
1 

 

  

 

 

Delårsrapport  
januari-augusti 2020 

Antagen av förbundsstyrelsen 2020-09-25 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



2 

 

 
 

1. Om förbundet och dess ändamål 

 
Norra Västmanlands Samordningsförbund är ett förbund för finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet. Förbundets medlemmar är Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, 

Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun, Region 

Västmanland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  

 

Förbundets ändamål anges i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) 

samt förbundsordningen § 5: 

”… Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning underlätta eller förbättra möjligheterna 

för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin 

förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till egen försörjning. 

Förbundet ska också arbeta för en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv 

utveckling av verksamheten…” 

 

Rehabiliteringsansvaret är uppdelat på flera myndigheter där varje aktör bedriver insatser utifrån eget 

uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl 

fungerande rehabilitering ska komma till stånd för den enskilde. Det kan vara särskilt utmanande att 

stödja människor som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och/ eller 

arbetsmarknadsrelaterade svårigheter. För att hjälpa dessa personer är det nödvändigt att aktörerna 

samordnar sina insatser och ger ett samlat stöd. Förbundets uppgift är att på olika sätt stödja 

utvecklingen av denna samordning.  

 

De insatser som Samordningsförbundet stödjer ska ytterst inrikta sig mot personer i förvärvsaktiv 

ålder (16-64 år) som har, eller riskerar, behov av samordnad rehabilitering. Syftet är att dessa personer 

ska återfå eller förbättra sina möjligheter till egen försörjning. Insatserna som stöds av förbundet är 

såväl på individnivå (samordnade individinsatser) som på strategisk nivå (till exempel 

myndighetsgemensamma utbildningar, konferenser och andra mötesplatser). 

 

2. Förbundsstyrelsen och ägarna 

 

2.1. Styrelsens sammansättning 
 
Ordinarie Ersättare Utsedd av 

Lena Eldståhl, Ordförande 

 

Kristina Hellman Fagersta kommun 

Helena Norrby, Vice ordförande 

 

Linnea Landerstedt Region Västmanland 

Daniel Dahlin  

 

Karin Hurtig Norbergs kommun 

Ingvor Regnemer 

 

Anders Johannesson Hallstahammars kommun 

Elisabet Pettersson 

 

Camilla Runerås Sala kommun 
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Roger Ingvarsson   Elisabeth Åberg 

 

Skinnskattebergs kommun 

Ann Augustin 

 

Cecilia Östergren Surahammars kommun 

Britt-Mari Enholm Gahnström  Oskar Söderberg 

 

Arbetsförmedlingen 

Camilla Morsing Maria Borg Försäkringskassan 

 

 

 

2.2. Styrelsens arbete  
 
Styrelsen har under perioden haft 2 protokollförda möten där, bland annat, följande beslut har tagits:  

 

19 mars 

o Att godkänna årsredovisning 2019 samt årsrapporterna från de fyra, av 

samordningsförbundet finansierade, individinsatserna  

o Att finansiera två föreläsningar om psykisk hälsa under Tillsammansveckan 2020  

o Att finansiera en uppdatering och mobilanpassning av förbundets hemsida  
o Att i internkontroll 2020 granska om rutiner och dokumentation följs gällande rekvirering 

av beslutade medel till Samordningsteamen. 

 
28 maj  

o Att delfinansiera en länskonferens om våldsförebyggande arbete, i samarbete med bl a 

Länsstyrelsen, Region Västmanland och de övriga Samordningsförbunden i länet 

o Att arrangera och finansiera en digital grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt  

o Att arrangera och finansiera en utbildning i Lösningsfokuserat ledarskap – ledare men 

inte chef  

o Att fortsätta medverka i arbetet med att ta fram en ESF-ansökan om förstudie för ett 

Innovation- och kunskapscenter för samverkansfrågor i Östra Mellansverige 
o Att, tillsammans med de övriga Samordningsförbunden i länet, genomföra en digital 

workshop om Insatskatalogen  

 
Ordförandekonferensen, arrangerad av Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS), gick av 

stapeln i januari och ordförande Lena Eldståhl deltog. Den nationella Finsamkonferensen med NNS 

årsmöte ställdes in under våren pga Coronapandemin.  

 

 

2.3. Huvudmännen - ägarna 
 

 

Samverkan i länet  

Två länsgemensamma presidiemöten har ägt rum under våren, med syfte att fullfölja 

överenskommelserna i avsiktsförklaringen om utvecklad samverkan mellan 

samordningsförbunden i länet. Länspresidiet diskuterade/beslutade bland annat 
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- Att arrangera ytterligare informationsmöte om Fontänhusmodellen, för att därefter ta 

ställning till om det finns intresse från förbundets parter att genomföra en förstudie om 

Fontänhus i länet.  

- Att digitalisera Grönkvist-materialet  

- Att arrangera en workshop om Insatskatalogen i syfte att öka kännedomen och användning 

av katalogen 

- Att läns-Finsam-konferens ska genomföras vartannat år, och att nästa konferens ska ske 

februari 2021 

- Nästa steg för att ytterligare utveckla samverkan mellan de tre Samordningsförbunden och 

dess parter utifrån förbundsmedlemmarnas önskan, samt idéer om förslag att presentera vid 

det länsgemensamma medlemssamrådet i dec 2020  
 

Lokalt medlemssamråd i april 

I april bjöd förbundsstyrelsen in till ett lokalt (digitalt) ägarmöte i Fagersta. Vid mötet redovisades 

förbundets verksamhet och resultat för 2019. En diskussion fördes om utmaningar och strategisk 

inriktning samt medlemsmedel för 2021. Ett resonemang fördes också om vad 

förbundsmedlemmarna anser vara allra viktigast i samtalen om utvecklad samverkan mellan 

Samordningsförbunden i i länet. Flera av kommunerna framförde att den lokala närvaron av 

samordnade individinsatser är av stor vikt.  

 

Medelstilldelning 2021 

Förbundet har i maj tillskrivit Region Västmanland och kommunerna angående förslag till 

medelstilldelning för 2021. Förslaget är en medelstilldelning om totalt 7 800 000 kr. Slutgiltigt 

besked från staten (Försäkringskassan) kommer under hösten.  

 
 

3. Uppföljning av mål och aktiviteter i 

verksamhetsplanen 2020 
 

Det övergripande målet för den finansiella samordningen är att deltagarna i de insatser som 

Samordningsförbundet stödjer ska uppnå eller förbättra sin förmåga och sina möjligheter att 

förvärvsarbeta eller studera. Förbundsstyrelsen har identifierat och formulerat fyra mål- och 

verksamhetsområden. Dessa är långsiktiga och strategiska mål för styrelsens arbete.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Identifiera 

 
Stimulera 

 
Finansiera 

 

Förebygga 
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Målområde Identifiera –  

Att kartlägga behov av samverkan 
 

Utifrån ett helhetsperspektiv ringar förbundet, tillsammans med parterna, in områden där ökad 

samverkan mellan myndigheterna behövs. Det kan vara behov av nya individinsatser, 

strukturpåverkande eller förebyggande insatser.  

 

Genomförda aktiviteter jan-aug 2020: 

- Utvecklingsrådet (beredningsgrupp) med chefer från förbundets parter har träffats vid två 

tillfällen. Rådet har diskuterat frågan om hur parterna kan arbeta med att tidigare upptäcka 

våld och våldsutsatta. Gruppen har också diskuterat om ”SAM-SIP”, enligt modell från 

Karlstad, kan vara intressant för norra Västmanland.  

- Medverkan i arbetsgrupp med Arbetsförmedlingen och kommunerna i Norberg, Fagersta och 

Skinnskatteberg för att hitta lokala lösningar för att stödja långtidsarbetslösa personer som 

behöver extra stöd, utöver det som Arbetsförmedlingen kan ge.   

- Medverkan i de lokala ledningsgrupperna för samverkan – psykisk hälsa – Fagersta, Norberg, 

Skinnskatteberg och Sala.  

 

Måluppfyllelse: Verksamheten bedöms ligga i fas med att uppfylla verksamhetsplanens 

aktiviteter för målområdet ”Identifiera”. 
 

 

Målområde Förebygga  

– Att utveckla insatser som förhindrar långvarigt 

utanförskap  

 

Förbundet vill stödja förebyggande/hälsofrämjande insatser för personer som löper stor risk att 

hamna i utanförskap.  

 

Genomförda aktiviteter jan-aug 2020: 

- Medverkan i samverkansmöten i Fagersta mellan Vuxenutbildningen (NVU), Socialtjänsterna 

i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg och Region Västmanland med syfte att utveckla 

samarbetet omkring elever med ohälsa och behov av utökat stöd.  

- Personal på högstadie- och gymnasieskolorna har bjudits in att delta i 

myndighetsgemensamma kompetensutvecklingsinsatser inom lösningsfokuserat arbetssätt 

och psykisk hälsa/ohälsa. Fler chefer och medarbetare från skolorna har anmält sig till de olika 

kompetensutvecklingsinsatser som erbjudits.  

- Stöd i utvecklingsarbetet i och runt de rehabiliterande samordnade individinsatser som 

parterna driver gemensamt. Förbundet har en verksamhetsutvecklare på deltid som 

tillsammans med förbundschefen utgör ett stöd till insatsernas styrgrupper och personal.  

- Processtöd för förbundets parter att sprida kunskap om hur våld i nära relationer tidigare kan 

upptäckas, vilka effekter våld kan ha på människors hälsa samt vilket stöd som finns för dem 

som drabbats.  
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Måluppfyllelse: Verksamheten bedöms ligga väl i fas med att uppfylla verksamhetsplanens 

aktiviteter för målområdet ”Förebygga”. 
 

 
 

Målområde Stimulera  

– Att utveckla struktur för samordning, 

kompetensutveckling och helhetstänk  

med individens fokus i fokus.  
 

En viktig förutsättning för att myndigheter ska kunna ge ett gemensamt och samlat stöd som är 

till nytta för klienter/klientgrupper, är att de har god kännedom om och är öppna för att lyssna på 

vad klienterna själva anser sig behöva samt att det finns en struktur för samverkan och en 

helhetssyn på det gemensamma uppdraget. Förbundet fungerar som lärande organisation och 

medverkar, genom olika mötesplatser, till att skapa förutsättningar för att öka kunskapen inom 

samverkansområdet. Gemensam kompetensutveckling är därför en viktig hörnsten.  

 

Genomförda aktiviteter jan-aug 2020: 

Till följd av Coronapandemin har några planerade utbildningar och andra mötesplatser fått 

skjutas på framtiden. Andra utbildningar och mötesplatser har styrts om till att ske digitalt.  

- Utbildning Lösningsfokuserat ledarskap – ett samarrangemang mellan Samordningsförbunden i 

länet. Påbörjades 2019 och avslutades i januari 2020. 

- Nätverksträff för ledare: Styrkebaserat lösningsfokuserat ledarskap med Marika Tammeaid, januari 

2020  

- Nätverksträff: Lösningsfokus ytterligare ett litet steg! Om att implementera lösningsfokus 

ytterligare i vardagsarbetet, mars 2020 

- Grundutbildning lösningsfokuserat arbetssätt. Planerad att ske i mars 2020 men sköts fram till 

hösten.  

- Dejt med en verkSAMhet – Studie- och Yrkesvägledning. Planerad att ske i mars 2020 men sköts 

fram till hösten.  

- Dejt med en verkSAMhet – Samhall. Genomfördes digitalt i maj 2020 

- Föreläsning om depression med Tuula Wallsten. Genomfördes digitalt i juni 2020.  

- Introduktion till lösningsfokuserat arbetssätt för förtroendevalda. Två digitala kurser har 

genomförts i samarbete med Södra Dalarnas Samordningsförbund.  

- Planering av länskonferens om våld – vikten av förebyggande arbete. Konferensen kommer 

genomföras i november 2020 och är ett samarrangemang mellan bland andra Länsstyrelsen, 

Region Västmanland och Samordningsförbunden i Västmanland.  

- Seminarium om Fontänhusmodellen - en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer 

människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Genomfördes digitalt i 

maj 2020.    

- Seminarium om Insatskatalogen. Genomfördes digitalt i augusti 2020.  

 

Måluppfyllelse: Trots att några aktiviteter har skjutits fram till följd av Coronapandemin 

bedöms verksamheten ligga i fas med att uppfylla verksamhetsplanens aktiviteter för 

målområdet ”Stimulera”. 
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Målområde Finansiera  

– Att stödja myndigheternas arbete med nya 

arbetssätt och metoder i samverkan.  

 
Samordningsförbundet har fortsatt att prioritera finansiering och processtöd till fyra lokala 

samordnade insatser (Samordningsteam). Här arbetar personal från kommunerna, 

Arbetsförmedlingen och Psykiatrin i Region Västmanland i multiprofessionella team för att stödja 

personer, med stort behov av samlat rehabiliteringsstöd och som står långt från egen försörjning, 

att göra stegförflyttningar mot förbättrad hälsa och egen försörjning. Samordningsteamen drivs av 

medlemsmyndigheterna gemensamt, och under ledning av en styrgrupp och en 

verksamhetsledare per team.  

Psykiatrin Region Västmanland har haft svårigheter att bemanna samordningsteamen enligt den 

överenskomna planeringen. En psykiatrisjuksköterska har arbetat i två av samordningsteamen 

under perioden januari – juni. Insatspersonalen och styrgrupperna för samordningsteamen 

bedömer att det finns ett stort behov av psykiatriresurs i samordningsteamen och att det gör stor 

skillnad för deltagarna. Samordningsteam Sala har dock bedömt att samverkan med den lokala 

psykiatrimottagningen fungerar väl ändå. Samtal pågår med ledningen för Psykiatrin för att söka 

finna en hållbar lösning.  

 

Resultat från Samordningsteamens arbete redovisas nedan.  

 

Verksamheten bedöms ligga i fas med att uppfylla verksamhetsplanens aktiviteter för 

målområdet ”Finansiera”. 

 

 

Resultat från samordningsteamens arbete 

 
Statistikuppgifterna som presenteras nedan är hämtade ur SUS - Sektorsövergripande system för 

uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.  

 

Under årets första 8 månader har totalt 105 deltagare fått stöd från samordningsteamen (61 % 

kvinnor och 39 % män), varav 43 nya deltagare.  

 

 

ANTAL DELTAGARE PER KOMMUN 

(Folkbokföringskommun)  

 

ANTAL Varav  

kvinnor 

Varav 

män 

Fagersta 18 11 7 

Hallstahammar 20 15 5 

Norberg 10 4 6 

Sala 37 21 16 

Skinnskatteberg 3 2 1 

Surahammar 17 11 6 
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DELTAGARES FÖRSÖRJNING VID INSKRIVNING 

(nya deltagare jan-aug 2020) 

 

ANDEL (%) 

av kvinnor 

ANDEL (%) 

av män 

Försörjningsstöd 58 % 36 % 

Aktivitetsersättning 11 % 12 % 

Sjukpenning/Rehabpenning 11 % 6 % 

Aktivitetsstöd 14 % 6 % 

Arbetslöshetsersättning (a-kassa) 0 % 0 % 

Annan offentlig försörjning 3 % 0 % 

Ingen offentlig försörjning 3 % 2 % 

 

    

TID I OFFENTLIG FÖRSÖRJNING VID INSKRIVNING  

(nya deltagare jan-aug 2020)  

 

ANDEL (%) 

av kvinnor 

ANDEL (%) 

Av män 

1 - 3 år 35 % 71 % 

4-6 år 42 % 18 % 

7-9 år 8 % 0 % 

Mer än 9 år 15 % 12 % 

 

.  

Under årets första 8 månader har 40 personer avslutats i 

samverkansinsatsen  

 

AVSLUTSANLEDNING 

ANTAL ANDEL (%) 

Arbete 6 15 % 

Studier 10 25 % 

Fortsatt rehabilitering i ordinarie verksamhet 15 38 % 

Sjukdom/hälsoläget medger inte fortsatt deltagande i nuläget 4 10 % 

Flytt 1 2 % 

Föräldraledighet 0 0 % 

Uppgift saknas 4 10 % 

 

Den pågående Coronapandemin har påverkat förutsättningarna för Samordningsteamens arbete.  

De har haft något färre deltagare än vanligt. Vissa deltagare har inte kunnat eller vågat komma till 

Samordningsteamet. Insatspersonalen har varit kreativa i att kunna ställa om verksamheten. En hel 

del av det coachande arbetet har skett via telefon, videomöten och mailkonversationer. Många 

aktiviteter har också flyttat utomhus, och det har varit svårt att hitta arbetsträningsplatser.  

Det är trots detta imponerande att så många deltagare har gjort tydliga och aktiva stegförflyttningar 

närmare egen försörjning och förbättrad hälsa.  
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Projekt Stoppa våldet  
 

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) deltar tillsammans med flera 

Samordningsförbund i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära 

relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla lämpliga insatser 

mot detta. NNS har skapat sju pilotverksamheter samt ett antal så kallade ”grupp-2 

verksamheter” för att pröva hur förbunden kan samordna såväl insatser som att upptäcka våld.  

 

Norra Västmanlands Samordningsförbund ingår i grupp 2. Samordningsförbundets 

utvecklingsledare har arbetat med att förbättra upptäckt av våld och stärka samverkan på flera 

nivåer: 

- Deltagit på ”Stoppa våldet” utbildningsinsatser via NNS  

- Diskuterar samordning kring upptäckt av våld och lämpliga insatser med 

Samordningsförbundets Utvecklingsråd (parternas chefsgrupp) 

- Initierat förstärkt samverkan med Region Västmanland och Länsstyrelse 

- Förstärkt samverkan med kvinnofridssamordnare i norra länsdelen 

- Processtöd till samordningsteamen kring att ställa systematiska frågor om våld 

- Deltagit i kvinnofridsnätverk i norra länsdelen 

 
 

 

 

 

 

 

Samordningsteamet i Hallstahammar var tidigast ute med att rutinmässigt börja ställa frågor om 

våld till deltagarna insatsen. Två mätningar har hittills genomförts med samma deltagare. 

Tabellen nedan visar att det är viktigt att få frågan flera gånger, både för att det kan ta tid att 

förstå att man varit/är utsatt för våld men också för att det kan ta tid att våga berätta om 

erfarenheterna för någon annan. Ca 1/3 del har tidigare erfarenheter av våld men har aldrig 

tidigare pratat om frågan innan de kom till samordningsteamet. 2/3 har fått stöd och hjälp, varav 

hälften av dem har pågående stödinsatseter. Den andra mätningen visade även att det vanligaste 

våldet är psykiskt våld (50 %) och att ha bevittnat att någon närstående har blivit utsatt för våld 

under uppväxten (50%). 

 

Systematiska 

frågor om våld. 

 

Antal svar  Varav 

antal 

män 

Varav antal 

kvinnor 

Inga 

upplevelser 

av våld 

Har 

upplevelse 

av våld 

Upplevelse 

olika typer 

av våld 

Mätning 1 11 5 6 3 8 4 

Mätning 2 8 4 4 1 7 6 

Tabell X) Mätning av våld; d.v.s. 73 % i första mätningen, respektive 88 % i andra mätning visade erfarenheter 

våld. 

 

Tyvärr har Coronapandemin gjort att de övriga Samordningsteamen i norra länsdelen fått skjuta 

på arbetet krig att ställa systematiska frågor om våld. Däremot har samtliga samordningsteam 

stärkt egen kunskap om upptäckt av våld, förstärkt lokal samverkan med kvinnofridssamordnare 

och lokala stödfunktioner, samt upprättat lokala informationsbroschyrer om stödfunktioner. 
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4. Planerade aktiviteter hösten 2020 

 
 Fortsatt stöd (ekonomiskt och processinriktat) till samordningsteamens styr- och 

personalgrupper 

 Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt (digital) – 6 halvdagar 

 Utbildning i lösningsfokuserat ledarskap – för ledare utan personalansvar (troligen digital), 3 

dagar 

 Introduktionsutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt (digital), för chefer och medarbetare  

 Introduktionsutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt (digital), för förtroendevalda,  

samarrangeras med Södra Dalarnas Samordningsförbund 

 ”Dejt med en verkSAMhet” – (digitala) frukostmöten med information från bl a personligt 

ombud  

 Utvecklingsdag (digital) angående våld i nära relation, för samordningsteamens 

insatspersonal och dess styrgrupper, remittenter och samarbetspartens  

 Planering och delfinansiering av länskonferens om Allas rätt till ett liv utan våld och vikten av 

våldsförebyggande arbete – i samverkan med Länsstyrelsen Västmanland, Region 

Västmanland, Surahammars kommun, IKKR och Kvinnojouren i Sala 

 Fortsatt arbete med projekt Stoppa Våldet – om att ställa frågor om våld till samtliga deltagare 

i alla fyra samordningsteamen, samt att sprida erfarenheter från projektet  

 Strategidagar förbundsstyrelsen 

 Fortsatta möten med presidierna för de tre samordningsförbunden i länet, med fokus på 

utökad samverkan mellan de tre samordningsförbunden 

 Digitalisering av Grönkvist-programmet (verktyg för att få koll på privatekonomi och för 

minskad ekonomisk stress)  

 Mätning Indikatorer för finansiell samordning Hur vet vi att vi blir bättre? 

 Två möten med Utvecklingsrådet (parternas chefsgrupp) 
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5. Ekonomiskt utfall per 31 augusti samt prognos för 

helår 2020 

 

                                                 
1 Medel från huvudmännen till och med kvartal 3 
2 Fagersta kommun rekvirerat medel till samordningsteamet januari - juni 
3 Hallstahammars kommun rekvirerat medel till samordningsteamet januari - juni 
4 Sala kommun rekvirerat medel till samordningsteamet januari - juni 
5 Surahammars kommun rekvirerat medel till samordningsteamet januari - juni  
6 Region Västmanland har ännu inte rekvirerat medel för psykiatripersonal 
7 Samordningsförbundet Västerås betalar fakturor för länsgemensamma aktiviteter under året och fördelar 

kostnaden till övriga Samordningsförbund i länet i slutet på året 

(tkr) 
Årsbudget 

2020 

Utfall 20-

08-31 

Prognos 

helår 

Avvikelse 

från budget   

 

          

Medel från huvudmännen 7 046 5 2841 7 046 0,0   

Styrelse -458 -193 -460 -2   

Gemensam administration -1 259 -744 -1 204 55   

Leasingbil -41 -33 -48 -7   

Finansiering av individinriktade 

insatser           

- Samordningsteam FNS -1 457 -4502 -1 457 0   

- Samordningsteam Hallstahammar -1 060 -5633 -1 060 0   

- Samordningsteam Sala -1 590 -6914 -1 590 0   

- Samordningsteam Surahammar -958 -4815 -958 0   

- Kurator samordningsteam -235 06 -100 135   

 

          

Utbildningsinsatser           

- Länsgemensamma 

utbildningsinsatser -95 0 -957 0,0   

- Grundutbildning lösningsfokus -35 0 -36 -1   

- Vidareutbildning lösningsfokus -35 0 -36 -1   

- Andra utbildningsinsatser -90 -14 -50 40   

- Lösningsfokus och samverkan – 

webportal/utbildning -5 0 -9 -4   

 

          

-Insatskatalogen -86 -38 -79 7  

Utvärderingsinsatser           

-Övriga utvärderingsinsatser -25 0 -15 10   

       
 

SUMMA 
-383  -150 233   
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Övriga kommentarer: 

Samordningsförbundet hade vid utgången av 2019 ett eget kapital om 1 099 tkr. Inför 2020 har förbundet 

budgeterat för att använda 383 tkr av det egna kapitalet. Helårsprognosen pekar på ett uttag av 150 tkr, 

och därmed ett eget kapital på ca 950 tkr vid kommande årsskifte. Därmed ligger det egna kapitalet i nivå 

med rekommendationen från Nationella Rådet, dvs inte högre än 20 % av årets medelstilldelning.  

 

 


