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Rapport uppsiktsplikt
Samordningsförbundet Jämtlands län
Syftet med den här rapporten är att redovisa om Samordningsförbundet i Jämtlands län bedriver sin
verksamhet i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Redovisningen har sin
utgångspunkt i det som regionstyrelsens uppsiktsplikt omfattar.
Rapporten utgår från samordningsförbundets preliminära årsredovisning 2016, eftersom Region
Jämtland Härjedalen inte fått påskriven årsredovisning.

Regionstyrelsens uppsiktsplikt
Enligt kommunallagen (KL) 6 kap. 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen landstingets
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders
verksamhet. Regionstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
juridiska personer (exempelvis kommunala bolag) som avses i 3 kap. 16a – 18b §§ och sådana
kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.
Regionstyrelsen ska följaktligen:

Ha överblick och kännedom över Region Jämtland Härjedalens verksamheter

Övervaka den ekonomiska förvaltningen

Tillse att medlen används ändamålsenligt

Övervaka att fullmäktiges beslut blir verkställda

Lämna råd och anvisningar samt påpekanden vid brister

Påkalla ingripanden av fullmäktige när så erfordras.
De skriftliga och muntliga rapporterna ska innehålla information om hur nämnd, bolag,
stiftelse eller förening uppfyller sitt syfte och uppdrag utifrån gällande ägardirektiv,
bolagsordning, stadgar etc. samt hur de uppfyller sina övergripande mål utifrån
regionplanen.

Om Samordningsförbundet Jämtlands län
Samordningsförbundet i Jämtlands län bildades som länsförbund 2011. Det är ett av Sveriges 80
samordningsförbund där kommuner, landsting, försäkringskassan och arbetsförmedlingen verkar för
att samordna rehabiliteringsinsatser. Målgruppen är människor i åldrarna mellan 16 och 64 år med
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Man ska skapa möjligheter och stötta människor så att
de kommer ut på eller närmar sig arbetsmarknaden. Lagen om finansiell samordning anger ramarna
för verksamheten. Uppdraget är att bedriva utvecklingsarbete samt finansiera projekt, utvärderingar
och uppföljningar samt sprida erfarenheter.
Samordningsförbundet har ansvar för att rapportera in resultat i det nationella uppföljningssystemet
SUS, ”sektorövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet”. Via SUS får regering och departement rapporter om olika insatser som
finansierats med samverkansmedel och vilka resultat de gett.
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Ekonomi
För 2016 redovisas ett positivt resultat på 2,6 miljoner kronor. Region Jämtland Härjedalens bidrag för
2016 var 2,2 miljoner kronor.
Under året har följande rapporterats till SUS:
Under året har 102 personer fördelat på 42 män och 60 kvinnor varit inskrivna i olika projekt. 65
deltagare har avslutats. Huvuddelen av deltagarna har varit mellan 19-27 år. De flesta har deltagit i
aktiviteter under sju till nio månader. Av de avslutade kan konstateras att 78 procent har fått eller ökat
omfattningen av arbete och/eller studier.
Totalt 747 personer har registrerats i volyminsatser exempelvis konferenser, konsultationer och
utbildningar. En förändring och förflyttning kan konstateras när man mäter försörjning före och efter
projektavslut. Mest markant synes det minska de försörjningsstödet vara.

Måluppföljning mot styrelsebeslut
Samordningsförbundet Jämtlands län hade fyra mål 2016 och samtliga är uppfyllda.
Aktiva rätt
sammansatta
LOKSAM-grupper i
alla kommuner.

Målet uppfyllt

70 procent
avslutade projekt
skall vara
implementerade

Målet uppfyllt. 5
projekt avslutade,
av dessa ger 4 ett
utfall på 80 procent

Erfarenheter av
arbetssätt och
metoder skall
spridas i länet

Målet uppfyllt

Länsövergripande
event skall
genomföras

Målet uppfyllt.
Samjamtdagen
genomfördes
161021. Ett 60 tal
deltog.

