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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Styrelsen för Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås, 

organisationsnummer 222 000 – 2071, med säte i Mölndals Stad avger årsredovisning för 2015. 
Samordningsförbundet upprättar delårsbokslut per sista augusti samt årsbokslut som 

synkroniseras med medlemmarnas redovisningar. Samordningsförbundet bildades den 1 juli 2006 

utifrån ett initiativ från förbundets medlemmar. De verksamheter som Samordningsförbundet 
finansierat 2015 presenteras närmare i bilagd verksamhetsberättelse. 

 
SAMMANFATTNING AV FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL 

Året kan sammanfattas med att 496 personer (338 kvinnor och 158 män) har deltagit i 
verksamheter finansierade av samordningsförbundet. Utöver det har ca. 1600 deltagare 

redovisats i volyminsats. Alla förbundets prioriterade målgrupper har verksamheter knutna till sig. 

Likaså har många aktiviteter genomförts för att stödja kunskaps- och strukturutveckling. 
Samordningsförbundet har en verksamhetsplan som sträcker sig över tre år – 2015-2017.  

Utgående eget kapital uppgår till 1 013 690 kr, som kommer att användas i planerad verksamhet 
under 2016.  

 

Lagstiftningen  -  Ett synsätt på välfärdsarbetet 
Lagen om Finansiell samordning (Lag 2003:1210) handlar ytterst om att erövra ett nytt synsätt 

på välfärdsarbetet. Ett synsätt som innebär att den enskilde individens behov, förmåga och 
delaktighet är grunden för vilken rehabilitering som sätts in och där medarbetarnas 

gemensamma kompetens utvecklas och står till förfogande tillsammans med myndigheternas 

samlade möjligheter. Samordningsförbundets arbete utgår därför från en vision om att man med 
gemensamma resurser tar ett gemensamt ansvar.  

 
Rehabilitering ingår i alla medicinska, sociala, psykologiska och arbetslivsinriktade åtgärder, för 

att stödja individen att återvinna sin funktionsförmåga och förutsättningar. 

 
Arbetet skall utgå från det lokala perspektivet, individens behov och medarbetarnas erfarenheter. 

De samverkande organisationernas behov är utgångspunkten för hur Samordningsförbundet 

väljer att organisera den verksamhet som stöds/finansieras av förbundet.  
 

Definition av begrepp:  
Samarbete sker mellan professioner – det vill säga handläggares, chefers och behandlares 

kontakter med varandra. 

Samverkan sker på organisatorisk nivå mellan myndigheter för att effektivisera gemensamma 
insatser och resurser. 

Samordning handlar om parternas ansvarsområden. Samordning gör att kompetens som finns 
hos parterna gemensamt används på bästa sätt, för att återställa eller öka den enskildes 

funktions- och arbetsförmåga. 
 

Samverkan genom Finansiell samordning dvs. när både stat, kommun och landsting stödjer 

samverkan via en gemensam juridisk person är unikt i svensk förvaltningshistoria. Det är första 
gången sedan 1634 som vi har möjlighet att arbeta så gränsöverskridande som 

samordningsförbunden medger.  
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En viktig erfarenhet har på ett träffsäkert sätt fångats i statlig utredning: 

 
”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande 
process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.”  

(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)  
 

Medlemmar 
Samordningsförbundets medlemmar är: 

 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, Mölndals Stad, Partille, 

Härryda, Lerum och Alingsås kommuner. 

 
 

Bidrag 
Medlemmarna ger bidrag till Samordningsförbundet i syfte att främja samverkan inom 

rehabiliteringsområdet mellan aktörerna. Budgeten för 2015 fastställdes till 11,88 miljoner 

kronor, det finansiella bidraget är fördelat enligt tabell nedan. Kommunernas fördelning baseras 
på andel invånare per den 30 juni 2014.  

 

 

 
 
Bidrag i tkr 

 

Försäkringskassan 2970 

Arbetsförmedlingen 2970 

Kommunerna 2970 

Regionen 2970 

Totalt 11 880 

 
 

Utöver detta har ägarna delfinansierat verksamheten Individsamverkansteamen med totalt 
300 000 kr. Även dessa fördelat enligt fördelningsmodellen.  

 
 
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE 
Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av fyra ledamöter och sju ersättare. 

Styrelsen har under 2015 haft åtta sammanträden. Utöver det har delar av styrelsen medverkat 
på nationell konferens i Linköping samt riktad utbildning till styrelseledamöter på Marstrand.  

 
Styrelsen har under året bestått av: ordförande Malin Welin, fk, vice ordförande Anna Strand(C) 

Partille, Johnny Öhman, af och Eva Mattsson Hill (FP), Västra Götalandsregionen.  

Ersättare har varit, Bernt Runberg (S) Mölndal, Per Vorberg (M) Härryda, Eva Andersson (C), 
Lerum, Daniel Filipsson (M), Alingsås, Soraya Zarza Lundberg (S) Västra Götalandsregionen, Eva 

Åkerström, fk samt Karin Skönvall AF. Från december ersatte Evalotta (M) Liljenzin Per Vorberg.  
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Styrelsens huvuduppgifter anges i § 6 i lagstiftningen: 

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna 
3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 

vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som 
ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde 

4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 
5. Upprätta budget och årsredovisning för förbundet 

6. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 

 
ORGANISATION  

Samordningsförbundet bildades med ambitionen att bli en viktig aktör i arbetet med att utveckla 
en bättre välfärd inom förbundets geografiska område. Samordningsförbundets intentioner är att 

arbetet skall ske i samklang med huvudmännens verksamheter lokalt för att bygga på befintliga 

grunder och lokala behov. Detta arbetssätt förväntas effektivisera resursanvändningen och 
förbättra samarbetet mellan myndigheterna. Förbundet har dock inte rätt att fatta sådana beslut 

som avser myndighetsutövning utan det ankommer på respektive myndighet att besluta om 
rehabiliteringsinsatser eller offentligt försörjningsstöd.  

 
Samordningsförbundets beslutande organ är dess styrelse. Förbundschefen har till uppgift att 

leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefen ska även ansvara för 

beredning av de underlag som styrelsen behöver för att driva Samordningsförbundet enligt de 
riktlinjer och mål som lagen anger. 

 
Beredningsgruppens uppdrag är att utgöra ett stöd för förbundschefen, skapa förutsättningar för 

samverkan, återföra information från Samordningsförbundet till den egna organisationen, se till 

att de uppdrag som Samordningsförbundet beslutar om blir utförda och förankrade. Ytterligare 
uppdrag är att identifiera hinder och behov för samverkan och samarbete, föra en kontinuerlig 

dialog med handläggare i samverkan samt skapa förutsättningar för implementering i den egna 
organisationen.  

Beredningsgruppen har också som uppgift att ge inriktning för tjänstemännen inom förbundet 
när ärenden skall beredas inför styrelsen. Under våren har Beredningsgruppens organisation 

förändrats. Från en struktur med fast utsedda ledamöter har Beredningsgruppen istället 

organiserats utifrån att deltagare bjuds in utifrån intresse, kompetens och mandat rörande den 
specifika fråga som skall beredas. Denna organisering kommer utvärderas under våren 2016.      

 
LSG (lokal samverkansgrupp) har en stor betydelse för legitimitet, effektivitet och kontinuitet i 

samverkansarbetet samt har den lokala kunskapen och förankringen. LSG finns i fyra av 

förbundets fem kommuner. I en kommun finns BUS (samverkan över myndighetsgränser) i 
stället.  

 
I Västra Götaland finns ett regionalt nätverk för finansiell samordning. Förbundschefen sitter med 

i arbetsutskottet för detta nätverk samt är nätverkets sekreterare. Nätverkets främsta uppgift är 

att vara ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande, i syfte att föra 
utvecklingen av metoder och verksamheter framåt. 

 
Samordningsförbundet är medlemmar i NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund). 

Nätverkets roll är att stödja förbundens utvecklingsarbete, vara ett forum för dialog, 
erfarenhetsarbete och kunskapsspridning.  En av styrelsens ledamöter sitter med i NNS styrelse.1 

                                                 
1 Daniel Filipsson, Alingsås kommun.  
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Ändamål  

Förbundets ändamål är att inom sitt geografiska område svara för en finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen 
och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning enligt Lag 

(2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsinsatser. Resurserna skall användas för 
samordnade insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra 

förvärvsarbete. Samordningsförbundet skall vara en arena för dialog vid individens övergång 
mellan myndigheterna samt försäkra att en säkerställd nivå av samverkan hela tiden upprätthålls. 

Samordningsförbundet kan även vara ett stöd i form av kartläggningar och kompetensutveckling 

för medarbetare samt en arena för att lösa löpande samverkansfrågor på chefs- och 
handläggarnivå. 

 
 
Följande grupper är prioriterade i samordningsförbundet och ligger i linje med lagstiftningens 
intentioner:  

1. unga vuxna 18 till 29 år  
Unga vuxna 18-29 år med psykisk ohälsa som behöver stöttning till arbete och studier är en högt 

prioriterad grupp.  

 
2. långtidsberoende av samhällets stöd för sin försörjning  

Det finns grupper som blir kvar i ett långvarigt beroende av de olika samhällsstöden. Det gäller 
långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och personer med försörjningsstöd. För dessa grupper har 

parternas ordinarie åtgärder inte räckt till.  

 
3. ohälsa hos kvinnor  

Kartläggning visar att kvinnor har en högre ohälsa än männen.  
  

4. personer i behov av förebyggande hälsoåtgärder  

I propositionen 2002/03:132 anges att en tänkbar målgrupp för finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet är personer som är i behov av förebyggande hälsoåtgärder. Dessa 

personer, i förvärvsaktiv ålder, är de som löper risk att hamna i långvarigt försörjningsberoende 
och med ett behov av samordnad rehabilitering. 

 
 
Verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet 

 
Samordningsförbundet finansierar verksamheter som riktar sig till personer som är i behov av 

samordnade rehabiliteringsinsatser för att kunna uppnå en högre andel egen försörjning.  
 

Styrelsens övergripande mål är att stötta de ingående parternas samverkan. Samverkan mellan 

myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna och Samordningsförbundet har en unik 
möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser som syftar till att individer uppnår eller 

förbättrar sin förmåga till eget arbete.  
 

Styrelsen har beslutat om att verksamheterna ska ha realistiska mätbara mål som är kopplade till 
syftet att öka möjligheterna till egen försörjning och en effektivare användning av gemensamma 

resurser. Verksamhetsmålen regleras i varje verksamhets styrdokument.  

 
Målen har formulerats utifrån resultat och uppdrag som utgår från en helhetssyn på individens 

behov och på den samhälleliga nyttan. Styrelsen har under 2015 anslagit resurser så att 
finansierade verksamheter kan organiseras utifrån denna helhetssyn. Kontinuerligt utifrån vad 
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som resultatet visar vidtar styrelsen beslut avseende justeringar i arbetssättet. Styrelsen erhåller 

rapportering avseende verksamheterna vid varje sammanträde.  

 
Förbundets målgrupp uppvisar ofta en svår och komplex problembild vars förmåga till att bli 

självförsörjande inte alltid är relaterat till tillgången/möjligheter till anställning. Det krävs då ett 
stort arbete avseende motivation, anpassning och stöttning. I resultatsammanställningen syns 

det tydligt att det oftast krävs en lång rehabiliteringstid för att nå resultatet egen försörjning.  
 

Under perioden har Samordningsförbundet finansierat nedanstående verksamheter:  

 
Förbundet finansierar två Individsamverkansteam. Ett i Mölndal/Härryda och ett i 

Partille/Lerum/Alingsås. Teamen har tillsammans arbetat med 71 deltagare (56 kvinnor 
och 15 män) under 2015. Teamet har utöver de 71 deltagarna kartlagt 56 personer som 

ej blivit inskrivna i teamet utan hänvisats till andra insatser. Teamen är tvärsektoriella 

och samordnar rehabilitering mot arbete för invånare med behov av arbetslivsinriktade 
rehabiliterande insatser. 

 
Balder, förbundets verksamhet för unga vuxna i åldern 18-29 år med psykisk ohälsa, 
sträcker sig över förbundets samtliga kommuner. Balders team består av jobbcoacher, 

som stöttar deltagarna ut mot arbetsmarknaden och kompletteras av en psykolog och en 
arbetsterapeut. Deltagarna erbjuds individuell coachning, vilken kan kompletteras med 

verksamhet i grupp. Coachningen kombineras också för flera deltagare med 

korttidsterapi. Syftet med Balder är att deltagarna ska erhålla arbete eller förbättra sin 
förmåga att utföra förvärvsarbete alternativt börja studera samt förbättra sin hälsa. 

Balder har under 2015 arbetat med 110 deltagare (57 kvinnor och 53 män).  
 

Grön Rehabilitering har under 2015 bedrivits på Nääs Slott i Lerum. Grön Rehabilitering 

avser att vara starten på en arbetslivsinriktad rehabilitering för individer med främst 
stressrelaterad ohälsa. Fokus ligger på att deltagaren efter avslutad rehabiliteringsperiod 

skall kunna fortsätta i aktiva åtgärder för en återgång till arbetslivet. Under året har 25 
deltagare varit aktuella (22 kvinnor och 3 män).  

 
AKTIV bedrivs i förbundets alla kommuner. Verksamheten syftar till att med hjälp av 

fysisk aktivitet förbättra deltagarens fysiska och psykiska hälsa och därmed öka 

deltagarens arbetsförmåga. AKTIV används som en första insats på vägen tillbaka till 
arbete och som en förträning inför fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. Under året 

har 284 individer deltagit i AKTIV (197 kvinnor och 87 män).  
 

Försäkringskassa på vårdcentral innebär att försäkringskassetjänsteman finns fast tid på 

vårdcentral, ca en dag/vecka och vårdcentral. Syfte är att genom samverkan och nära 
dialog mellan Försäkringskassan och Primärvården förhindra och/eller förkorta 

sjukskrivning, återföra individer till arbete samt främja kunskapsöverföring mellan dessa 
två organisationer. Totalt har ca 1600 personer blivit föremål för konsultation.  

 

 
Verksamhetsuppföljning 

Verksamhetsuppföljningen sker i Nya SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning 
av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Samordningsförbundet 

finansierar tillsammans med de övriga samordningsförbunden i Västra Götaland en 
resursperson riktad mot SUS.  
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Samordningsförbundets styrelse har som mål fastställt att deltagandet i verksamheter 

som är finansierade av Samordningsförbundet bör leda till arbete, praktik eller studier. 

Styrelsen har valt ordalydelsen bör istället för skall då de ser att en ökad hälsa och 
förflyttning närmare egen försörjning är ett mycket värdefullt delmål helt i linje med 

lagstiftningens intentioner. Exempel på detta är att det är mer samhällsekonomiskt och 
av större värde för den enskilde att förflyttas från exempelvis sjukpenning till 

arbetslöshetsersättning. Verksamheterna ska ha en tydlig riktning mot arbetslinjen och 
deltagandet skall för individen vara tidsbegränsat. 

 

            Jämställdhetsintegrering 
För att säkerställa att kvinnor och män erbjuds likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering 

arbetar förbundet aktivt med jämställdhetsintegrering. Det övergripande målet är att allt 
arbete ska genomsyras av ett arbets- och förhållningssätt som möjliggör att 

jämställdhetsfrågorna lyfts fram och kommer i fokus vid alla diskussioner om 

verksamheternas utveckling. Som en stående punkt på dagordningen på styrelsemötena 
ställs frågan om besluten är fattade utifrån en jämställdhetsaspekt.  

 
Förbundet har tillsammans med Samordningsförbundet Göteborg Centrum och 

Samordningsförbundet Göteborg Väster fortsatt att arbeta i den riktning som påbörjades 
i samband med projektet Jämnt med FINSAM II som genomfördes under 2012-2013.  

En förutsättning för att kunna genomföra analyser och värdera dess resultat är kunskap. 

Därför har medel vikts till utbildning avseende jämställdhetsintegrering med det 
övergripande målet att erbjuda likvärdig samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för 

kvinnor och män.  
 

Samordningsförbunden avser fortsätta arbeta strategiskt med jämställdhetsintegrering 

under nästkommande år. Till stöd för detta arbete har styrelserna en handlingsplan som 
årligen revideras. En styrgrupp finns för detta arbete. Tillsammans med ovanstående två 

nämnda förbund finansieras gemensamt ett processtöd om totalt 20 % för att ge kraft 
och legitimitet åt frågan.  

 
 

Finansiella mål 

I verksamhetsmålen finns inga finansiella mål angivna vilket beror på att förbundet inte 
har några avkastningskrav, vilket inte heller är lagstiftningens intention. Ett 

grundläggande finansiellt mål är dock att förbundet driver verksamhet inom fastslagna 
medel och med en god ekonomisk hushållning. För att Samordningsförbundet skall anses 

ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att 

en effektiv resursanvändning uppnås. Rätt saker skall göras till så låg kostnad som 
möjligt. Dessutom skall verksamheten hålla god kvalitet.  
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  Ekonomisk sammanfattning: 

 

 

 

 

 

 
 

Resultaträkning 
 
Belopp i kr 
 

Not 2015-01-01 
2015-12-31 

2014-01-01 
2014 -12-31 

 
Verksamhetens intäkter  

   

Bidrag från huvudmännen  11 881 000   11 294 000 
Övriga ersättningar  61 060 4 800 

Summa verksamhetens intäkter 

  
11 942 060 

 
11 298 800 

    

Verksamhetens kostnader 

   

Rehabiliteringsinsatser 
Övriga externa kostnader 

1 
      

-9 332 012 
-440 300 

-10 074 131 
-378 412 

Personalkostnader 2 -2 020 993 -2 001 533 

Summa verksamhetskostnader 

  
-11 793 305 

 
-12 454 076 

 
Verksamhetens rörelseresultat 

  
 

148 755 

 
 

-1 155 276 
    

Resultat från finansiella poster 

   

Ränteintäkter  107 14 344 
Räntekostnader 3 0 514 

Resultat efter finansiella poster  148 862 -1 141 446 

Årets resultat 

  
148 862 

 
-1 141 446 

 

 
 
 
 

Belopp i tkr 
Utfall 

jan-dec 

Aktuell 
Budget 
helår 

Avvikelse 
jan-dec Bokslut 2014 

Nettokostnad 11 793 12 759 +966 12 454 

Bidrag 11 942 11 894 +48 11 299 

Resultat före 
finansnetto 149 - 865 +1 014 -1 155 

Utgående EK 1 014 
  

865 
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  Balansräkning 
  

    

    
Belopp i kr 
 

Not 2015-01-01 
2015-12-31 

2014-01-01 
2014-12-31 

Tillgångar 

   

    

Anläggningstillgångar    

Långfristiga fordringar    

Långfristiga fordringar, Exsistre  0 0 
    

Summa anläggningstillgångar  0 0 

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 
Övriga fordringar  
Upplupna intäkter 

4 
5 
 

0 
359 158 
248 050 

131 372 
313 224 

0 
    
Kassa och bank 

Bank 

  
3 982 288 

 
3 573 735 

    

Summa omsättningstillgångar  4 589 496 4 018 332 

Summa Tillgångar 

  
 

4 589 496 

 
 

4 018 332 

 

 
Belopp i kr 
 

 2015-01-01 
2015-12-31 

2014-01-01 
2014-12-31 

Eget kapital och skulder 

   

 

Eget kapital 

 
 
 

 
 

 

Eget kapital föregående år  -864 828 -2 006 274 
Årets resultat  -148 862 1 141 446 
Summa eget kapital                        -1 013 690       -864 828 

    
Kortfristiga skulder    

Förskott från bidragsgivare 6 0 -60 577 
Leverantörsskulder  -2 457 187 -1 731 996 
Upplupna kostnader  7 -898 403 -1 204 000 
Personalens källskatt  -23 597 -21 806 
Avräkning soc. avg. + särsk lönesk pens  -144 881 -48 441 
Upplupna semesterlöner 8 -24 590   0 
Upplupna avtalade soc avg  -27 148 86 682 
    
Summa kortfristiga skulder  -3 575 806 -3 153 504 

    
 

Summa eget kapital och skulder 

  
-4 589 496 

 
-4 018 332 
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Kassaflödesanalys 
Belopp i kr 
 

2015-01-01 
2015-12-31 

2014-01-01 
2014-12-31 

 

Den löpande verksamheten 

  

Resultat efter finansiella poster 148 862 -1 141 446 
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

148 862 -1 141 446 

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar -162 611 928 666 

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder +422 302 1 665 374 

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten 408 553 1 945 557 

   
Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

408 553 
3 573 735 

1 945 557 
1 628 177 

 

Likvida medel vid årets slut 

 
3 982 288 

 
3 573 735 

 

 
Tilläggsupplysningar 

 
Redovisningsprinciper 
Bokslutet och årsredovisningen är upprättade enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Om 
avvikelse förekommer framgår det av notanteckningarna nedan. 
 
Värderingsprinciper 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet, om inget annat anges nedan. 
Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
 

 
Noter 

Not 1 Rehabiliteringsinsatser 
 
 

2015-01-01 
2015-12-31 

2014-01-01 
2014-12-31 

 

IST 
AKTIV 
Balder 
Grön Rehab 
FK på VC 
Redo 
Exsistre 
Öresutjämning 
 

 
3 002 823 
1 186 527 
4 687 406 

64 907 
0 

390 350 
0 

-1 
 

 
2 825 088 
1 535 557 
4 099 403 

305 922 
0 

254 815 
1 053 339 

6 

 

Summa Rehabiliteringsinsatser 

 
9 332 012 

 
10 074 131 
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Not 2 Personalkostnader 
 
 

2015-01-01 
2015-12-31 

2014-01-01 
2014-12-31 

   

Arvoden 204 638 280 580 
Personalkostnad 1 659 667 1 484 188 
Utbildning 156 688 226 765 
   
 

Summa Personalkostnader 

 
2 020 993 

 
2 001 533 

 
 
 
 
Not 3 Räntekostnader 
 
 

2015-01-01 
2015-12-31 

2014-01-01 
2014-12-31 

   

Rättelse skatteverket 0 0 
Differans momsutbetalning 0 0 
Förseningsavgift vid upphörande av deklarationsombud 0 514 
   
 

Summa Räntekostnader 

 
0 

 
514 

 
 
 
Not 4 Kundfordringar 
 
 

2015-01-01 
2015-12-31 

2014-01-01 
2014-12-31 

 

 
SOF Göteborg Centrum, utlåning av Monia Sarenstrand 
SOF Halland, betalning för Annika Ruys-Hagberg 
 

 
0 
0 
0 
 

 
0 

127 772 
3 600 

 

 

Summa Kundfordringar 

 
0 

 
131 372 

 
 
 
Not 5 Övriga fordringar 
 
 

2015-01-01 
2015-12-31 

2014-01-01 
2014-12-31 

 

Avräkning skatter och avgifter 
Fordran moms 
Moms Fyrklövern 
 
 

 
62 368 

296 790 
0 

 
7 477 

290 315 
15 432 

 

Summa Övriga fordringar 

 
359 158 

 
313 224 
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Not 6 Förskott från bidragsgivare 
 
 

2015-01-01 
2015-12-31 

2014-01-01 
2014-12-31 

 
Kvarvarande pengar i Fyrklövern 
 

 
0 

 
           60 577 

 
 

Summa Förskott från bidragsgivare 

 
0 

 
60 577 

 
 
 
 
Not 7 Upplupna kostnader  
 
 

2015-01-01 
2015-12-31 

2014-01-01 
2014-12-31 

   

AKTIV 0 70 000 
IST 155 000 0 
Balder 672 403 914 000 
Gemensamt 31 000 0 
Info/Utveckling 40 000 0 
Redo      

 
220 000 

 
 

Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 
898 403 

 
1 204 000 

 
 
Not 8 Upplupna semesterlöner  
 
 

2015-01-01 
2015-12-31 

2014-01-01 
2014-12-31 

   

Sparade semesterdagar 24 590 0 
   
 

Summa Upplupna semesterlöner 

 
24 590 

 
0 

 
 



Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås    Tjänsteutlåtande 2016-04-14 

Charlotte Axelsson                                                                       Dnr:  2016-                                       
Brogatan 16  

431 30 MÖLNDAL     

 

Sida 13 av 14 
 

Resultatdisposition 

För 2015 redovisar samordningsförbundet ett positivt resultat på 148 862 kr inklusive finansnetto.  

 
Ingående eget kapital    864 828  

  Årets resultat   148 862 
      Totalt    1 013 690 

 
        Styrelsen föreslår att resultatet överförs till ny räkning: 

 

    Summa     1 013 690 

 

 
 
Förslag till beslut 
 
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås föreslås besluta 

 
 Att upprättad Årsredovisning 

  med finansiella delar och bilagd Verksamhetsberättelse för 2015 i enlighet med 

föreliggande tjänsteutlåtande godkänns och överlämnas med revisorernas 

skrivelse till:  
o kommunstyrelsen i Mölndal 

 
o kommunstyrelsen i Partille 

 

o kommunstyrelsen i Härryda 
 

o till kommunstyrelsen i Lerum 
 

o till kommunstyrelsen i Alingsås 

 
o till Försäkringskassan 

 
o till styrelsen för Västra Götalandsregionen  

 

o till Arbetsförmedlingen 
 

o till Riksrevisionen, revisionen för Västra Götalandsregionen samt till 
kommunrevisor i Härryda kommun. 

 
 Att kvarvarande eget kapital för 2015 överförs till 2016 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås    Tjänsteutlåtande 2016-04-14 

Charlotte Axelsson                                                                       Dnr:  2016-                                       
Brogatan 16  

431 30 MÖLNDAL     

 

Sida 14 av 14 
 

 

 

 
 

Underskrifter: 
 

 
 

 

 
Ordförande:      Vice ordförande: 

Eva Andersson      Johnny Öhman 
 

 

 
 

Malin Welin     Eva Mattsson-Hill 
 

 
 

 

 
 

 
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås 

 

 
Charlotte Axelsson 

Förbundschef 
 

Bilagor:  
Verksamhetsberättelse 2015 

 

 
 

 


