet per 141231 uppgår till 1 264 tkr. Större 
delen av kostnadsbesparingen kom från att ett samordningsteam under halva året 
haft en heltidsvakans på grund av sjukdom. 
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2.2 Resultaträkning 

Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna kapi-

talet har förändrats under året (KRL 5:1). 

Nedan redovisas resultaträkningens utfall i jämförelse med föregående år och bud-
get: 

Resultaträkning tkr Utfall 2014 Utfall 2013 
Budget 

2014 

Verksamhetens intäkter    7 002  7 163     7 000 
Verksamhetens kostnader – 8 208    – 9 082 – 9 176 
Verksamhetens nettokostnader      – 1 206  – 1 920   – 2 176 
Finansiella intäkter        31    80        
Finansiella kostnader     – 4    – 25         -2 
Årets resultat – 1 179 – 1 865        -2 178 

 

Intäkterna är till störst del medlemsmedel och fördelade enligt följande: 

Staten    3 500 tkr 
Landstinget Västmanland  1 750 tkr 
Fagersta kommun      321 tkr 
Hallstahammars kommun     388 tkr 
Norbergs kommun      140 tkr 
Sala kommun      544 tkr 
Skinnskattebergs kommun     110 tkr 
Surahammars kommun    246 tkr 
Totalt:                        7 000 tkr 

 

Vi har granskat att: 

 resultaträkningen är uppställd enligt KRL 

 resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och 
kostnader 

 noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkning-
ens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet 

 resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets 
resultat. Vi bedömer vidare att resultaträkningen är uppställd enlig KRL och att 
noter finns i tillräcklig omfattning.  

Årets resultat uppgår till -1 179 tkr (-1 865 tkr). Det egna kapitalet uppgår till 1 264 
tkr (2 443 tkr). Verksamhetens intäkter består till störst del av medlemsbidrag, 
7 000 tkr, vilket är oförändrat mellan åren. Kostnaderna har under året minskat 
med ca 900 tkr, som kan förklaras till störst del av att kostnaderna för insatserna 
har minskat sedan föregående år.   



Granskning av årsredovisning 2014 
 

 

23 mars 2015 
Norra Västmanlands Samordningsförbund 5 av 7 
PwC 

 

2.3 Balansräkning 

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, avsätt-

ningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen).  

Vi har granskat att: 

 balansräkningen är uppställd enligt KRL 

 noter finns i tillräcklig omfattning 

 upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör förbundet och är 
fullständigt redovisade och rätt periodiserade 

 tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i KRL 

 föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser 

 specifikationer till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning 

 årets resultat överensstämmer med resultaträkningen  

 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättning, skulder och eget kapital.  

Vi bedömer att balansräkningen är uppställd enligt KRL och noter finns i tillräcklig 
omfattning. Även underlag till balansposterna finns i tillräcklig omfattning.  

2.4 Finansieringsanalys 

Vi bedömer att finansieringsanalysen redovisar förbundets förändring av likvida 
medel på ett korrekt sätt.  

2.5 Fördjupade granskningar 

Verksamhetsplan 

Har översiktligt gått igenom verksamhetsplanen för 2014. Samtliga målområden, 
mål och aktiviteter som redovisas i årsredovisningen finns med i verksamhetspla-
nen. Det finns fyra övergripande målområden som har brutits ner i ett antal aktivi-
teter som anger årets arbete. Enligt årsredovisningen har samtliga aktivitetsmål 
uppfyllts under året.  
 

Delegationsordning 

Det finns för förbundet en framtagen delegationsordning från 2010-11-01. Där 

framgår att samordnaren har delegerad beslutsrätt av inköp upp till 5 tkr/tillfälle 

och belopp över 5 tkr är det samordnaren i samråd med ordförande som har beslu-

tanderätt. Beslutsattest för bland annat inkomna fakturor har styrelsen, delegerat 

till ordföranden, och mottagningsattest har samordnare. Efter stickprovsgranskning 

kan konstateras att delegationsordningen följs enligt ovan.  
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Uppföljning 
 
Det finns ett flertal rutiner på hur styrelsen kontinuerligt ska få information om och 
uppföljningar av förbundets samordningsinsatser. Två gånger per år sker formell 
rapportering till styrelsen med hel- och delårsrapporter som presenteras.  
 

Styrelsen har sammanträden fyra gånger per år, Ann rapporterar vid varje tillfälle 
vad som hänt i samordningsförbundet och vad som planeras framöver. En ekono-
misk uppföljning presenteras även på styrelsemötena, då är Ulf med och redogör för 
det ekonomiska läget. Han gör även prognoser som styrelsen får ta del av och som 
är uppskattade.  
 
Vi bedömer att styrelsen kontinuerligt får information om och följer upp förbundets 
samverkansinatser på ett tillfredsställande sätt. 
 
Ann och Ulf har satt en ny tidsgräns för varje samordningsteam att lämna in rekvi-
sitioner, från tidigare två månader till en månad. Då flera av teamen ofta lämnar 
rekvisitionerna sent har det medfört viss eftersläpning i redovisningen, förhopp-
ningen är nu att detta ska undvikas.  
 
Samordningsförbundets egna kapital får inte understiga 400 tkr, årets utgående 
balans per 141231 uppgår till 1 264 tkr.  
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Sammanfattning 

Revisorerna i Västra Mälardalen Samordningsförbund har gett PwC i uppdrag att 
granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning 2014. 

Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verk-
samheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställning-
en.  

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvi-
sande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.  

Samverkande parter har betalat in 3 800 tkr (4 000 tkr) till Västra Mälardalens 
Samordningsförbund för 2014. Förbundet redovisar ett resultat på 791 tkr  
(-507 tkr). Förbundet har ett eget kapital som uppgår till 2 761 tkr (1 969 tkr). 

Vi har, utöver årsbokslutet, även granskat ett projekt som planerades avslutas 2014 
men som har förlängts till 2015, KAK-projektet, samt gjort stickprov och kontrolle-
rat att delegationsordningen följs. 

  
  



Granskning av årsredovisning 2014 
 

30 mars 2015 
Västra Mälardalens Samordningsförbund 2 av 7 
PwC 

 

 

1. Inledning 

 

1.1. Bakgrund 

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gäller fr o m den 1 januari 
2005. Den hänvisar till kommunallagen och den kommunala redovisningslagen 
(KRL). KRL gäller fr o m 1998 och reglerar externredovisningen. I lagen finns be-
stämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av 
uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redo-
visningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Samordningsförbundets sty-
relse ansvarar för årsredovisningen.  

1.2. Revisionsfråga och metod 

Revisorerna har till uppgift att pröva om räkenskaperna och årsredovisningen är 
rättvisande och granska styrelsens förvaltning. Inom ramen för denna uppgift är 
syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprättad i 
enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med normgivning, 
främst från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen, som sker utifrån ett 
väsentlighets- och riskperspektiv, skall besvara följande revisionsfrågor: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? 
 

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet 

mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.  

Med rättvisande räkenskaper avses fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, 
periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll och presenta-
tion. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

 förvaltningsberättelse  

 resultaträkning 

 balansräkning 

 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 

presenterades 2015-03-03.   

Rapportens innehåll har sakgranskats av samordnare och ekonomiansvarig för för-

bundet.  
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2. Granskningsresultat 

2.1. Förvaltningsberättelse 

I KRL kap 4 framgår det att förbundet skall upprätta en förvaltningsberättelse. För-

valtningsberättelsen skall innehålla: 

- en översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet (KRL 4:1) 

- en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den lö-
pande verksamheten (KRL 4:3) 

2.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten 

Vi har granskat att förvaltningsberättelsen lämnar tillräckliga uppgifter om: 

 obligatorisk information i enlighet med KRL och RKRs rekommendationer 

 sådana förhållanden, som inte skall redovisas i balansräkning eller resultat-
räkning, men som är viktiga för bedömning av ekonomin 

 händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret el-
ler efter dess slut 

 förväntad utveckling 

 annat av betydelse för styrning och uppföljning 
 

Bedömning och iakttagelser  

I förvaltningsberättelsen redogörs för följande: 

- Förbundets verksamhet 

- Måluppfyllelse 

- Individinriktade insatser under 2014 

- Övriga större styrelsebeslut under 2014 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet 
överensstämmer med kraven i KRL. Vi anser att förvaltningsberättelsen är informa-
tiv och att den på ett tydligt sätt redogör för händelser under året, de olika projekten 
samt förbundets utveckling under året och hur intecknade medel för 2015 ska för-
delas  

Samordnaren är anställd av Köpings kommun, men hyrs ut till samordningsför-
bundet. Det är förbundet som betalar samordnarens lön efter fakturan som kom-
munen skickar. På grund av detta behövs ingen redovisning av personalförhållan-
dena och sjukfrånvaron.  

Förbundet har två övergripande huvuduppgifter som har delats upp i 6 mål med 
tillhörande 10 aktiviteter. Förbundet har även mål i kommunikationsplanen 2014 
samt internkotrollplanen 2014. I måluppfyllelsen för de 10 aktiviteterna görs en 
beskrivning på vad som gjorts under året. Det framgår att 3 aktiviteter uppfyllt må-
let varav 1 med utveklingspotential, 2 aktiviteter har påbörjats, 3 aktiviteter har del-
vis uppfyllda mål och 1 aktivitet har ej uppfyllt målet, det återstår då en aktivitet där 
ledningen gjorde en egen uppföljning och då inte såg behov av fortsatt stöd av sam-
ordningsförbundet. Inget av de 6 huvudmålen har alltså uppfyllts full ut.  
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Det framkommer under avsnittet ”Individinriktade insatser under 2014” att delta-
garna under året nästan uteslutande hade försörjningsstöd och var remitterade från 
kommunen.  

Förbundet har under året finansierat ett projekt, Kunskap-Arbete-Kvalitet (KAK). 
Projektet KAK skulle avslutas 2014 men har förlängts till 2015, projektet har en 
budget på 4 650 tkr och årets utfall är 1 406 tkr.  

2.2. Resultaträkning 

Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna kapi-

talet har förändrats under året (KRL 5:1). 

Nedan redovisas resultaträkningens utfall i jämförelse med föregående år och bud-
get:   

Resultaträkning  Utfall 2014 Utfall 2013 Budget 2014 

Verksamhetens intäkter  3 800 000,00         4 000 000,00           3 800 000,00  

Verksamhetens kostnader -     3 025 330,00  -      4 548 946,50  -      3 850 000,00  

Verksamhetens nettokostnader -        774 670,00            548 946,50  -           50 000,00   

Finansiella intäkter 
            15 749,00              42 142,00  

                        
50 000,00     

Årets resultat -        790 419,00            506 804,50  0  

 
Vi har granskat att: 

 resultaträkningen är uppställd enligt KRL 

 resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och 
kostnader 

 noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkning-
ens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet 

 resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att resultaträkningen är uppställd enligt KRL. 

Intäkterna mellan åren har minskat med 200 tkr, kostnaderna har minskat med 
1 523 tkr. Efter analys kan konstateras att det är kostnaderna för projekt som står 
för den största minskningen med 1 432 tkr. Det är hänförligt till att projektet Vägen 
In, som avslutades 131231, hade nedlagda kostnader som uppgick till 2,3 mkr före-
gående år och i år endast 32 tkr.  

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets 
resultat. Årets resultat uppgår till 791 tkr (-507 tkr). Budgeterat resultat 2014 upp-
gick till 0 kr, anledning till skillnaden mellan budgeterat resultat och årets resultat 
är hänförligt till att KAK-projektet ansökt om mer medel än de använt. Det egna 
kapitalet uppgår till 2 761 tkr (1 969 tkr).  
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2.3. Balansräkning 

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, avsätt-

ningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen).  

Vi har granskat att: 

 balansräkningen är uppställd enligt KRL 

 noter finns i tillräcklig omfattning 

 upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör förbundet och är 
fullständigt redovisade och rätt periodiserade 

 tillgångar och skulder har värderats enligt principerna i KRL 

 föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser 

 specifikationer till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning 

 årets resultat överensstämmer med resultaträkningen  
 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 
skulder och eget kapital.  

Enligt vår bedömning är balansräkningen uppställd enligt KRL och noter finns i 
tillräcklig utsträckning. Vi bedömer även att underlag till balansposterna finns i 
tillräcklig omfattning. 

2.4. Kassaflödesanalys 

Årsredovisningen saknar kassaflödesanalys. Vi bedömer att, även om lagstiftningen 
kräver en kassaflödesanalys, detta inte är nödvändig för förbundet då investeringar 
normalt inte görs i samordningsförbunden.  

2.5. Fördjupad granskning 

Kunskap-Arbete-Kvalitet (KAK) 

Personer utan arbete som är aktuella inom någon av kommunerna Köping, Arboga 

och Kungsör samt riskerar eller är i långvarigt beroende av försörjningsstöd. Målet 

är att 75 % av deltagarna beräknas genomgå hela programmet, och ca 75 % av delta-

garna väntas bryta eller minska behovet av försörjningsstöd. 

Syftet med projektet är en ökad samordning och effektivisering av befintliga resur-

ser inom det offentliga som matchas med individens faktiska hjälpbehov och öns-

lemål för en fungerande rehabilitering och ett fungerande arbetsliv. Samt att öka 

deltagarnas möjligheter till arbete eller studier efter deltagande projekt.  

31 december 2014 var 105 personer inskrivna, 42 kvinnor och 63 män. 87 deltagare 

var i anställning och resten i praktik eller i kartläggningsfas. 43 personer hade ge-

nomfört sin anställning och 32 personer hade hoppat av projektet av olika anled-

ningar, exempelvis flytt, studier, arbete eller föräldraledighet.  
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Budgeten för projektet mellan perioden 2012 till och med 2014 var 4 650 tkr, då 

projektet försenades förs återstående medel över till 2015, det nya slutdatumet för 

projektet är 2015-12-31. Per 31 december 2014 har kostnader som uppgår till 1 406 

tkr lagts ner, återstående del uppgår då till 2 295 tkr. Budgeterade kostnader för 

2014 uppgår till 2 100 tkr och utfall uppgår till 1 406 tkr.  

Rapportering har gjorts på styrelsemöten där bland annat förbättringsåtgärder pre-

senteras, samt hur projektet löper på. Vid två tillfällen har projektledarna deltagit 

på styrelsemöten och rapporterat. Vi anser att uppföljningen till styrelsen av pro-

jektet KAK skett kontinuerligt och på ett tillfredsställande sätt.  

Delegationsordning 

Delegationsordningen finns att tillgå på förbundets hemsida, den är beslutad av 

styrelsen 2012-06-15. Det framgår att samordnaren har inköpsrätt upp till 5 tkr, 

över detta belopp ska det vara i samråd med ordförande. Enligt samordnaren och 

ekonomen görs det sällan köp över 5 tkr. De flesta köp som görs av samordnaren 

sker med ett kreditkort med kreditgränsen på 5 tkr. Efter genomgång av samtliga 

fakturor från kreditkortet under året kan konstateras att samordnaren tillsammans 

med ekonomen attesterar, även ordförande attesterar samordnarens utlägg. Kvitto 

finns med på samtliga köp och även i vissa fall förklaring till varför inköpet gjorts, 

t.ex. möte.  

En uppdaterad version av delegationsordningen har antagits av styrelsen i novem-

ber 2014. 

Samordnaren mottagningsattesterar samtliga fakturor som sedan beslutsattesteras 

av ekonomen, stämmer enligt stickprov av fakturor.  

I internkontrollplanen för 2014, finns med att samordnaren ska göra stickprov och 

granska att rätt arvoden betalas ut till rätt person, vilket enligt årsredovisningen har 

gjorts.   
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Tilt
S amordnings ftjrbundet ViisterAs
Kommunfullm?i.ktige i Viisteris stad
Landstingsfullmiiktige i Landstinget Viistmanland
Fdrsiikringskassan
Arbetsftirmedlingen

REVISIONSBERATTELSE ftir fir 20L4

Samordningsfti rbundet Viisteris
Organisationsnummer 222000 -2824

Vi har granskat riikenskapema, flrsredovisningen och forbundsstyrelsens forvaltning i
Samordningsforbundet Viister6s, org nr 222000-2824, for verksamhetsiret 2014.

Styrels ens ansv ar for dr sr e dovisningen o ch farv altningen
Det ?ir forbundsstyrelsen som har ansvaret for att uppriiffa en Arsredovisning som ger en
riittvisande bild och for den interna kontroll som styrelsen bedomer iir nodviindig for att upprtitta
en flrsredovisning som inte inneh8ller vtisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pA
oegentligheter eller pi fel. Sfrelsen ansvarar ocksi for att verksamheten bedrivs i enlighet med
giillande m61, beslut och riktlinjer samt de foreskrifter som giiller for verksamheten.

Reyisorns ansyar
V6rt ansvar ar attuttaTa oss om flrsredovisningen iir uppriittad i enlighet med kommunallagen
samt prova om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser och forbundsordningen pi grundval av vir granskning.

Vi har utfort vir granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,
kommunallagen, forbundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet.

VAr granskning innefattar att genom olika &tgiirder inhiimta underlag om belopp och annan
information i irsredovisningen. Revisorn viiljer vilka itgiirder som ska utforas, bland annat
genom att bedoma riskerna for viisentliga felaktigheter i 6rsredovisningen, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pi fel. Vid denna riskbedcjmning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som tir relevanta fijr hur forbundet uppriittar 6rsredovisningen for att ge en riittvisande
bild i syfte att utforma granskningsFftgarder som rir iindamilsenliga med hiinsyn till
omstiindigheterna, men inte i syfte att gora ett uttalande om effektiviteten i forbundets intema
kontroll. Granskningen innefattar ocksi en utviirdering av iindam6lsenligheten i de
redovisningsprinciper som har anvdnts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utviirdering av den overgripande presentationen i irsredovisningen.

Som underlag for virt uttalande om ansvarsfrihet har vi utover vir granskning av
&rsredovisningen granskat viisentliga beslut, lrtgarder och forh6llanden i forbundet for att kunna
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bedcima verksamheten i forhillande till giillande mfll, beslut och riktlinier samt de fdreskrifter
som giiller fcjr verksamheten.

Granskningen har genomforts med den inriktning och omfattning som behovs for att ge rimlig
grund for bedomning och ansvarsprovning.

Uttalanden

Enligt vir uppfattning har styrelsen i Samordningsfdrbundet bedrivit verksamheten pi ett
iindamAlsenli gt o ch fr6n ekonomi sksynpunkt til lfreds stiillande siitt.

Vi bedomer att riikenskaperna i allt viisentligt iir riittvisande, att den interna kontroll har varit
tillriicklig, att resultatet enligt irsredovisningen iir forenligt med de finansiella mil och
verksamhetsmil som iir uppst?illda enligt forbundsordning och verksamhetsplanen samt att
Arsredovisningen har uppriittats i enlighet med god redovisningssed och tilliimpliga delar av lagen
om kommunal redovisning.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamoter beviljas ansvarsfrihet for verksamhets6ret 2014.

Viisteris den 30 mars 2015

Bciri Barbro Hillring
Revisor, utsedd av
Landstinget V land

Auktoriserad revisor
Deloitte AB,
utsedd av staten

Bilaga:
De sakkunnigas rapport

Revisor, utsedd av Viisteris
stad
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Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbundet Västerås (förbundet) har 
gett PwC i uppdrag att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundssty-
relsens förvaltning 2014. 

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksam-
heten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvi-
sande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.  

Förbundsmedlemmar har betalt in 11 000 tkr till Samordningsförbundet Västerås. 
Medlen är fördelat enlig följande: staten 5 500 tkr, landstinget Västmanland 2 750 
tkr och Västerås Stad 2 750 tkr. Förbundet redovisar ett resultat på -1 993 tkr (-2 
888 tkr). Förbundet har ett eget kapital på 1 273 tkr (3 266 tkr).  

Årsredovisningens verksamhetsberättelse redovisar insatserna och utbildningsin-
satserna under året på ett översiktligt och tydligt sätt.  

Har genomfört en stickprovsgranskning av inkomna fakturor för att se att delegat-
ionsordningen följs som den ska.  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gäller fr. o m den 1 januari 
2005. Den hänvisar till kommunallagen och den kommunala redovisningslagen 
(KRL). KRL gäller fr.o.m. 1998 och reglerar externredovisningen. I lagen finns be-
stämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av 
uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redo-
visningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Samordningsförbundets sty-
relse ansvarar för årsredovisningen.  

1.2 Revisionsfråga och metod 

Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna och årsredo-
visningen är rättvisande och granska styrelsens förvaltning. Inom ramen för denna 
uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upp-
rättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med normgiv-
ning, främst från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen, som sker utifrån 
ett väsentlighets- och riskperspektiv, skall besvara följande revisionsfråga: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

 
Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekono-
miska ramar. 

 

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 
 
Med rättvisande räkenskaper avses fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, 
periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll och presentat-
ion. 
 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på beslutad årsredovisning som pre-

senterades 2015-03-20.   

Rapportens innehåll har sakgranskats av samordnare för förbundet.  
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2 Granskningsresultat 

2.1 Förvaltningsberättelse 

I KRL kap 4 framgår det att förbundet skall upprätta en förvaltningsberättelse. För-

valtningsberättelsen skall innehålla: 

- en översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet (KRL 4:1) 

- en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den lö-
pande verksamheten (KRL 4:3) 

 

2.1.1 Översikt över utvecklingen av verksamheten 

Vi har granskat att förvaltningsberättelsen lämnar tillräckliga uppgifter om: 

 obligatorisk information i enlighet med KRL och RKRs rekommendationer 

 sådana förhållanden, som inte skall redovisas i balansräkning eller resultat-
räkning, men som är viktiga för bedömning av ekonomin 

 händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret el-
ler efter dess slut 

 förväntad utveckling 

 annat av betydelse för styrning och uppföljning 
 

Bedömning och iakttagelser  

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet 
överensstämmer med kraven i KRL. Vi anser att förvaltningsberättelsen är informa-
tiv och ger en tydlig redogörelse till händelserna under året, de olika insatserna, 
samt för förbundets utveckling under året.  

Har översiktligt gått igenom verksamhetsplanen för 2014, förbundet har enligt 
verksamhetsplanen och budget för 2014 fem verksamhetsmål: 

 självförsörjningen öka  

 anställningsbarheten öka  

 kunskapen om samverkan öka  

 samverkan öka mellan samverkansparterna  

 kompetensen inom samverkan öka  
 
I årsredovisningen framkommer att samtliga av dessa mål är uppfyllda genom den 
samverkan och de insatser förbundet haft under året.  
 
I verksamhetsplanen och budget 2014 framkommer även att förbundet har ett fi-
nansiellt mål som lyder: 
 

 Samordningsförbundets verksamhet skall ha en effektiv och ansvarsfull an-
vändning av de medel som ställs till förbundets förfogande. Förbundet skall 
sträva efter en balanserad budget. 

 
Detta är dock inget som tydligt följts upp i årsredovisningen. 
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Samordningsförbundet har i verksamhetsplanen och budget 2014 tagit fram fem 
verksamhetsinriktningar som följs upp i årsredovisningen. Det är svårt att utifrån 
tabellen avgöra om målen är uppfyllda eller inte. Detta då det under rubriken 
”Måluppfyllelse 2014” endast anges vad som gjorts inom respektive inriktning un-
der året, och inte tydligt anger om målet är uppfyllt eller ej.  
 
I förvaltningsberättelsen redovisas även utfallet för insatserna som genomförts un-
der året, en utförligare information om insatserna finns i bilaga ”Insatsredovis-
ning”.  

Det redovisas en tabell där det framgår hur mycket som återstår av de beslutade 
medlen, totalt till samtliga insatser återstår 11 514 tkr. Anledningen till att det är så 
pass mycket medel som ännu inte betalats ut är att flertalet projekt sträcker sig till 
och med 2015 och 2016.  

Samordningsförbundet bedöms följa den antagna förbundsordningen.  

2.2 Resultaträkning 

Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna kapi-
talet har förändrats under året (KRL 5:1). 

Nedan redovisas resultaträkningens utfall i jämförelse med föregående år: 

Resultaträkning tkr Utfall 2014 Utfall 2013 

Verksamhetens intäkter        11 600         11 000     

Verksamhetens kostnader -      13 655     -   14 027     

Verksamhetens nettokostna-
der 

-        2 055     -      3027     

Finansiella intäkter              63              139     

Finansiella kostnader               -                   -       

Årets resultat -       1 993      -    2 888      

 

Intäkterna består till största del av medlemsmedel och är fördelade enligt följande: 

Staten    5 500 tkr 
Landstinget Västmanland 2 750 tkr 
Västerås Stad   2 750 tkr 
Totalt:                        11 000 tkr 
 
600 tkr kommer från Landstingets rehab-miljard. 
 

Vi har granskat att: 

 resultaträkningen är uppställd enligt KRL 

 resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och 
kostnader 

 noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkning-
ens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet 

 resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat 
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Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets 
resultat. Vi bedömer vidare att resultaträkningen är uppställd enlig KRL och att 
noter finns i tillräcklig omfattning.  

Årets resultat uppgår till -1 993 tkr (-2 888 tkr). Det egna kapitalet uppgår till  
1 273 tkr (3 266 tkr). Verksamhetens intäkter består till störst del av medlemsbi-
drag, 11 000 tkr, vilket är oförändrat mot föregående år. Kostnaderna har ökat med 
ca 372 tkr mot föregående år, nytt avtal har tecknats med Konsult och service som 
har medfört något ökade administrationskostnader. 

2.3 Balansräkning 

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, avsätt-
ningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen).  

Vi har granskat att: 

 balansräkningen är uppställd enligt KRL 

 noter finns i tillräcklig omfattning 

 upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör förbundet och är 
fullständigt redovisade och rätt periodiserade 

 tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i KRL 

 föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser 

 specifikationer till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning 

 årets resultat överensstämmer med resultaträkningen  
 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättning, skulder och eget kapital.  

Vi bedömer att balansräkningen är uppställd enligt KRL. 

2.4 Kassaflödesanalys 

Årsredovisningen saknar kassaflödesanalys. Vi bedömer att, även om lagstiftningen 
kräver en kassaflödesanalys, detta inte är nödvändig för förbundet då investeringar 
normalt inte görs i samordningsförbunden.  

2.5 Fördjupade granskningar 

Delegationsordning 

En reviderad version av delegationsordningen finns fastställd av styrelse 2013-03-

15. Det framgår att samordnaren har inköpsrätt upp till 5 tkr, över detta belopp ska 

det vara i samråd med ordförande. Enligt kontrollerade fakturor framgår det att köp 
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över 5 tkr sällan görs. Efter genomgång av några fakturor från kreditkortet kan kon-

stateras att delegationsordningen följs. 

Pilotmodell- Samordningsteam Västerås 

Målgruppen är deltagare 16 – 64 år med fysiska, psykiatriska, sociala samt arbets-

mässiga behov samt har offentlig försörjning. Målet är att 30 % ska gå till arbete 

eller studier, minst 80 % ska uppleva att de kommer närmare arbetsmarknaden och 

10 % förväntan gå till arbete ett år efter avslut.  

Syftet med projektet har varit att öka rehabiliteringspotentialen hos personer i för-

värvsaktiv ålder som annars har stor risk att fastna i utanförskap. Långsiktigt är 

målet att deltagarna genom eget arbete ska kunna försörja sig själva.  

Under den period Pilotmodell: Samordningsteam varit igång har 94 deltagare skri-

vits in, 44 män och 50 kvinnor. Av dem har 7 deltagare gått till anställning eller stu-

dier, 14 deltagare har gått till Förstärkt samarbete, 21 deltagare gått till annan pla-

nering eller praktik och 4 deltagare har avbrutit insatsen.  

Budgeten för projektet mellan perioden 2013-11-01 till och med 2016-06-30 uppgår 

till 11 740 tkr. Projektet planeras pågå till 2016-06-30 och hittills har kostnaderna 

uppgått till 4 126 tkr. Budgeterad kostnad för 2014 uppgår till 3 430 tkr, det innebär 

att ytterligare 696 tkr har lagts ner under året. Ökningen är hänförlig till ytterligare 

bidrag från Landstinget Västmanland om 600 tkr erhållits, varav 300 tkr har an-

vänts under 2014, samt att kostnaderna för projektets första två månader under 

2013 har belastat 2014. 

Enligt Ann-Kristin Ekman får styrelsen varje månad i samband med styrelsemöte 

en ekonomisk rapport för samtliga insatser, inklusive Pilotmodell: Samordnings-

team Västerås. Varje halvår sker även en verksamhetsrapportering. Vi anser att 

uppföljningen till styrelsen av projektet Pilotmodell- Samordningsteam har skett på 

ett tillfredsställande sätt,  

Enligt Ann-Kristin Ekman går projektet enligt förväntan. Ann-Kristin uppger även 

att samordningsförbundet kommer satsa på den här typen av verksamhet perma-

nent framöver.  
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Samordningsforbundet VdsterAs utvecklas fortfarande starkt. Sex insatser har varit igAng un-

der Aret. Pilotmodell: Samordningsteam VdsterAs har startat upp med en fusion mellan tv6

framg6ngrika insatser samt ett tredje ben; Salix, med tyngdpunkt pA motivationsarbete, dven

ett fjdrde ben Tilia har startat under hosten for behovsgruppen utmattade/utbrdnda som nar

behov av en mycket forsiktig och mjuk start. Alla insatser har en tydlig inriktning mot uppora-

get, dvs befriimja viigen till arbetsmarknaden.

En avsiktforklaring har antagits under hosten gdllande att forbundet satsar under 2015 pA att

genomfora en mobiliseringsfas infor kommande utlysning av ESF-medel i syfte att frdmja in-

tegration och motverka utanforskap och en social och ekonomisk h6llbar utveckling av staden.

En EU-strateg har anstdllt i Vdstmanland tillsammans med Sormlands och Uppsala ldn i syfte

u nderldtt genomforandet.

1389 personer har deltagit i insatser/projekt samt lokala- och ldnsgemensamma utbildningsin-

saiser genom forbundet under Aret, i syfte att minska utanforskapet och frdmja mojligheten till

vdlfdrd genom egen forsorjning och en okad psykisk och fysisk hiilsa, och inte minst, att

minska de samhallsekonomiska kostnaderna.

Ett ekonomiskt utfall ibalans med 13655495 iomsdttning med goda forutsdttningar infor

2015 med ingdende eget kapital med 1 272 600 tkr.

''&*,u
trn'

k, d,



Fii rbun de ts dn dam il angres
i Rirbundsordningen g S.
.Forbundets dndamdl dr att ge-
nom finansiell samordning under-
Idtta e IIer forb dttr a moj ligh ete rn a
for individer som dr i behov av
s amo rd n ade reh ab i Ii teri ngs in s at-
sersd aff dessa ska kunna for-
biittra sin formdga att utfora ett
fo rv iirvs arbe te och d drige n o m
stairka sin mojlighet till egen fdr-
sorjning.

.Forbundet ska oclsd strdva efter
en effektiv anviindning av gemen-
samma resurser och friimja en
positiv utveckling av verksamhet-
en.

Uppgifter ftr fiirbundet anges i
$7.

Forbundet har tiII uppgift att:

L Besluta om mAI och rikilinjer for
den finansiella samordningen

2. Stodja samverkan mellan sam-
verkansparterna

3. Finansiera sddana insatsersom
ligger inom de samverkand.e par-
te rn as s aml ade ansvarso mr 6de

4. Besluta pd vilket sdtt de medel
som finns for finansiell samord-
ning ska anvtindas

5. Besluta om forbundels arbefs-
ordning

6. Upp rdtta verksamhe tspl an,
budget och drsredovisning for
forbundet

7. Svara for uppfiljning och ut-
veirdering av rehabiliteringsinsat-
serna

Varje insats ska vara dokumente-
rad sd att den dr mojlig att folja
upp och vdrderas i forhAllande till
uppstdllda m6l for insatsen.

Insatserna ska dokumenteras pd
ett sddant sdtt att det dr mojligt att
|teranviinda vunna kunskaper och
e rfare nhe te r i p arte rnas o rdin arie
verl<samhet.

Alla insatser som finansie ras av
forbundet ska registreras och
folj as i uppfoljningssystemet SUS.

Samordningsforbundet Vdster6s bildades i maj 20.10, och dr ett
politiskt och finansiellt forbund inom rehabiliteringsomradet vars
medlemmar bestAr av Arbetsformedlingen, Forsdkringskassan,
Landstinget Vdstmanland samt Vdsterds stad. I kommunen bor
cirka 143 000 invinare.

Syftet med forbundet dr att genom finansiell samordning:

- att underlatta och forbdttra mojligheterna for de individer som
dr i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser s6 att dessa
ska kunna forbdttra sin formaga att utfora ett forvdrvsarbete och
ddrigenom steirka sin egen forsorjning
- att underldtta en effektiv resursanvandning inom rehabilite_
ringsomrddet mellan Arbetsformedlingen, Forsdkringskassan,
Kommun och Landstino
- att stodja och utveckla den finansiella samordningen mellan
parterna efter lokala forhdllanden
- att bl a genomfora fordjupade samverkansinsatser och kom_
petensutveckling.

Rehabiliteringsansvaret dr exempelvis uppdelat pA flera sek_
torer ddr varje aktor bedriver insatser utifrAn egna uppdrag och
ansvar. Samtidigt iir de olika aktorernas insatser beroende av
varandra for att en vdl fungerande rehabilitering ska komma till
stand. Att ansvaret for den enskilde dr fordelat pa flera aktorer
kan annars utgora hinder for en effektiv rehabilitering. Det kan
vara seirskilt problematiskt att rehabilitera mdnniskor som har
en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbets_
marknadsrelaterade problem, for att hjdlpa dessa mdnniskor dr
det nodvdndigt att aktorerna samordnar sina insatser.

Det finns enligt lagstiftningen (lag 2003:12j0 om finansiell
samordning i rehabiliteringsinsatser) dven samhdllsekonomiska
skdl for en finansiell samordning. Att samordna resurser i ett
gemensamt organ vdntas leda till samhdllsekonomiskt kosf
nadseffektiva losningar.

t ia ji 1: it i.!.:.'':.: :.1.,,:: ! * i,':1. i
Samordningsforbundet Vdster6s ska genom att finansiera en
grdnsoverskridande samverkan mellan Arbetsformedlingen,
Forsdkringskassan, Landstinget Vdstmanland och Vaister6s
stad mojliggora en snabbare AtergAng till arbete och etablering
pA arbetsmarknaden.

:''i:; ii.,::

Ge samordnade insatser till de Vdster6sare som har behov av
ett samordnat stod frSn flera myndigheter, for en snabbare
dterg6ng till arbete och etablering pA arbetsmarknaden.
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Styrelsen ar samordningsforbundets h6gsta beslutande och forvaltande organ som har ansvar for utveckling
och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i forbundsforordningen och dels i ett av styrelsen faststdllt regre-
mente' I styrelsen ing6r politiskt valda representanter frAn vardera medlemmen Landstinget och Vdster6s Stad
samt Arbetsformedlingen och Forsaikringskassan som foretraids av cheftidnstemdn.

Styrelsen skall

. besluta om m6l och rikflinjer for den finansiella samordningen

o stodja samverkan mellan de i forbundet ingdende parterna

o finansiera sddana rehabiliteringsinsatser som ligger inom de samverkande

parternas samlade ansvarsom16de

' besluta om p6 vilket sdtt de medel som st6r till forfogande for finansiell samord-
ning ska anvdndas

e besluta om forbundets arbetsorganisation

' uppretta verksamhetsplan for forbundet gAllande budget och drsredovisning

. svara for uppfoljning och utvdrdering av rehabiliteringsinsatserna

Styrelsen, och ovriga organ i samordningsforbundet, fdr inte besluta i fragor om formAner eller rdttigheter for
den enskilde, eller i ovrigt vidta dtgdrder som innefattar myndighetsutovning, eller i fr6go6or 

"ur", 
tillhanoa-

hAllande av tjdnster avsedda for enskilda.

Samordnaren dr styrelsens verkstiillande tjdnsteman och dr till styrelsens forfogande i enlighet med styrelsens
delegationsordning. Tjdnstemannen dr foredragande i styrelsen, verkstdller styrelsens beslut samt utarbetar
forslag till beslut for styrelsen vad gdller insatser. Samordnaren tjdnstgor pA heltid och har sin anstdllning i Vds-
terAs stad och redovisningstjdnster kops in av PricewaterhouseCoopers AB (pwC) i Veister6s.

Beredningsgruppen best6r av en (1)tjdnsteman, med beslutsmandat, fr6n respektive huvudman. Gruppen utre-
der ansokningar till projekt och forbereder ddrefter underlag till styrelsen. Gruppen finns inte i forbundets linjeor-
ganisation och har inget formellt ansvar i forh6llande till styrelsen utan dr ett stod till styrelsens tjdnsteman vid
forankring och forberedelser av forslag till styrersen vad gdller insatser.

,f:Mw



Revisorerna dr tre till antalet och vdrjs av vardera medlemmen.
en och Forsdkringskassan forordnas av Riksrevisionen.

Styrelsen har sammantrdtt vid B tillfdllen under 6ret.

Styrelsen 2014:

Ledamtiter

Ersdttare

Revisionen for m edlem marna Arbetsformedl ing-

Ordforande Staffan Jansson (S), Vaister6s stad
Vice ordf. Barbara Conte (MP) Landstinget Vdstmanland
Kau ko Leppdld, Arbetsformedl ingschef Arbetsformedli ngen
Ingrid Strandman, OmrAdeschef ForsdkringsKassan

Signild Morlin (MP), Vdster6s stad
Tommy Levinsson (S) Landstinget Viistmanland
Anne-Charlotte Silvano, Arbetsformedlingen
Catharina G-Hemmingsson, Fcirsdkringskassan, tom aug. 2014
Sonja Jernberg, Forsdkringskassan, from sep. 2014

Protokollen publiceras.pA Samordningsforbundets hemsida: www.samordninqvasteras.se
och dr ddrmed tillgdngliga for samverkansaktorer och allmdnhet.

Forbundet dr medlem i Nationella Ndtverket for Samordningsforbund, NNS.

Admlnistrationens atbete - uldraE
o Utvecklingsgruppen har sammantrdtt 10 ginger under Aret for beredning infor styrelsen.
' Samordnaren har deltagit vid sammanlagt 32 styrgruppsmoten i insatsei/projekt samt EUiESF-strateg

under Aret samt vid nio processdagar utifrAn sjdlvvdrderingsmodellen, 9-fdltaren

' Samverkan med Vdstmanlands kommuner och Landsting (VKL) har skett vi 12 motestillfdllen varav sex
moten med samverkansparter (VKL, MDH, Svenska Kyrt<an, Studieforbundet Vuxenskolan) gdllande
Existentiell hiilsa

o Samordnarna i Samordningsforbunden i ldnet har sammantrdtt varannan m6nad i VdsterAs.

' Tvd gAnger har Bestdllar-/utforarforum for enhetschefer utforarorganisation Vdsterds stad samt Sam-
ord ni ngsforbundet VdsterAs sam mantrdtt

o Deltagande ifem av Liinsstyrelsens workshops gdllande ESFs program omrAde 2Oj4-2020

. Regional Ndtverkstriiff i sodertdlje for samordningsforbund i regionen

. Spridningskonferens for insatsen Socialt foretag

. Ndtverket for Integrerad samverkan trdffades i Motala

o Arbetsgruppen for Losningsfokuserat arbete har sammantrdtt sex ganger

' Information om forbundet for gemensamma niimnden (Landstinget Vdstmanland/VdsterAs stad) ndmn-
dens syfte dr att samverka kring hjdlpmedelshanteringen i ldnetlgdllande psykiskt ohdlsa och sjukdom

o Mote med Arbetsformedlingens och dess samverkande aktorer

. Information om forbundet fcir Niimnden for funktionshindrade i VdsterAs stad

' Studieresa till Samordningsforbundet Ostra Sodertorn gdllande erfarenheter av ESF-projekt inom sam-
ordningsforbund

o lnitiering av samverkan med Frdlsningsarmens bistindsarbete samt Svenska Kyrkans och Vdster6s
stadsm ission arbetslivsinriktade rehabiliterino
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Forbundschefsdag i Stockholm
Bestdl lar-iutforarforum, B U F, for enhetschefer i utforarorgan isation
forbundet Vdster6s har haft sammantrdde tv6 gAnger.

i VdsterAs stad samt Samordninos-

Verksam hetsplan f or 201 4 Miluppfyllelse 2014

Verksa m hetsi n ri ktn i nq

Initiering mot Integrerad Vds-
terAsSamverkan gjordes 201 3.
En fortsatt 6kad Integrerad Vds-
terisSamverkan ska genomfciras 201 4

I ntegrerad VdsterdsSamverkan iir inte
en fzirdig destination utan en f:irdriktning.
Den visar p6 en onskan om ett fordjupat
tillstdnd av samverkan mellan myndig-
heterna, b6de kulturellt och strukturellt.
Det 6r en uttalad samordningsstrategi.
Den kdnnetecknas vidare av organise-
ringar som utg6r fr6n att individens fokus
iir i fokus diir myndigheter och samh5lle
anpassar sina insatser tillsammans med
den enskilde.

IntegerinEs-
grad

Pilotmodell: Samordningsteam Viisterds
startar upp, och integreringsgraden samt
samverkan mellan parterna ska oka, i

syfte att skapa bdttre forutsrittning att
lyckas med den arbetslivinriktade rehabi-
literingen och dess forsteg. M6let iir att
oka den Integrerade Vdster6sSamver-
kan genom utokning av Samordnings-
team Vdster6s om satsningen visar sig
framgdngsrikt.

P i I otm od e I I : s a m o rd n i n gstea m vd ste rds - Natu ru nderstodd och kog n itiv
metodik med existentiell grund
Proje ktdg a re : Viisterds stad, AMA Arbetsmarknad
Projekttid : 201 3-11 -0 1 -20 1 6-06-30
Budgetram: 11 118 506 kr

Pilotmodell: Samordningsteam Vdsterds dr en plattform, en stadigvarande
verksamhet, som drivs av myndigheterna gemensamt och som stdndigt an-
passar sig till rddande behov hos deltagarna och samhdllets krav. Ett annat
uttryck for Integrerad VdsterdsSamverkan dr den systematiska satsningen p6
gemensamma utbildningar med losningsfokuserat arbetssiitt som en sam-
manh6llande rod tr6d i rehabiliteringsarbetet

Under aret har Pilotmodell: Samordningsteam Vdster6s har startat upp med en
fusion mellan tv6 framgdngrika insatser samt ett tredje ben; Sa/lx, dar behovs-
gruppen ar bla drop oufs fr6n skolan, personer som idag inte har en anknyt-
ning till n6gon myndighet men dr i behov av en samordnad arbetslivsinriktad
rehabilitering, eller har behov av att ytters forsiktig ndrma sig denna.
Teamet har arbetat ihop sig och metoden har effektiviserats.

Aven ett flairde ben Titia har startat under hosten for behovsgruppen utmat-
tade/utbrdnda som har behov av en mycket forsiktig och mjuk start.
Framgangsfaktorerna i projektet dr den varierande naturunderstodda ven<-
samheten, samverkan mellan de fyra ingdende myndigheterna, att personalen
dr samlokaliserad och att personalens resurser iir tillgringliga for deltagarna.

Under 6ret har styrelsen
tagit ett inriktningsbeslut att
forstiirkning av utslussning-
en av deltagarna samt en
fordjupad satsning mot
integrering av utrikesfodda i

utvecklingsprocessen (se
storre bild bilaga Insatsre-
dovisning)
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Fcirbundet skall Aven fortsiiftningsvis,
bide finansiellt och processinriktat,
stcidja och utveckla styrgrupper och
samarbetet i de av samordningsf6r-
bundet finansierade insatserna (se
iven bilaga) och mAlet ir att:

stodja medlemmarnas arbete med
gemensamma behovsanalyser som
utgdr ifrAn individens fokus i fokus. Be-
hovsanalysen ska fordjupas s6 att den
f6ngar b6de kvalitativa och kvantitativa
variabler.

stOdja utvecklingen av en mer inklude-
rande arbetsmarknad.

processkartliigga och folja upp sam-
verkan enligt "9-fiiltaren". En viktig del
av processkartliiggningen dr att analy-
sera brister/mojligheter i samarbetet
mellan de fyra samverkande parterna.

Under 6ret har flera insatser pdborjat socioekonomiska utvdrderingar. (payoff
AB)och dven anvdndandet av mdtinstrument som pdvisar deltagarnas steg-
forfl yttningar samt upplevt m6ende.

Alla insatser har en tydlig inriktning mot uppdraget, dvs befrdmja viigen till
arbetsmarknaden. Stodjandet av utvecklingen av en inkluderade arbets-
marknaden har skett bl a genom att suppofted Employment metoden an-
vdnds i de insatser som det l6ter goras.

En avsiktforklaring har antagits under hosten geillande att samordningsfor-
bundet Vdster6s satsar under 201s pa att genomfora en mobiliseringsfas
infor kommande utlysning av ESF-medel i syfte att fraimja integration och
motverka utanforskap och en social och ekonomisk h6llbar utveckling av
staden.
Avsikten dr att genomfora en mobiliseringsfas infor kommande uflysning av
Europeiska socialfondens (ESF)-medel. M6lgruppen iir utrikesfodda boende
inom Vdster6s som har ett behov av samordnat finansiellt och politiskt stod.

Alla insatser processkartldggs varje halvdr enligt g-f1ltaren. Diir analyseras
brister/mojligheter i samarbetet mellan de fyra samverkande parterna.

Gemensamma utbildningar

En bra metod for att f6 ig6ng diskussioner
mellan parterna nrir det gSller hur man
biist skall samverka runt individens fokus i

fokus dr gemensamma utbildningar. Under
2014 undersoks mojligheterna tillatt ut-
veckla fler liknande utbildningar lokalt och
regionalt. Niir det griller de lokala utbild-
ningarna kommer iiven inbjudan till privata
foretag och ideella foreningar att initieras, i

syfte att oppna upp for ett gemensamt
forh6 | | n in gssritt giil la nde rehabil iteri ng och
mojligheten samt oka mojligheterna for
deltagarna att arbetstrdna och komma ut i

praktik och vidare ut pA arbetsmarknaden.

5tt liisninEsfckuseral avbetssiit (LF) kiinnetecknas av ett framtids-
perspektiv, ddr v6ra deltagare och organisationers resurser och kvaliteter
utgor grunden for att utveckla och fordndra.
Grr:,nd 3 * I dagar v&r ocl* kdst
Konkreta metoder erbjuds som ger dig en rad olika verktyg och tekniker att
anvdnda i olika sammanhang. Tvd interna utbildare. 52 deltagare
Gruppledarutbildning t + 1 dag*r vir och hiist
Syftet med utbildningen air att utifr6n egna erfarenheter, kunskaper, styrkor,
och f:irdigheter ska f6 mojlighet till nya upptdckter, inspiration och kunskaper
att designa just ditt bdsta koncept for just de deltagandes klienter och ar-
betssituation.
Kursen vdnder sig till de som redan har genomgAtt grundutbildning i los-
ningsfokus och vill starta grupper eller redan dir ig6ng men onskar att ut-
veckla rollen som losningsfokuserad gruppledare. Tvd interna utbildare. 36
deltagare.
Lf N6tverks!riiffar 2 st
syftade till att ge mojlighet till att tniffas och underhdlla och utveckla Los-
ningsfokuserat arbetssdtt bdde med lokala och nationella programpunkter.
Gronkvist Handledarutbildning i Nya Gronkvist hosten 2014
Gronkvistprogrammet med sina 7 veckovisa trdffar syftat till forbiittrad livs-
kvalitet och hdlsa genom att inspirera vdstmanldnningar till att f6 koll p6 srn
privatekonomi och bli en mer medveten konsument. utbildare fr6n VdsterAs
stad och Landstinget. 10 deltagare.
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KllR en kunskapssatsning om rehabilitering for personer med psykisk dia-
gnos-funktionsnedsdttning initierat av Forsdkringskassan.

Erbjod verksamma som handliiggare inom de fora partema en processinriktad ut-
bibning for okad kunskap inom psykiska diagnoser och funktionshinder samt ett
kunnigt bemotande av dessa personer.

Steg 1 24 deltagare

Steg 2 24 deltagare

Chefsvidareutbildning under v6ren 201 5

Lii<heter ocir ski}]nader rnellan Lcisninqsfokuseral arbete {Lf}
sch illotiveyande san"rtat {iVIIi

Syftade till att mojligheten att leira sig mer om likheter och skillnader mellan
metoderna LF och Ml.
62 deltagare.

ldeella foreningar, trossamfund samt privata foretag har mojlighet att delta.

Fortsatt fdrdjupat samarbetet med olika
aktcirer

Information och formedla vunna erfaren-
heter till parterna och andra aktorer,
sdsom andra myndigheter, privata foretag
och ideella foreningar som medverkar till
att frrimja arbetslivsi n ri ktad rehabilitering
och dess forsteg. Ambitionerna hojs under
2014 genom riktade insatser och utbild-
ningar mot professionella hos parterpra och
andra aktorer, men ocksA genom gemen-
samma insatser med andra samordnings-
forbund, exempelvis genom samverkan
gzillande Europeiska socialfonden (ESF)
programperio d 201 4-2020 genom en re-
kryterad EU-strateg.

Stddjande samverkan
Ldnsgemensamma seminarier och utbildningar

Mot EU,rE$f 30?0- nred smi steg, feb
samverkan med Vdstmalands kommuner och landsting, VKL
syftet: Mojlighet till bra verksamhet for kommande uflysta medel till behovs-
grupper. 24 deltagare.

Spridni*.gskonf*rens: Existentiell hSlsa i praktiken, aprii
samverkan med vKL, Landstinget v^stmanland, studief1rbundet vuxensko-
lan, Mdlardalens h1gskola samf Syenska kyrkan iViisterils stift.
Syftet: Att visa pa olika arbetsmetoder kring existentiell hiilsa som kan bidra
till ett beittre allmaint heilsotillstAnd for den enskilda mdnniskan, gruppen och for
befolkningen. 260 deltagare

Liinsgemensam halvdag om SUS. maj
syftet: Att oka sdkerheten for att r2itt data registreras i SUS samt att f6 kun-
skap om mojligheten tillattta ut rapporterfr6n SUS. 13 deltagare

l{onferens: Liisningsfokuselade ledtr&dar Z*14 Z dagar
syftet med konferensen eir dels att ftdimja motet mellan deltagare fran olika organi-
sationer i och runt det losningsfokuserade arbetssdttet, dels att utoka och fordjupa
ndifuek forfreimjande av kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte som kommer
individer med samordnade behov till del. 300 deltagare

utiikad samhStrlsorientering sch utbildning av kommunikatiirer for
nyanldnda sarfttnarr, med Linsslyrelsen
syfte: Ta del av hur Omskoldsvik arbetar med samhdllsorientering och kommunika-
torsutbildning med ftamg6ng. 51 deltagare.

$pridning och inspiralion om social investering:!
Syftet Inspiration tillsammans med andra med erfarenhet av sociala investerinqar.
Saman. med VKL. 37 deltagare.

Moten tillsammans med EU/ESF-strateg Asa Fichtel, Ldnsstyrelsen i vdstmanland
och de tre samordningsforbunden i Vdstmanland samt Sormland och Uppsala kin
och dess regionforbund har skett lopande under 6ret.
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Dialog mellan de fyra parterna

Dialogen mellan parterna skall stdndigt
utvecklas genom att:

aktivt stodja, b6de formella och infor-
mella, ndtverk for samverkan p5 tre ni-
vAer: inom Vaistmanlands ldn, regionalt
i Ostra Mellansverige och nationellt
genom Nationella Ndtverket for Sam-
ordningsforbunden (NNS)

stodja och arrangera gemensamma
metod- och kompetensutvecklingsin-
satser

arrangera, och ge mojlighet for, semi-
narier och konferenser diir myndig-
hetsforetrddare och andra kan trdffas
for att diskutera och vidareutveckla
samarbetet runt gemensamma be-
hovsgruppers behov

ge och sprida information till myndig-
heterna om bl.a. hur deras gemen-
samma anstrdngningar har lett till re-
sultat och ldrande.

o hitta en struktur for innovation

. arrangera uppfoljning- och planerings-
dagar for styrelse och Utvecklings-
grupp samt Aterkommande dgarmoten.

Varje m6nad trriffas de tre samordnarna i samordningsforbunden i syfte att
utveckla samverkan genom bla Ldnsgemensamma utbildningar och seminarier
(se sid$. Moten med Vdstmanlands kommuner och landsting (VKL) har skett
vid 12 tillfiillen under 6ret i syfte att oka mojligheten till samverkan over mvn-
dighetsgrdnserna.

samordningsforbunden i Vdstmanland lein, Uppsala ldn samt sormland ldn har
gemensamt anstiillt en EU/ESF-strateg i syfte att ge okade mojligheter till
finansiella resurser genom ESF i regionen.

Ett nzitverk av samordnare/forbundschefer i i ostra Mellansverige trdffas minst
en g6ng per 6r i syfte att stodja varandra samt utbildning genom externa fore-
ldsare.

Deltagande i NNS utbildningar och seminarier i syfte att oka mojligheten for
samverkan p6 nationell niv6 samt gehor for utveckling tillsammans med riks-
dag och regering.

Bra exempel air KUR-projektet for dem som i sitt arbete moter personer med
psykisk diagnos och funktionsnedsdttning. Syftet iir att skapa en gemensam
kunskapsbas som grundas pa evidens och beprovad erfarenhet. KUR under-
ldttar samarbetet organisationerna emellan genom att fortydliga begrepp och
ansvarsomr6den, utveckla metoder samt skapa samsyn om rehabiliteringens
ramar och forutsdttningar. Fortsatta utbildningar i Losningsfokuserat arbete
(LF) pa olika nivder under 6ret.

Frukostmoten, utbildningar pd olika niv6er i Losningsfokuserat arbete, ldnsge-
mensamma utbildningar och seminarier Samarbete med bla Viistmanlanos
kommuner och landsting (VKL), Leinsstyrelsen och gemensamma ndmnden for
inbjudningar till dialoger giillande integration, sociala investeringar, ndringslivs
utveckling och brukarinflytande.

lnsatserna rapporterar genom processverktyget nlo fIltaren varje halvAr hur
insatsen har utvecklats, samt vilka framgdngsfaktorer vs hinder som uppstAr i

processen, i syfte att underldtta for deltagarna i insatserna, s6viil i de befinfliga
som dven ide kommande insatserna.

De flesta insatser erbjuder en spridningskonferens i syfte att just sprida id6er,
strategier och framg6ngsfektorer samt att peka vidare, dvs vad kan goras
bdittre.

Innovationsintentionen ligger i att bygga vidare pd den integrerade Viis-
ter6sSamverkan genom samordningsteam VdsterAs i syfte att optimera moj-
ligheterna for de personer (16-64) som har ett behov av ett samordnat stod for
att ndrma sig arbetsmarknaden.

Uppfoljning- och planeringsdagarna forlades detta 6r till Ramnds den 23-24
oktober.
Styrelsen bjod in Stadsdirektoren och Landstingsdirektoren till lunchsamtal om
forbundets vision och utveckling den 25 mars.
Inget iigarmote har rigt rum i Ar.
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lmplementering

Aktiviteterna som finansieras av samord-
ningsforbundet skall for enskild individ ha
en tydlig inriktning mot arbetslinjen och ddr
iiven stegforfl yttn ingar mot arbetsmark-
naden rdknas. Det 6r viktigt for samord-
ningsforbundet att framgdngfaktorer tillva-
ratas och inforlivas i det dagliga arbetet

lmplementeringen av den avslutade insatsen MEDV\ND, har till viss del skett i

Landstingets regi da v6rdcentralernas personal har mojlighet att boka en sam-
hiills/kulturtolk som tolkar dven kontexten i flerpartsamtal med bla Vristerds
stads handkiggare.

lnsatsen coachning som rehabiliteringsmetod som avslutades under hosten
ges mojlighet att implementeras i Forsdikringskassans och Landstingets ordi-
narie arbete genom ett bidra till utbildning av personal samt en samhdllseko-
nomisk utvdrdering.

Ndr det gdller den avslutade insatsen Romane Droma Under forsommaren s6
fattades beslut i Utbildnings- och arbetsmarknadsniimnden och Individ- och
familjenrimnden att permanenta insatsen i ordinarie verksamhet och kommer
att drivas vidare inom AMA Arbetsmarknad under 2015.

Den fortsatta satsningen pd Integrerad Viisterassamverkan med insatsen
Pilotmodell: samordningsteam vdster6s, (se insatsredovisning) kommer att
utvecklas genom en forstdrkning av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen
genom en forstdrkning av utslussningen i verksamheten. Det sker genom en
fusion tillsammans med insatsen MAC under 2015 beslutade styrelsen under
Uppfoljning- och planeringsdagarna.

Fcirsdrjni n gsmAttet 201 4

I Vdstmanland finns sedan 1997 det sd
kallade forsorjningsm6ttet. I det ing6r flera
olika former av offentlig forsorjning inom
rehabiliterings- och habiliteringsomrddet:
Sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och
aktivitetsersrittn ing, arbetsloshetskassa,
aktivitetsstod och kommunernas forsorj-
ningsstod. Under 201 4 bevakas utveckl-
ingen lopande under Aret med rapporter
och analyser.

Jlmfdrt med 2013

Ldis mer p6:

http://www.samordninqvasteras. se/statistik
-analysiforsodninqsmattet.shtm I

VisterAs
2014

Visteris

4 kv.l kv.z kv. g ki.q : ,

Siukpenninq 101 463211 110 070 533 104 201 217
per dao 12,6 '|,3,7 13,0

bA 142 609 085 141 296 543 1 39 979 286
per dag 17,8 17,6 17,4

Aktivitetsstod- 66 058 21 I 60 200 687 60 498 754

per dag 8,2 7,5 7,5

A-kassa 60 542 539 52317 137 49 009 818
per dag 7,5 6,5 6,1

Ek bistAnd 53 363 143 37 062 549 53 909 356

per dag 6,6 4,6 6,7

Summa ers. 424 036 197 400 947 449 407 598 431

F<irsdrjningsmitUdag

*Varav etableringsersattning 8 616 092
1.1

I 989 377
1.2

11 262 003
1,4

88 848 16 -64 6r
2013

Siukpenninq 93 077 780 97 088 499 87 634 292 96 740 042
per daq 1 1.6 '12,1 't 1.0 12.1

JA 149 380 462 147 160 384 145 237 713 144 844 558
per dag 18.7 18,4 18.2 18,1

Aktivitetsstod* 75 515 151 79 598 067 73 351 822 78 421 390
per dag 9,4 10,0 9,2 9,8
A-kassa 58 343 950 53 875 674 52 006 624 52 468 140
per daq 7,3 6.7 6,5 6,6

Ek bistAnd 55 404 267 56 485 953 53 363 245 53 192 773
per daq 6,9 7,1 6,7 6.7

Summa ers. 431 721 610 434 208 577 411 593 696 425 666 903
FairsOrjnings-
mAtUdag
*Varav etableringsersatt-
ning 3 911 860

0,5

5 432 003 6 667 761

0,8

7 748 333

1.0

#ds



Fdrsdrjningsmitt VdsterAs, utbetalt belopp per innevinare 16-64 och dag 2000- 2014 kv.3
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Verksamhetsmil.

Genom den samverkan och de insatser samordningsf<irbundet bidragit till har:

.Sjiilvfdrsdrjningen 6kat

.Anstdllningsbarheten 6kat

.Kunskapen om samverkan 6kat

.Samverkan 6kat mellan samverkansparterna

.Kompetensen inom samverkan iikat
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rnsats er / proj ekt och samverkansinsatser

Syftet med Samordningsforbundet dr att medlemmarna genom samverkan ska optimera nyttan av in-
satser for sAvdl enskilda som samhdllet. Samordningsforbundet skall inte bedriva egna rehabiliterande
insatser, dessa utfors av medlemsorganisationerna eller annan aktor som de utser i form av projekt
vilka finansieras av forbundet. Den finansiella samordningen mellan olika huvudmdn inom det arbets-
livsinriktade rehabiliteringsomrddet skall underldtta en effektiv resursanvdndning. De disponibla resur-
serna ska anvdndas for samordnade insatser som syftar till att den enskilda individen ska uppnA och
forbdttra sin formiga till forvdrvsarbete, vilket friimjar samhdllsekonomin.

Nedan foljer en redovisning p6 insatser/projekt: projekttid, beslutade medel, budgeterad insatskost-
nad, utbetalade medel, forbrukning iprocent mot budget, forvdntade medel totaltfor 2014 samt diffe-
rens mot budget totalt, d v s redovisade siffror for insatserna. Insatsutveckling och processutvdrdering
samt resultat i insatserna finns i bilaga d6 insatserna dgs av projektdgarna.

Resultaten av samtliga samverkansinsatser skall:

Samordningsforbundet gor i samtliga avtal mellan huvudmdnnen om samverkansprojekt overens-
kommelse om att projekten ska rapportera insatser for deltagare och verksamhet i SUS (sektorsover-
gripande System for Uppfoljning av Samverkan inom rehabiliteringsomrAdet) samt tilldmpa Sjdlv6rde-
ringsmodellen (metod framtagen vid Handelshogskolan i Goteborg).
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Mer om insatserna finns i bilaga: Insatsredovisning
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Kommentarer

Finansiering av projekten har som regel ett underskott i borjan dA det oftast har en ldngre start-
strdcka iin vad som projekteras. Eftersldpning av fakturering till insatserna dr iiven det en forklaring
till att ett underskott uppstAr i rekvirering av medel frAn samordningsforbundet. UppstAr ett under-
skott av forvdntade rekvirerade medel med totalt ca 500 000 kr stdller styrelsen frigan till projektdga-
ren om projektplanen och dess budget behover revideras. Insatsernas Arsbudget delas i regel pA
fyra kvartalsrekvisitioner. Arets resultat i form av insatser, erfarenheter samt rapporter ger en stabil
grund for att vidare utveckla forbundet.

$tcdjand.e insatser i sarnvertr{an

297 deltagare ('182 kv, 6'l % 1115 m 39 %) har tagit del av insatser under 6ret. Tillsammans med
ldnsgemensamma utbildningar och lokala utbildningar dr det sammalagt 13891 deltagande i Sam-
ordningsforbundets insatser. Se beskrivning av utbildningarna och seminarierna pA sidan 8-9.
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Xkonomisk redog6relse

$amordni:rgsf$rbundets intiikter
Samordningsforbundet Vdsteris intdkter bestAr av de finansiella ramar som de fyra medlemmarna i Sam-
ordningsforbundet sdtter in i forbundet och foregAs av ett iiskande. Lag (2003:1210) om finansiell samord-
ning inom rehabiliteringsomrAdet faststdller andelen per medlem pA foljande sdtt: 50 % kommer frAn sta-
ten, dvs. Arbetsformedlingen och Forsdkringskassan, och 25 o/o frAn Landstinget Vdstmanlan d och 25 o/o

frAn VdsterAs stad.

For 61 2014 innebar det att staten bidrog med 5 500 tkr och 2 750 tkr vardera frAn Landstinget Vdstman-
land och VdsterAs stad. Totalt hade Samordningsforbundet VdsterAs 11 miljoner kronor i finansiell ram un-
der forra 6ret samt kvarstaende medel fran 2013 3 265 593 samt rdnteintdkter 62 505 kr. pilotmodell:
Samordningsteam VdsterAs har fatt del av Landstinget Vdstmanlands rehabiliteringsmedel Z}i4-20i5 en
summa pd 600 000kr som forbundet har forvaltat under 6ret.

lnsatser/projekt som har balanserat sina medel vid uttaget av slutrekvisition pAverkar utvecklingsmedlen
samt att kostnaderna for Pilotmodell: Samordningsteam VdsterAs forsta tv6 m6nader 2013 belast ar 2014.

Ett nytt avtal med Konsult och service som arbetsgivare har tecknats och okat kostnaden for administra!
ionen.

f,konomisk redovisning fiir r*kensi<apsiret Z0 l4

PwC i VdsterAs har varit Samordningsforbundet VdsterAs behjdlpliga med den ekonomiska redovisninge

Resultatriikning

Nettoomsiittning
Landstinget Rehab -milj ard

Riirelsens kostnader
6vriga externa kostnader
Summa riirelsens kostnader

Riirelseresultat

2 11 000 000
600 000

11 600 000

Not 2014

62 505
62 505

-r 992 991

2A13

11 000 000

:
11 000 000

139 03s
139 03s

-2 888 t29

3 -13 655 496 -14027 164
-13 655 496 _t4 027 t64

-2 055 496 -3 027 t64

Resultat frin finansiella poster
dvriga riinteintiikter och liknande resultatposter 4
Summa resultat frin finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat J e92997 -2 33812e

,
II^pdw



Balansriikning

Tillgingar
Omsiittnin gstillgingar

Kortfristi ga fordringar
Kundfordringar
Ovri ga kortfri sti ga fordringar
F<irutbetalda ko stnader o ch upplupna intiikter

Kortfristi ea placerin ear
Kortfri sti ga placeringar

Kassa och bank
Summa omsiittnin gstillgfl ngar
Summa tillgingar

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantdrsskulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Stiillda s?ikerheter

Ansvarsfiirbindelser

Finansiering av projekt/insatser

Not 2014-12-31 2013-r2-31

6

t53 246
166 3Il

:
319 s57

4 567 137
4 886 694

4386594

3 265 593
-t 992 991
I 272 602
1 272 602

694 493
2 9r9 599
3 6t4 092

4 386694

Inga

Inga

66 07;
47 396

rr3 474

2 500 000

4 551 427
7 t70901
1_11e eoL

6 153 723
-2 888 t29
3 26s 594
3 265 594

r 2t9 579
2 685 728
3 905 307

7_U9 eol

Inga

Inga

#d-s



Noter

Not I

Resultatrikningen - sammanfattar kostnader och intdkter samt visar &rets foriindring av det egna
kapitalet.

Balansrikningen - visar samordningsforbundets ekonomiska stdllning pa boklutsdagen.

Virdering
Overgripande virderingsprincip dr forsildighetsprincipen, vilket medfor att skulder inte fAr un-
dervirderas respektive att tillg&ng inte f&r ovenrdrderas.
Resultat efter finansiella poster i forhAllande till eget kapital och obeskattade reseryer (med av-
drag for uppskjuten skatt).

Not 2 Intiikternas fiirdelning

2014 2013

Redovisnings- och viirderingsprinciper

Medel fr6n Huvudmdnnen avs Projektkostnader
Forsiikringskassan
Landstinget Vristmanland
Viisteris Stad
Summa
Landstinget Rehab-milj ard
Summa

Not 3 Riirelsens kostnader

Administration och Stwelse
Utvecklingsmedel
Projekt Viigen In
Proj ekt Samordning for arb. iterging
Projekt Lrinsgem utb o seminarium
Proj ekt Socialt foretag
Projekt Grona Arenor
Projekt Medvind
Projekt Hiilsocenter
Projekt Romane Droma
Projekt Coachning som rehab
Projekt MAC
Projekt Chance 2 Change 3,0
Proj ekt Pilotmodell Samordn.team
Projekt EU-plattform SUV 2020

5 500 000
2 750 000
2 750 000

lt!00!00
600 000
600 000

5 500 000
2 150 000
2 150 000ry

0

20t4

| 200 461
159 000
168 396

170 362
2 232 662

63 630

20t3

937 4r9
253 899

2 424 549
69 269
97 817

2 IIs 167
| 734 066

555 216
| 003 964

814 828
662 185

1 368 643
1 600 626

136 482
1 037 7sl

399 068
1 250 568
2 t25 589
4 I2s 956

168 186

.-H- " .LAnV\/,{' /\.d \.t{l)m- iw#



Proj ekt Lokal a utbildningsinsats er Viisteris
Summa

Not 4 Ovriga riinteintiikter och liknande resultatposter

Riinteintiikter
Summa

Not5 Finansiellaomsfittningstillgingar

Placeringskonto
Summa

Not 6 Upplupna kostnader och ftrutbetalda intiikter

Kostnader projekt Coachning som rehab modell
Kostnader projekt MAC
Kostnader projekt Grona Arenor
Kostnader proj ekt Socialt foretagande
Kostnader projekt Chance 2 Change3,0
Kostnader projekt Romana Droma
Kostnader proj ekt Pilotmodell Samordn.team
Kostnader PwC
Kostnader Administration
F orutb etalda intiikter Landstineet Viistmanland
Summa

Not 7 Finansiering av projekt/insatser

Utvecklingsmedel:
Finns ej definierad i verksamhetspian och budget 2014
Integrerad VtisterisS amverkan
Frukostmoten
Rekrytering av EU-strateg
Existentiell Hiilsa
Individuell kartliiggning utifrin proj ekt SAM
Seminarium giillande likheter och skillnader med LF/MI

2014

477 385
13-55!p6

20t4

-62 505
-62 s05

2014

20t4-12-31

58 156

30s s56

632 364
523 188

1 358 764
40 000
I 511

:
29J9t99

2013

388 856
14027 164

2073

-139 035

.139 !35

2013

2 500 000
2 500 000

2013-12-3r

293 460
773 033
530 320
402 691
40 231

40 000
5 993

600 000

2-685f23

20t4-t2-3r 2013-12-31

62 464
6 334

14 903
115 000
35 000
20 000

\Mhwkd



G6va
Kartliiggning
Existentiell Hiilsa - del av utviirderingen frSn 2013
Utbildning payoff AB
Utviirdering payoff AB

Summa

Utbildning lokalt:
Grdnkvist
CLUES LF
KUR
LF Grund
Niitverkstriiff Integrerad S amverkan
Ovrigt
LF utbildning att coacha/leda klienter i grupp virlhdst
Frukostmoten
Sopplunch LtV
LF Niitverkstriiffar
Utbildning samtalskort Existentiell Hiilsa
Seminarium giillande likheter och skillnader FL/MI
Konsulttjiinst Sussan 6ster

Summa

20t4-12-31

100 000
5 000

24 000
30 000

159 !00

6t 634

98 000
72 668_

39 578
4 898
1 750

36 756
4 375
9 406

t48 320

471_335

2013-r2-3r

253_89e

26 357
131 007
182 667
30 479

6 750
tt 599_

:

388 r57

198

:

Kommentar not 7

Insatser/projekt som har balanserat sina medel vid uttaget av slutrekvisition p6verkar utvecklingsmedlen
samt att kostnadema for Pilotmodell: Samordningsteam Vrister6s frirsta tvi minader 2013 belastar 2014

)rA#& sb
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Underskrifter

Verksamhetsberdttelse samt resultat- och balansrikningen foreliggs styrelsen
den 20 mars 2015 for faststillelse.

Samordningsforbundet Vister&s Styrelse

Ordforande Pernilla Rinselt (MP)
Landstinget Viistmanland

l:e vice ordforande (S)

Arbetsformedlingen



Til lhor verksam hetsberdttelse 20 1 4 samord ningsforbu ndet viisterds

Bilaga

Arbetsftirmedlingens
ordinarie uppdrag

SAMORDNINGS
FORBUNOET

V:isterAs

Insatsintention i Samordningsforbundet Vdsterds

De fyra p€rternas Individuell
ordinarieuppdrag bediimning

samverkan

Insatsredovisning

Fii,rrehabilitering Arbetslivsinriktad
samverkan rehabilitering

samverkan

Studier och/eller

Arbete med eller
utan samhiillsstiid

IT

II

H

Inga utsikter fiir
srbete

Passa tider, basala
funktioner

F<irrehabilitering i grupp
och individuallt

Upp till tre minader Upp till tre minader



Syfte Behovsgrupp Mal
6emensamt prioriterade
grupper/Prioriterade i

Vister6s

Socialt fdretag - en

viig rill e1;en liirstirj.
ning- l0rts:illning

Pr0Jekti8are:
Verksadrelsomr&le
AMA AJbetsmarknad,
Viateras Stail

Projekttid:
201LVi-AL
241+12-31

Beviljade medel:

5 191 868 kr

Antal: 40

Att genorn Inojektet undersoka om
sociala foretag kan vala en ny vr4
till dkad eg6n fOrsij{ning f6r v&ra

tlelta;;ue som stu langt i{im dal
0ppna attetsmtrlTaden.

.Att urdersiika oilr sciala foretag
kan vara err ldsrfng for alt rudf ika
flrndgfolgen i srvstemet .

.Alt utveckla nya samtrbetsfomet
med olika myndigh€t€ma som arte-
tat med rehabilitedng$r
trb€tsmffknrdstlagor.

.Atl te rutui$kor att kerma gemen-

skE) och delaktighet genom att vara
atrliva som kooperatdrer i €tt $ocialt
fdretag . Pa sjkt kan det medfom en
biittre miende ftir deltagama och
minrkade sjukskrit'ningstider.

.Att genom sociala fdretag kurma
er$uda och utveckla nya abetzupp-
giier inom nya verb-samheter da
,iven a*iektfdring artelsproqring
och rehabiliiering kan $ke.

Kviruror och miirringa
rtnu (16-64 ik) ned be-
hov av sarnoldnal strid och
som stfo lengt frfui abets-
ntafknaden smt dar imdra
insatser redan ih Fovadg
och ildividfl trots ins.atser
inte korunit i atbete eller
stud1er-

Till alt bo{a lrled ar det
deltagare furFkril.Tlapa
A.iltA som tu aktuella 16r
projektet d!'s. de som dt
anvlsade fi 'an a:bet.sfdr-
medlingen och socialdlirx-
te]}.

I forl:ilrgningell nAr sociala
fdretag dr etablerade kan
det bli akluellt med direkt
an'isnjngar Ji6n t.ex. ar-
betsfdnnedlingen social-
tj lirl{en, fdrsakringskn.qsafl
eller landsti{gel. Samtliga
deltagae pi AMA tu aktu-
ella

..q.lt det inom 3 fl!'ha'staltats ett

socialt foretag i forn av t.ex. ett

(bed and breakthst) i Viisteris
daitr AX,1A fims med i b6ljrui.
.Att det genomldis 4 stycken

utbildningulstudiecilklt i att

stalta och driva ett socialt fdre-
taS, dat
.40 pmsoner ska ha genomgid
utt'iidningen och 50 9-'o av dessa

ska ha en hal1ba affhrs?lm efter
genomfdrd urbildring. 5A o4 av
de ,com hd m hi[bar affirsplaar

ska ha $ladat processen i ati
starta socirla foretag.

.90 94 av deltagama i projellet
ska uppleva att de m.er btittre.

.80 Y; ska upFlevn att de kommit
rldImare urbete el1er shrdier-

.25 9./o ska urder proj ektliden
u1ryni egen fdrsdrjning ganom

albete, $hldier eller eget fdreta-
sande

Iv{ilgrrppema utgors av per-
soiler i i'owain saktiv A{der
(valligwis 16-64)

Nysvensku med svfuighet
att komjna ut pe albetslnark-
naden

Peffi oner med flsiska {t.ex.
muskelffniirta) ddllelier psy-
kiatriska diagnoser

Personer med neurcrpsykia-
trisk problematik (18-64 tu)

Peltoner med psytiska
tunktionshiruler ( 18-64 ir]

Personer med lindrig ut-
vocklingstdmhg isat
s*ifsLola och dtu planeringen
inte tir daglig sysselsathing

http://vvww.samordninqvasteras.se/insatser-i-samverkan/Socialt-foretaq-insatser-i-samverkan.shtml

Sammanfattning sl utrapport

Under projektiden har ett socialt foretag (Nya Camera) i form av en ideell forening startats av pro-
jektets deltagare sjdlva. Foreningen har fem olika verksamhetsomrdden under samma och erbjuder
dven medlemskap for mdnniskor som dr intresserade av att prova att driva en egen verksamhet. Alla
verksamheter som dr ig6ng, caf6, foto, musik, hunddagis och naturlag, har kunder fr6n foretag, offent-
liga verksamheter och privatpersoner. Foreningen ar dven godkdnd for att ta emot personer i syssel-
sdttningsfasen och har haft fyra personer inskrivna varav en har gAtt vidare till en anstdllning i fore-
ningen. Under projekttiden har en modell utvecklats for hur man kan arbeta i en social foretagsinkuba-
tor for att kunna starta sociala foretag med projektets m6lgrupp och hur stodet skulle kunna se ut som
de kan komma att behova for att driva sina foretag fortsdttningsvis.

Mel Resultat

Att det inom 3 6r har starlats rninst ett socialt fiiretag i
Viisteris diir AMA finns med i brjrian.

Deltagarna har startat och driver nu det sociala liireta-
get Nya Carnera.

Att det genornttirts minst 4 stycken utbildning-
arlstudiecitklar i att stafta och driva ett socialt foretas.

4 stycken utbildningar/studiecirklar i att stafia och
ddva ett socialt ltiretag genomliirdes.

40 personer ska vam inskrivna i projektet 44 personer har varit inskrivna i projektet (ytterligare
6tta har tagit del av projektets resurcer dfl de var.it in-
skrivna som pmktikanter/sysselsiittningsplatser i f<lre-

ningen)

90 % av deltagaraa i projektet ska uppleva att de rnlr
biittre.

75 o/o av deltagarna i projektet har upplevt att de nflr
biittle.

80 % ska uppleva att de korunit niinnare ar.bete eller
studier.

75 % har uppler.t att de kommit ndnnare ar.bete eller
studier.

25 % ska under plojekttiden uppnfl egen fors6rjning
genom arbete, studier el1er eget foretagande

32 % har under plojekttiden uppn&tt egen forsorjning
genorn arbete, studier eller eget loletagande

2



Resultatet for projektet:

a

a

a

Totalt sett har 44 personer deltagit i projektet samt ytterligare 6tta har tagit del av projektets re-
surser dA de varit inskrivna som praktikanter/sysselsdttningsplatser i foreningen.
14 deltagare har avslutats frAn projektet dd de har fAtt arbete varav fyra i det sociala foretaget.
6 mAnader efter avslut har ytterligare tvA deltagare fAtt arbete och en studerar.
Deltagarna driver det sociala foretaget Nya Camera ddr det finns en representant for varje
verksamhet i styrelsen. De har haft flera styrelsemoten under perioden. Intdkterna i foreningen
har okat stadigt sedan starten.
Detfinns nu fem olika verksamheter (foto, musik, caf6, hunddagis, natur) i projektet ddr alla har
kunder och arbetar med sina uppdrag och en ny affdrsid6 inom textil dr pa gang
En samhdllsekonomisk utviirdering av projektet pd individnivd (Pay off) kommer att utforas ef-
ter projektets avslutats och redovisas i mars 20.15.

Liis mer p6:

Coachande-insatser-i-samverkan.shtm I

Sammanfattning
Under perioden for den hdr delrapporten har tvA gruppstarter skett.
I augustigruppen startade 10 kvinnor och 2 mdn med en medelalder pa 48 ar.

I novembergruppen startade 12 kvinnor och 1 man, medeldldern dr 41 ar.
Personerna har varit i behov av offenflig forsorjning 4,3 Ar.

ovanligt manga av deltagarna i denna grupp har sin arbetsgivare Kvar.
De psykiatriska diagnoserna dr overviigande for bAda grupperna och dA mAnga med utmattnings-
syndrom, socialfobi, depression och Angest.

Syfts Behovsgrupp Mal 6emensamt prioriterade grup-
per/Prioriterade i Vesteres

MAC

.Motive rande

-Aktiverrrnde

.Coachande

*ajeks4x*

7sb*st{xrzt&lisgert

?t'Jek tl6,
2*t24t-91 *
2*t5-t*-3t

Tlttdct de rtedctt

4ttt&t*r

A*zali ttt

Syftel med projektet dr art

via nya metoder skapa tbr-
utsdltrfu lg for millgnrp?eil
att i e|l ridigr sksde ra rill-
vara sin rrbetsfdnndga och
pt sikt bli sjdlvfonorjande
genom..ulrete.

samtidigt dkar vi hos alla
g''tet6n'ir*rt4tbt',&6*W-
t*kttrsw.na.h*4**e-
tztrtut *m**tgrcWat*
behov c*tr f&t'#ttst\g&,
?ryek *L ?rx e* tzt&z':td;*

*1t-sff*htllxka*a*ixkt
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ryfr*.
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Projektet rilitar sig tili perso-
ner som dr aliluelia frfur sarnt-
liga representerade myndigiet-
er rnom sarnordnfu igsf&bundei
i ildern 18-6.1 dr och grm hal
behov av arberslivsinriktad
rehabilitering udfrtui psykia-
triska ocl"Jeller $siska diagn+

Cruppen unga nred aktivitets-
a$*tntttFskeptir.f'teTjF=.

g 4t at gr$gy*ti:,4*stt rtae
kmn**&ivx*t dzlt4x;zz
is&ei*ry€z* kJx* xtit s- 6-*
zixr$se* n*1t'';vxkt

rAv alla deltagare sorn gcnomgfu
sanunadagt 6 mfutaders orbetsfor-
beredande och motivationshOjande
gruppcoacludng fortsdtter 50 o/o

med individuellt a:rpassale urbetsin-
riktade alitiviteter ex. arbetstrlning i

)'tterligare 6 mfuinder upp tiil totalt
ma.v l? mdrader-

'50 
0,'6 av dem som gfut vidure i or-
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sert*, 6 tttfu1#er e*er **t]et6, A*,
try*&eikent*,.

M{lgnrppema utg$rs av persotrer
i forv{ilsakdv elder (varltigtvis
l6-64)

Ungdornar som uppt,ir eler ris-
kerar att beviljas altivitelsersAlt-
dng

Nysvemkar med s!.foighet att
komnra ut pi ubctsnra*n,aden
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Nytt for periodens gruppstarter air att vi redan under vecka tvd hade sociala aktiviteter, for augusti-
gruppen bangolf och fika, novembergruppen bowling med fika. Det resulterade att det snabbt blev
en tydlig gruppkdnsla i b6da grupperna.
Mixade grupper utifrdn kon, 6lder, yrkesbakgrund och funktionshinder dr en framgdngsfaktor dA det
ger en okad dynamik i grupperna.

Resultat under perioden:
. 1 anstdlld pA heltid som taxichauffor med stod av lonebidrag.
o 1 anstdlld pA halvtid som studiehandledare med stod av NyJ.
o '1 anstiilld pA heltid som underskoterska.
. 2 personer har genomfort Starta Eget utbildning.

' 2 person har genomfort liirlingsutbildning, varav en pAborjade en heltidsanstdllning och en har
en planerad anstdllning under vAren 20.15.

. 1 person p6borjat reguljdr utbildning till kock.

. '1 person pdborjat ekonomiassistent utbildning.

Forsiimrat samarbete med Hdlsocenter har skett under perioden dA de inte kunnat erbjuda all-
mdnna informationer och foreliisningar for deltagarna.
Under perioden har ett fortsatt samarbete med projektet Nya Camera skett for de deltagare som dr
i behov av arbetsforberedande insatser.
Det ekonomiska utfallet visar att projektets kostader har uppgAtt till 2 894 B91 kronor, vilket betyder
att den planerade budgeten har haft god overensstdmmelse med planerade insatser.
Projektet har forbrukatT0 o/o av projektbudgeten som totalt uppg6r ttll411g 000 kronor.

Lds mer p6: http://www.samordninqvasteras.se/insatsei-i-sAffi
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Syfte Behovsgrupp Mal

6emensamt priori-
terade grupperf

Prioriterade i V5s-
teras

Coachning sonr
rehabil iterings-
metod

Plojekttigare

La:rdstinget Yfttman-
landl

KCH

Frojekttid:
20i2-Ag-0r
2014-t2-31

Tllldelade medel:

1 148 000 kr

Antal ca 150

Det dvergdpande syftet

med denna studie iA aft ve-
tenskapligt undersoka ef-
fekten av rehabilitering ba-

serat pti coachning som me-
tod for att mojliggdra u-
behehrgang tbr bade mdn
och kvirmtx med pykisk
ohasa.

Deltagana i studiegnrppen (ca 100) ska va.a i ildera
mellm l8-64 dr, rred fokus pti yngr.e deltagare och
ha minst m 50 9/o mstdllning vid inkfusionstillfdllet.
(tock kil aven deltagae som if uppsagda ells.
riskru bli uppsagda unde' projekttiden inklude.as i
studien). Deltagilna i kontrollguppen (minst 50
personer) utg6rc av samrna milgrupp.

K|itqie i'rjr inlilLrsion: sjukskrivna mellm I - 1?
minadr och med psykiska diagnoser som orol
dnget, deprmsiqn och strxs, och 6r inskirna hos
Fdrstikingsktrsar (enl- ttljmde kodtrF32, F33,
F41 oeh F 40). Alla diagnosr som relatera till psy-
kiska och psykiatriska diagnoser med undantag av
exklusionskitilima nedan iir acceptrade liksom
alla tlag av medicinering Delragama tka fdr*ti
wffika spriket sa a{ de km tillgodogora sig s6v6l
coachnifigs rom rffiltatm av de test€f oeh verktyg
iom ingfr i programmet. Ir*<lusionm av deltagae
sktr i n:ira samvskm med Fatsak"ingskassa i grup-
pr om i0 och 10 deltagtre.

Erklusiomkitrir: pdgiende missbruk, schizofrmi,
bi-polilra syndrom, allvrlig sjiilmordsrisk smt
kognitiva hadikapp ramt de i kontrollguppm som
tidigue harfitx behatdling inom ranen f6rrehabili-
terirgsgarantin.
$jukskriwingspriod pi mellm 2 - i2 minadr
{med ellq utan ube$givae), ellr hr fors6rjnings-
itddundtr minst 6 manads, inte ha allvtrig psykish
sjukdom ellr missbrukproblmatik.

.Alt undemdka om coacluring
son rnetod har effekt pe arbetsi-
tergang jtimfdt rned kontroli-
glxpp
.Att minst 9() o/o av deltagarna
( 100) ska ha genorngftt coach-
ptoglannnet med en hatdlings-
pla'l fdr fuefgang i artretslivet
rAtl minst 50 94 av dessa ska ha
pab6{at arbetsliv.siiriktade in-
sstse{, altematiw ha pabdriat

Melgruppemautgon
av personer i frir-
viin'saktiv alder
(vadigtvis 16-64)

Personer rned $:siska
(t.ex. muBkelsnralla)
och,reler psykiatriska
diagnoser

Personer med neu-
ropsykialrisk proble-
mnrik i18-64 iij

Fersoner med psy-
kiska funktionqirinder
{18-s ar}

mbeteluJbildning

iAtt projekt€t $ka ge{ereft kun-
skaper til1 olikamlndigheter om
villia f'aktorer Eomkan arms.* ha
trelydelse f6r abetsfu erg*ng
samt eventuella skillnader me1-

lan kvinnor och m:i*s m<fjLighet-

ef atl fuerkofirna till dbetsmek-
naden

'Att projeklet ska bidre till en
fungerande samverliansmodell

rnellan och inom de oliktmyn-
dighetema fdr att fuerfi rjuk-
skriwp tiI1 arbetrlivet.

rehabil iteri nqsm etod.shtm I



Sammanfattni n g sl utrapport
Resultat

. Av de 100 deltagare, 74 kvinnor och 26 man, som inkluderades i projektet har 86 avslutat
coachprogrammet. Av dem har 69 personer (80 %) vid 12 mAnaders uppfoljning minskat sin
sjukskrivningsgrad och dtergdtt helt eller delvis i arbete. I referensgruppen var det 78 % som
m inskat sin sjukskrivningsgrad.

o Det var 21 personer (24 %) som var fortsatt sjukskrivna p6 100 % vid coachningens avslut,
och efter 12 mAnader var det 16 personer (19 %). I referensgruppen var motsvarande siffror
30 respektive 22 %. AlltsA nAgot storre andel sjukskrivna i referensgruppen b6de efter 6 och
12 mAnader. Samtidigt var det fler helt "friska" i referensgruppen efter 12 mAnader, 68 o/o jdm

. fort med coachgruppen ddr det bara var 63 o/o 
.

o Totalt dr det ett bortfall pA 14 personer av olika skdl.
e Resultatet av sjdlvskattade variabler som allmdn hdlsa, depressionsdjup, utmattningssyndrom,

Angest och hdlsorelaterad livskvalitet som vid start l6ng sdmre till dn riktvdrdena forbdttrades
markant b6de vid 6 och 12 mAnaders mdtningarna till att ligga bdttre iin riktvdrdena. Det indi-
kerar att deltagarnas psykiska hdlsa kontinuerligt forbdttrats under projektet gAng.

. En majoritet av de 86 deltagarna anger att coachningen inneburit en stor positiv fordndring
bAde vad gdller arbetsAtergAng och livskvalitet.

. Den hiilsoekonomiska rapporten visar att: samhdllsbesparingarna dr 80 tkr/ person jaimfort
med referensgruppen caT4tkr / person. Den hiilsorelaterade livskvaliteten forbdttrades siqni-
fikant.

Framgingar
. Arbetsprocessen med kartldggningssamtal, matchning till coach, sjiilva coachningen och upp-
r foljning har fungerat pA ett strukturerat och tydligt sdtt for bAde deltagare, coacher och led-

ning.
. En viilfungerande samverkansmodell har utvecklats mellan projektledningen och myndighet-

erna.
. Arbetssdttet med att skapa sjdlvhjdlpsstrategier hos deltagarna samt att coachningen inte ge-

nomforts i myndighetslokaler har varit viktigt.
o Deltagarnas odelade uppskattning av att ha f6tt mojlighet att vara med i projektet.

Reflektioner
. Ar coachning kostnadseffektiv som rehabiliteringsmetod for sjukskrivna med psykisk ohdlsa?
. For vilka diagnoser liimpar den sig bdst? Och vilken dr den optimala sjukskrivningstiden hos

deltagare for bdsta resultatet?
r En studie ddr ocksA referensgruppens livskvalitet mdts over tid rekommenderas for mer evi-

dens kring coachning som metod.

$jfr lvskattn i ng coachg ru pp
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Syfte Behovsgrupp Mel

Gemensamt priori-
terade grupper/

Prioriterade i Vds-

terAs

Ronrane Dronta

Romskt vfrgar

Projektiigme;

proAfos

I'ritid fitrebyggande
Vfister*s stad

Projek,tid:
2012-09-01-
201.{.08-31
Tilldelade medel:

2 62S 936 kr

Antal:
Kontakt med f0
Inskrivna i projektet d0

Syftet med prcjektet til an

genom riktade iasatser och

samordnade resurser starka

romers mdjligbeter till in-
kludering p& den x'anslia
atbetsmarknaden.

Yu,.rna romer bosatta i Vasteds,
kr.iltror och miin i arbetsfor ilder
som star langt ifrin arbetsm:uk-
naden och ar i behov av sanord-
tande restrrset

Over giptmde nalsaittning:

atl romers {rc,jlig}reter alt eta'
blera *ig p6. aebetsmat*ruden

f6rbiirbas-

alt den rcmskagruppen och de

fi;ra mpdighetef,&alpdtem vid
u{vfr'dering av p rcJektel 2$ t 4

ska uppleva att Romate Droma
utg0r en vifdefuil resu{s och

komplement till rrrdinarie r.erk-

samheter i arbeLet fcir romsk in-
kludering pi arbetsmad,radel.

Malgrupperna utgdrs
av personer i fdr-
viirvsaktiv ilder
(vadignris 1.6-6a)

Nywenskar med sr"'&-

righet at kommautp*
arbelsmarkJradefl

Lds mer p6: http://www.samordninqvasteras.se/insatser-i-samverkan/Romane-Droma-insatser-i-
samverkan.shtml

Sammanfattning slutrapport

. Totalt har 64 personer fitt information om projektet, 14 av dessa har fdtt rAd och stod frAn projektet
vid ett eller flera tillfdllen Totalt under projekttiden har 35 personer varit inskrivna som deltagare i

projektet vilket motsvarar 32 unika individ er.94 o/o, av de inskrivna har erhallit individuellt utarbetade
handlingsplaner.

. 78 o/o har uppfyllt m6let att pAtagligt ha forbdttrat sin arbetsformaga

. 90 o/o har genom sjdlvskattning angett att de upplever okad social trygghet

. 90 ok har genom sjiilvskattning angett att de upplever okad delaktighet

. 63 ok har genom sjiilvskattning angett att de upplever forbattrad hdlsa

. 7 personer har studerat inom ramen for projektet, 2 personer pA distans i kombination med arbete,
resterande via VUC el ler Arbetsform ed I ingens yrkesi nri ktade ku rser.

. 7 deltagare har gjort praktik inom AMA

. 3 deltagare har gjort extern praktik.

. Projektet har haft 7 dropouts. Av resterande 25 deltagare hade vid utskrivning:

. 5 personer anstallning, varav en subventionerad. 2 av dessa hade pdborjat timanstdllning innan in-
skrivning i projektet och har under projektets g6ng parallellt med studier och arbete starkt sin an-
stiillningsbarhet och skaffat sig betydande yrkeserfarenhet.

. 3 personer pageende studier

. 3 personer i samrad med behandlande ldkare och/eller ansvarig socialsekreterare en planering som
innefattar behandling eller annan rehabiliterande 6tgdrd.

. 4 personer pAg6ende praktikiarbetstriining inom AMA i samplanering med ansvarig socialsekrete-
rare. For tvA av personerna fanns dven samplanering med arbetsformedlingen ddr den ena avseg
arbetstran ing i nfor offentl i g skyd dad anstdl I n i ng(OSA).

. 4 personer planering for start av praktik/arbetstrdning inom AMA i samplanering med ansvarig soci-
alsekreterare. For tvA av dessa fans en etablerad kontakt med arbetsformedlingen for eventuella in-
satser inom jobb och utvecklingsgarantin.



1 personer pdgdende insats via arbetsformedlingen inom jobb och utvecklingsgarantin.
1 person fortsatt stod via arbetsformedling som aktivt arbetssokande.
4 personer etablerad kontakt med arbetsformedlingen for SIUS- konsulent eller arbetspsykologisk
utredning (APU)

Kvalitetsbediimning

Individernas framsteg m6ste mAtas i relation till deras historia, faktiska levnadssituation och individuella forut-
sdttningar och projektets m6l att deltagarna genom projektet ska komma ndrmare arbete. M6let for antal in-
skrivna deltagare och mSlet om okad upplevd hailsa har inte nAtt full mAluppfyllelse. I ovrigt dr m6len uppfyllda
och deltagarnas upplevelse av projektet visar pA minskad isolering, okad sjdlkdnsla och tilltro till samhdllet,
myndigheter, egna formAgor och pAverkansmojligheter, och att detta sammantaget bidragit till forbdttrade moj-
ligheter till arbete och sjiilvforsorjning.

Under forsommaren fattades beslut i Utbildnings- och arbetsmarknadsniimnden och Individ- och familjendmn-
den att permanenta projektet som kommer att drivas vidare inom AMA Arbetsmarknad och berdknas starta i

borjan av 2015

Syfie Behovsgrupp Mal
Gemensamt prioriterade grup-

per/Prioriterade i Visteris

Chance 2

Change 3.0

Projektiigale:

pro"4r0$

Fritid fdrebyggande
Vf;ster&s statl

Projekttid:
2013,rl1-S1-
201412-31
Tilldelade medel:

6 280 000 kr

Atrtal: 60

Syftet rt irtt bryta ett, for
shvtil hdivrden, dess om-
girnrilg och owiga sam-

h{illet, destfukli\,l livsmcins-

ter, dtit e,ilngtillholigheten
iir det enda sammanhang

man hd. I s.vftet liBger

ocks& att tbreb,vgga nvre-
krytering till krimirella
kretsai och d{ilrned rturf<lr-
skap hos de ynge miinni-
skor som firns i milgrup-
pens on€iuling. Diidge-
nom okal andra verksam-

heters mOjLghet att nfr ett

lyckat res,ultat med sina

malglupper. Projektet syftar
aven tiii att Et6dja utsatta

individer i deras veg ft(rt etl
arbete ach egenfo1sdrjnixg

samt till att cppnavi{m ibr
dkad samverkan mella*
sanlAllet* oliha akl.<irer.

Behovsgruppen rir^ i hrludsak
unga lr,vra med utL'trdsk bak-
gnurd 18-25 6r, skrivnai Vtisteras,
sorn befirurer sig utanfor eller i
utkanten mr sarnhaillssystenet och
bet-umel sig i kjminalitet och
missbruk eller pt viig m i det. Pro-
jektet riktar sig till tjejer och kiilar
som inte firurs hrs mi'n,Jigherer
d.ir de kal fe stod" tj1l exempel
fdrs0{ ningsst0 rlet e1ler afbetsfff -
rnedlilgen .

tlngdomal sorn genom sitt ierreme
pi i huvudsak natten, och fimer
sitt levebrrtd genom krirninalitet
och utvecklas endast i en negatirr
rikfning for safifiiillet, mon
kar$ie frtirlat for dem sj*lv'a. De-
ras qjilvJestru.ktira liv blir ofla
kofta msn kan ochsa sluta i ett liv
som behover stardig vard.

Det dvergripande milet:
Ungdomar (18-25 ar) i
utanfdrskap integreras i
$amhtillet.

NIfilgrupperna utgdrs av personer

i lbnriirvsaktiv f;lder 16-64 ii'

Nysvenskar rned svfoighet ait

konuna ut pe arbetsmalknaden

Persorer med $xiska (t.ex- mus-
kelsmartal ochleller psykiatriska
diagrroser

Personel metl neuropsykiatrisk
problematik

Personer med psykiska funktions-
hincler

Liis mer p6: http:/lwww.samordninqvasteras.se/insatser-i-samverkan/Chance-2-Chanqe-3.0-insatser-i-
samverkan.shtml

Sammanfattning

Delrapporten avser det arbete som genomforts i projektet under andra halvAre|2O14. Delrapporten bygger till
pA bl a en extern ldrande utvdrdering av payoff AB, som dr kopplat till projektet, minnesanteckningar, styr-
gruppsprotokoll samt olika data som samlats in. En processdag for utvairdering och fordjupning har genomforts.
payoffs delrapport redovisas separat.

I delrapport ett till tre har payoff bland annat fokuserat p5 behovet att fortydliga projektets melbild och dArefter
behovet att skapa en tydlig och konsekvent uppfoljning av verksamheten. Malbild och uppfoljning av mAlbilden
ska ge projektledning och styrgrupp information och underlag att gora analyser, uppfatta avvikelser och fatta

a

a

a



beslut om Atgdrder for att skapa en sd hog mAluppfyllelse som mojligt. Informationen frAn uppfoljningen ska
dven bidra med information infor planering av en framtida implementering av C2Cprojektet
i ordinarie verksamhet.
Under projektets genomforande har projektledning och styrgrupp arbetat aktivt med att fortydliga m6l och bygga
upp en modell for uppfoljning och analys. Det senaste halvAret har projektet konsekvent foljt upp verksamheten
enligt den modell som skapats, sA att projektet tar vara pA den information som genereras av uppfoljningen.
MAlbilden har kompletterats med ett samhdllsekonomiskt mAl. Arbetet med att samla in information till den sam-
hdllsekonomiska utvdrderingen har pAborjats.
For att C2Cprojektet ska leda till lAngsiktiga, hAllbara samhdllseffekter pA organisatorisk och strategisk nivA
mAste projektet bidra till effektiviserade arbetssdtt och modeller, vilka leder till att utvecklingen for deltagarna
framtida samverkansprojekt forbdttras mer dn vad som annars hade skett i den be1ntliga verksamheten. Men
det dr inte forriin projektets arbetssdtt och modeller implementeras i den ordinarie verksamheten som de lAng-
siktiga samhdllseffekterna uppst6r. lmplementering dr nyckeln till de lAngsiktiga effekterna. Erfarenhet och
forskning visar att implementering iir en ldrprocess som kan ta flera Ar och krdver tydligt ansvar och mandat.

UtifrAn payoffs rekommendationer i rapport 3 har projektet:

' Fullt ut implementerat den modell som tagits fram for uppfoljning. De olika mAl och nyckeltal som ingAr i mo-
dellen har fAtt en tydlig frekvens, dvs. hur ofta ska uppfoljningen ske. Ddr framgdr vilka m6l och nyckeltal som
behover foljas varje mAnad, vilka bor foljas varje kvartal, vilka bor foljas varje halvSr och vilka rdcker det med att
folja irsvis.

' Planerat for att den information som sammanstdlls utifrAn uppfoljningen pA ett strukturerat sdtt Aterkopplas till
berorda organisationer och aktorer.

' Pdborjat insamlandet av information kring deltagarna till den samh5llsekonomiska utvdrderingen.

' Skapat en struktur i styrgruppens arbetssdtt ddr den kan diskutera och agera fristAende frdn projektpersona-
ten.

' Pdborjat arbetet med att ta fram en implementeringsplan for C2C-projektet diir det tydligt framgAr vem som dr
ansvarig, vilka resurser som finns till forfogande, vilka m6l som ska uppn6s och hur mSlgruppen ska se ut.

Varje ny grupp som startar i projektet har sina specifika utmaningar och projektet arbetar aktivt med att anpassa
arbetsm odel len utifran respektive deltagares forutsiittni ngar och behov.
Vad gdller projektets overgripande m6l: " 70ok av alla deltagare ska vara i arbete alt studier efter 18 mAnader i

projektet redovisas att71% av deltagarna foljer projektplaneringen. 91o/o av totalt 35 deltagare har kontakt med
projektet
payoffs rekommendationer kommer att vara vdgledande for det fortsatta arbetet iiven 2015.
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Syfte Behovsgrupp Mal
Gemensamt prioriterade grup-

per/Prioriterade i Vesteras

Pilotmodell:

Samordnings-
team Viisteris

Projekttigare:

AFlA

Arbetsmarknad

V{sterfls stad

ProJekttidr
2013-11-01-
2016-06.30

Ttlldelade medd:

11 l3t 681 kr

Atrtal: 10$ deltagard
&r

idag fums pt'akfisk afaren-
het ftan illsatsema Viigen in
och Crdna Arenor. Pro-
jekten fduenas av att

grundmetodikfir rir nalurur-

derstOdd rehabiliterilg,

sarnt planering f6r FLA-
TAN. Detta vill vi fOra

sammsr i ar sanrn-antrailen

modeli. Det vikligaste 6r ait
ta de goda erfaelheterna

av senor&dng mellan mya-
<ligheterna kring specifita
milgnrpper. i modellen

Salnarlidr€stedn Veskras
vill vi 6ka rehabiliterings,

Fotentialen hos personer i
ffwfn'saktiv ilder som

alnar* har stcrr risk alt

fasba i utanttr$kap. Det

lgngsikigamilet tr att dal-

tagarna via eget aibete ska

kurura f6rs6{a rig qalva-

il{Algruppen tu penoner som bor i
Viistefas och som har oft'entligt

fOndrjning i form av sjulpenning,

aklivitetsersattning, sjukersiitt-

niflg, abetsl6shetsefi a$rLing, akti-
vitetsstdd euer fomorjningsstod

sarnt med sarskilt fohrs pd grup-

penxnga vuxra med pal,kiatriska

ellet neuopsykiatriska svaigheter
som evfiliuellt iflte A kfinda av

lrerdrda myndigheter.

UtomrLcrdiska inv'andrare med

spraksvarigheter och Fverighekr

afi i1 fhste p& den *venska abets-
:narknarJerl kar er{udas spr&-
8t6d.

AveR personer sc'm stir nfcrlxe
dbetsmsknadsn kri arllsas och

€ gdraprakdk med m&let att

komma vidare till anstSllning

inombranschen

M6let tir att va{e individ
som befirmer sig i verk-
sanleien skail gdra en
stegfdrfl yttring mot at:
betsmuknaden och
dkande egenftrsd{ning.
En sadar stegfolflyttning
kan besti av manga olika
aspekter som ibrbdttrari
sjl{vkA*da 6kx sjelvfdr-
ttoetd€, bettre haba, dkd
korpeteff, 6kd social
f6nnega- Detta leder tiil
fdtbditrade mojiighet att
kltra arbet-qpmkti& sbdier
och ko*rna i anslillning.

Efektn&l:
h{fur\t 30 9lo av deltagane
ska g& tili arbete e1ler str:-
dier
Minst 80 Yo rv tlehegrur:a
ska uppievz ait man kcm-
mftnam6e artlets-ma.k-
nadon
Ytterligare 1 0 oti f6r:t&tns
gA fil trtrete att ar 6ftet
avsl*

B ehovsgrupperna utgdrs av perconer

i fol{irvsaktiv 6lder (16-64 &r).

o Individema i behov av samord-

nad lehabilitering kan ha s&val

$rsiska, psykiska, sociala som

arbetsmasslga behov

r Nysveffkar filed svarighet att

komma ut p& albetsrnadrnarfen

. Ungdomtr scm u14rbfrr eller ris-
kerar au beviljas akil'uetselsdfi-

rung

KaadASglli€ Vtistetes

r Fe$orrer med ptykisk sjuLdom

eller ps,vkisk. ohfJsa

r Fersoner med neuropsytiabiska
diagnoser

r Personm med spratr<wfuigherer

. Lingav$flasomg$uisar*kola
e1ler kar en lindrig intelleklueil

funktionsnedsilttnilg d6r plure-

ring inre dr dagtig sysseisaming

Lds mer
insatser-i-samverkan.shtm I

Den naturunderstodda metodiken visar sig passa deltagare bdde ndra och l6ngt ifrAn arbetsmarknaden.

Under perioden Pilotmodell: Samordningsteam varit igang har 94 deltagare skrivits in, 44 mdn och S0 kvinnor.
Av dern har 7 deltagare gatt till anstdllning eller studier, 14 deltagare har gAtt till Forstdrkt sam-arbete, 21 delta-
gare har gatt till annan planering eller praktik och 4 deltagare har avbrutit insatsen. GenomsnittsAlder for delta-
garna i projektet dr 39 Ar.

30 o/o av deltagarna kommer frAn Forsdkringskassan (FK), 40 % av deltagarna kommer frAn Arbetsformedlingen
(AF) och 30 o/o av deltagarna kommer frAn VdsterAs stad, Socialkontor ekonomi (Ske).

36 % av deltagarna f6r sin forsorjning frAn sjuk- och rehabiliteringspenning, 6 % har aktivitets- eller sjuk-
ersaftning, 16 o/o har aktivitetsstod, 38 % har forsorjningsstod och 4 o/o har ingen offentlig forsorjning. Deltagarna
kan erh6lla olika ersdttningar parallellt, utfyllnad. Tid for deltagarna i offentlig forsorjning fore projektet dr i ge-
nomsnitt drygt 6 6r.

Teamets arbetsglddje har stdrkts och metoden har effektiviserats.

FramgAngsfaktorerna i projektet dr den varierande naturunderstodda verksamheten, samverkan mellan de fyra
ingAende myndigheterna, att personalen dr samlokaliserad och att personalens resurser dr tillgdngliga for delta-
garna. Ndr det geller organisation ser vi att myndigheternas regelverk i vissa fall dr ett hinder for mest liimpad
rehabiliterande insats for deltagarna.

Kostnad per deltagare ar i genomsnitt 36 491 kronor, baserat pA ett intag av g4 deltagare per ar.



Processtyrnings modell

Pilotmodell: Samordningsteam Vister&s
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