
1 
 

  Diarienr: 2014/013 - 002                                      

                         

    
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 
2013-02-21 



2 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
                        Sidan 
 
      Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2013  3 
1.   Bakgrund     3  
2.   Organisation     3 
2.1 Samarbetspartners    3 
3.   Sammanfattning av verksamhetsåret 2013   4 
3.1 Insatser 2013     4 
3.2 Resultat Utgångspunkten    6 
3.3 Resultat Utgångspunkten Exsistre   6 
3.4 Resultat Ale Teamet    6 
3.5 Resultat Stenungsunds Teamet   6 
3.6 Resultat Tjörns Teamet    7 
3.7 Resultat Tidig samordnad rehabilitering på VåC  7 
3.7 Resultat Jordhammars Växtkraft Stenungsund   7 
3.8 Resultat Föreningspool Tjörn   8 
3.9 Resultat ”mjuka värden”    8 
3.10 Resultat Träningsaktivitet psykiatri   8 
3.11Konferenser     9 
3.12 Samverkansorganisation m.m.   10 
3.13 Kommunikationsplan    10 
4.   Ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2013  10 
4.1 Sammanfattning ekonomi    11 
4.2 Bidrag      11 
4.3 Uppföljning av verksamhet och projekt   11 
4.4 Finansieringsanalys    12 
5.   Uppföljning av mål    12 
      Bilaga A   Styrelse fr. o m 2012-04-01 och t. o. m. 2013-03-31  14 
                                                         
      Bilaga A   Styrelse fr. o m 2013-04-01 och t o m 2014-03-31      14 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



3 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2013 FÖR 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND 
OCH TJÖRN 
 

1. Bakgrund 
Från och med den 1 april 2008 omfattar Samordningsförbundet (SOF) geografiskt fyra 
kommuner, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun.  

Samordningsförbundets medlemmar är Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Ale Kommun, 
Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun, Tjörns Kommun och Västra Götalandsregionen. 
Samordningsförbunden arbetar utifrån lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet. 

Samordningsförbundets namn är - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och 
Tjörn (org.nr 222000-1941). 

Samordningsförbundet är en myndighetsgemensam satsning för samordning av rehabilitering 
och återgång till egen försörjning mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Hälso- och 
sjukvård och Kommuner. 

2. Organisation 
Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter och sex ersättare (Bil. A). 

Ledamöterna kommer från de fyra huvudmännen (sju medlemmar) Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa och Västra Götalandsregionen har var sin ersättare. Kommunerna har tre 
ersättare, en från varje kommun utom från den kommun som har en ordinarie ledamot.  

Västra Götalandsregionen har innehaft ordförandeskapet fram t o m 2013-03-31 och 
Försäkringskassan har innehaft vice ordförandeskapet. Därefter skedde byte av ordförande 
och vice ordförande. Från och med 2013-04-01 innehar Försäkringskassan ordförandeskapet 
och Ale Kommun vice ordförandeskapet. 

Förbundschefen leder och driver arbetet utifrån de mål, riktlinjer och den organisation som 
Samordningsförbundet har fastställt. Förbundschefen tar fram underlag till styrelsen inför 
beslut och är länken mellan Samordningsförbundet och dess samarbetspartners, lokala 
ledningsgrupper, handläggarteam och övriga aktörer. 

2.1 Samarbetspartners 
I varje kommun finns en lokal ledningsgrupp (LLG). Ledningsgruppen består av 
chefspersoner/motsvarande från kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och vården.  

Det är chefer/motsvarande som möts på en arena för att gemensamt samverka kring olika 
målgrupper vilket gör detta till en unik samverkansform. 
 

Ledningsgrupperna har sedan några år sedan fått en utökad roll i Samordningsförbundets 
arbete, exempelvis med att ta fram underlag på förslag för kommande insatser och projekt i 
kommunerna. I LLG diskuteras även lokala strategiska samverkansfrågor. 

 

Handläggarteamen arbetar med det praktiska utförandet utifrån de Avtal/Uppdragsbeskrivningar 
som tas fram av LLG och beslutas av Samordningsförbundets styrelse. 

Handläggarteamen består av professioner från förbundsmedlemmarna. Det finns f.n. ett 
handläggarteam i varje kommun (Stenungsund och Tjörn har ett gemensamt team)..Liknande 
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myndighetsgemensamma team finns inte organiserade i någon kommun utan det gör att även 
denna samverkansform är unik. 

Samordningsförbundet kan även ha andra samarbetspartners exempelvis externa aktörer som 
på uppdrag av någon av huvudmännen genomför insatser.  

3. Sammanfattning av verksamhetsåret 2013  
Samordningsförbundets styrelse har under delåret hållit sju sammanträden.  

Jan-Åke Simonsson (S), ordförande, Västra Götalandsregionen och Agneta Malmsten, vice 
ordförande, Försäkringskassan har utgjort Samordningsförbundets presidium t o m 31 mars 
2013. Från 1 april 2013 utgörs presidiet av Agneta Malmsten, ordförande, Försäkringskassan 
och Boel Holgersson (C), vice ordförande, Ale Kommun. Presidiet har under 2013 hållit sju 
protokollförda sammanträden varav fyra telefonmöten. 

 

Per Liljebäck arbetar som förbundschef för Samordningsförbundet.  

Samordningsförbundets ekonomiadministration har under perioden köpts av Västra 
Götalandsregionens administrativa centrum för ekonomifrågor. 

 

Verksamhetens nettokostnader uppgick enligt resultaträkningen till 6 232 tkr. 
Samordningsförbundets ingående egna kapital årsskiftet 2012/2013 var + 873 tkr. Periodens 
verksamhet lämnade ett resultat på + 120 tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 december 
2013 är + 993 tkr.  

Se vidare under rubriken ”4. Ekonomisk berättelse för 2013 ”. 

 

Sedan 1 januari 2010 har Samordningsförbundet arbetat med 794 individer varav 109 stycken varit 
anonyma (dessa har inte velat att vi ska lägga in deras personuppgifter i uppföljningssystemet 
SUS). Mer att läsa om SUS står under rubriken ”5. Uppföljning av mål”. Av de 685 stycken 
individer som vi kunnat följa i SUS så har 362 personer fått egen försörjning efter avslutad insats 
(53 %). Av dessa har 276 personer börjat förvärvsarbete och 93 personer påbörjat studier. Cirka 
150 individer (22 %) har vid avslutad insats fortsatt någon form av ytterligare 
rehabiliteringsinsatser hos någon av myndigheterna.  

 

Därtill har 899 individer varit föremål för insatser där vi använt oss av ”pinnstatistik”. 
Pinnstatistiken har använts för bl. a insatserna konsultation, tidig samordnad rehabilitering 
Försäkringskassa och vård samt olika insatser av fysisk aktivitet. 

Anledningen till att statistiken redovisas från 2010 är att då kom det ”nya” SUS igång. 

3.1 Insatser 2013 
              Arbetslivsinriktade 

 ”Projekt Utgångspunkten” som syftar till att tidigt och snabbt kunna sätta in 
relevanta åtgärder för främst ungdomar i ålder 16 – 29 år (andra målgrupper kan 
också förekomma), så att ungdomarna får förutsättningar att kunna arbeta, utbilda 
sig, delta i annan aktivitet eller uppnå en bättre livskvalité. Utgångspunkten är 
sedan 1 april 2012 med som ett delprojekt i ESF-projektet Exsistre. Fem 
Samordningsförbund ingår i projektet. Projektägare: Kungälvs Kommun. 
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 ”Projekt Ale Teamet” riktar sig till personer i åldern 18-64 år som bedöms ha 
arbetsförmåga men är i behov av samordnat stöd/insatser för att bli klara sin egen 
försörjning. Projektägare: Arbetsförmedlingen Ale. 
 

 ”Projekt Stenungsund Teamet” riktar sig till personer i åldern 18 - 64 år som 
bedöms ha arbetsförmåga men är i behov av samordnat stöd/insatser för att bli 
klara sin egen försörjning. Projektägare: Stenungsunds Kommun. 

 
 ”Projekt Tjörn Teamet” riktar sig till personer i åldern 18 - 64 år som bedöms ha 

arbetsförmåga men är i behov av samordnat stöd/insatser för att bli klara sin egen 
försörjning. Projektägare: Tjörns Kommun. 

 
Stöd och bedömningsinsatser 
 
 Projektet Jordhammars Växtkraft Stenungsund 

Jordhammars Växtkraft arbetar med grön rehabilitering inom odling. Projektet 
förfogar över en av kommunen inköpt handelsträdgård med ett flertal växthus. 
Inom verksamheten skall odling och försäljning av ekologiskt odlade grönsaker 
äga rum.  
En del av projektet bygger på skapande av s.k. sociala företag drivna av deltagare i 
projektet. Är ett ESF-projekt. Projektägare: Stenungsunds Kommun. 

 
 Projekt föreningspool 

Målgruppen består av personer i arbetsför ålder med olika former av arbetshinder 
vilket innebär att de kan ha varit borta från arbetsmarknaden under lång tid 
Personerna ska i föreningspoolen kunna utföra både praktiska och administrativa 
göromål för föreningar i Tjörns Kommun. 
Genom att kunna vara med i föreningspoolen och där träna upp sin arbetsförmåga 
så är förhoppningen att dessa personer på sikt skall inträda på den öppna 
arbetsmarknaden. 
Projektägare: Tjörns Kommun. 
 

 Projekt Träningsaktivitet psykiatri 
Målgruppen är en redan existerande grupp för fysisk träning Träningen leds av en 
av öppenpsykiatrins sjukgymnaster, och sedan hösten ingår även en kurator i 
arbetet. Gruppen består av patienter med varierande funktionsnivå, och man 
försöker att kombinera ett bemötande baserat på psykiatrisk kunskap med fysisk 
träning som är anpassad för personer med mycket låg kondition, ofta övervikt, 
svaga muskler med mera. Detta har inte att göra med ålder utan är knutet till att 
väldigt många av våra patienter under lång tid levt ett alldeles för stillasittande liv 
och fungerar mycket dåligt kroppsligt. Träningen genomför i Stenungsund. 

                 Projektägare: Psykiatriska kliniken, Kungälvs sjukhus 
 

 Projekt Tidig samordnad rehabilitering på vårdcentral 
Målgruppen är personer i åldern 16 - 64 år som söker vård på vårdcentral och som 
behöver samordnad rehabilitering. Individerna kan både ha fysiska, psykiska, 
sociala och arbetsmässiga behov. 
Kompetens från Försäkringskassan tillförs samtliga vårdcentraler i Ale, Kungälv, 
Stenungsund och Tjörn för att snabbare fånga upp ärenden där samordnad 
rehabilitering behövs. Insatsen startade 1 augusti 2014. 
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Projektägare: Försäkringskassan 

 

3.2 Resultat Utgångspunkten  
Under perioden har 68 personer varit aktuella hos Utgångspunkten. Under 2012 var 137 personer 
aktuella. Under perioden har man avslutat 49 ärenden. Av dessa har 38 personer efter avslutad 
insats egen försörjning ca 78 %.. Av dessa har 30 stycken börjat förvärvsarbeta och åtta personer 
påbörjat studier., År 2012 var siffran 68 %. Målet är satt till att 35 % av personerna ska efter 
avslutad insats ha egen försörjning. Målet nåddes under perioden.  

Teamet har haft 42 stycken konsultationer under perioden. Vid årsskiftet fanns 19 stycken 
pågående ärenden. 
 

Projektägare: Kungälvs Kommun. 

Styrelsen har avsatt en årsbudget på 1 600 tkr för att driva Utgångspunkten. 

Ytterligare resultat redovisas i särskild bilaga  

3.3 Resultat Utgångspunkten Exsistre 
Under perioden har 116 personer varit aktuella hos Utgångspunkten Exsistre, varav två anonyma. 
Under perioden har man avslutat 80 ärenden. Av dessa har 45 personer efter avslutad insats fått 
egen försörjning, ca 56 %.. Av dessa har 20 stycken börjat förvärvsarbeta och 25 personer påbörjat 
studier. 

 

Vid årsskiftet fanns 34 stycken pågående ärenden. 

Projektägare: Kungälvs Kommun. 

Styrelsen har anslagit 188 tkr till projekt Utgångspunkten Exsistre. Övriga kostnader 
finansieras via ESF-medel. 

Ytterligare resultat redovisas i särskild bilaga. 

3.4 Resultat Ale Teamet 
Under perioden har man arbetat med 39 ärenden (varav 1 ärende registrerats som anonymt). 
Under 2012 var 39 ärenden aktuella. Under perioden har man avslutat 26 ärenden. Av dessa 
har sju personer efter avslutad insats egen försörjning (samtliga förvärvsarbetande), ca 27 %.  
År 2012 var siffran 24 %. Målet är satt till att 20 % av personerna ska efter avslutad insats ha 
egen försörjning. Målet nåddes under perioden 

De flesta av ärendena har blivit föremål för ytterligare rehabiliteringsinsatser eller att 
personen varit allt för sjuk innan det blir aktuellt med insatser mot arbete. De ärenden som 
lyfts till teamet har en mycket komplex problematik och haft offentlig försörjning under lång 
tid.  Av de 26 ärenden som avslutats under perioden har 15 personer haft offentlig försörjning 
längre än sex år vid påbörjad insats. Vid årsskiftet fanns 12 stycken pågående ärenden. 

 

Teamet har haft 30 konsultationer under perioden. 
 

Projektägare: Arbetsförmedlingen Ale. 

Styrelsen har avsatt 1 175 tkr på årsbasis för projektet. 

Ytterligare resultat redovisas i särskild bilaga. 
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3.5 Resultat Stenungsunds Teamet 
Under perioden har man arbetat med 29 personer. År 2012 var 28 personer aktuella. Av dessa 
är 13 avslutade. Fem personer har efter avslutad insats egen försörjning (samtliga 
förvärvsarbetande), 39 %. År 2012 var siffran 50 %.  Målet är satt till att 20 % av personerna 
ska efter avslutad insats ha egen försörjning. Målet nåddes under perioden. De ärenden som 
lyfts till teamet har en mycket komplex problematik och haft offentlig försörjning under lång 
tid. Av de 13 ärenden som avslutats under perioden har sex personer haft offentlig försörjning 
längre än sex år vid påbörjad insats. Vid årsskiftet fanns 16 stycken pågående ärenden. 

Teamet har haft 18 stycken konsultationer under perioden. 

 

Projektägare: Stenungsunds Kommun. 

Styrelsen har avsatt 1440 tkr på årsbasis för projektet tillsammans med Tjörn Teamet. 

Ytterligare resultat redovisas i särskild bilaga. 

3.6 Resultat Tjörns Teamet 
Under perioden har man arbetat med 25 personer. År 2012 var 31 personer aktuella. Av dessa 
är 19 avslutade. Fyra personer har efter avslutad insats egen försörjning (samtliga 
förvärvsarbetande), 21 %. År 2012 var siffran 56 %.  Målet är satt till att 20 % av personerna 
ska efter avslutad insats ha egen försörjning. Målet nåddes under perioden. 

De ärenden som lyfts till teamet har en mycket komplex problematik och har ofta haft 
offentlig försörjning under lång tid.  

Av de 19 ärenden som avslutats under perioden har sju personer haft offentlig försörjning 
längre än sex år vid påbörjad insats. Vid årsskiftet fanns sju stycken pågående ärenden. 

Teamet har haft 22 stycken konsultationer under perioden. 

 

Projektägare: Tjörns Kommun. 

Styrelsen har avsatt 1440 tkr på årsbasis för projektet tillsammans med Tjörn Teamet. 

Ytterligare resultat redovisas i särskild bilaga. 

 

3.7 Resultat Tidig samordnad rehabilitering på vårdcentral 
Försäkringskassans handläggare upplever att samarbetet leder till enklare och snabbare 
kontaktvägar till läkare och annan vårdpersonal, vilket är gynnsamt för kunder/patienter. 

Enligt processledarna som jobbar för regionen och har nära kontakter med vårdcentraler i vårt 
upptagningsområde, får de liknande signaler från läkare och övrig vårdpersonal. 

Försäkringskassan anser därför att det är ett mervärde för kunder/patienter att man har 
möjlighet att ha kontaktpersoner och även möjlighet att partiellt bemanna vissa vårdcentraler.  

Med de extra medel som man får från Samordningsförbundet så är detta möjligt att realisera.  

Från 1 augusti – 31 december så har man lyft 225 ärenden med vården varav 132 var kvinnor 
och 93 män. 

Projektägare: Försäkringskassan 

Styrelsen har avsatt 250 tkr på årsbasis för projektet 
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Ytterligare redovisning finns beskrivet i särskild bilaga. 

3.8 Resultat Jordhammars Växtkraft Stenungsund  
Fem personer har varit aktuella för insatser under perioden varav tre avslutats.  Av 
dessa fick en egen försörjning. Övriga fortsatt rehabilitering. Under 2012 var sex 
personer aktuella för insats på Jordhammars Växtkraft. Två personer var inskrivna vid 
årsskiftet. 

 

Projektägare: Stenungsunds Kommun 

Styrelsen har avsatt 327 tkr på årsbasis för projektet. 

3.9 Resultat Föreningspool Tjörn 
Under perioden har fyra nya personer varit aktuella från SOF och samtliga män. Totalt har 
femton personer arbetat i Föreningspoolen, fjorton män och en kvinna. Totalt avslutades två 
ärenden under perioden och en har efter avslutad insats fått egen försörjning samt en person är 
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Totalt var tio personer inskrivna vid årsskiftet. 
Företrädare från Tjörns Kommun har berättat att föreningslivet är mycket nöjda över 
Föreningspoolens arbete samt att deltagarna ser positivt på verksamheten och är nöjda med att 
föreningarna får hjälp.  

Kommunen har en önskan att utöka föreningspoolen med en administrativ del. upplever ett 
gott resultat med deltagarna och man vill betona att det finns utrymme för fler deltagare i 
Föreningspoolen.  

 

Projektägare: Tjörns Kommun 

Styrelsen har avsatt 115 tkr på årsbasis för projektet. 

3.10 Resultat ”mjuka värden” 
Under 2013 har Teamen försökt att värdera upplevd livssituation m.m. för våra deltagare före insats 
och efter insats. Beräkning har gjorts av ett medelvärde på en 10-gradig skala. 

 Resultat för Ale Teamet - 14 personer  (åtta personer 2012) före insats 34 poäng (max 
100) och efter insats 64 poäng (max 100).  Motsvarande siffror för 2012 var före insats 34 
poäng och efter insats 63 poäng.  

 Resultat för Stenungsund/Tjörn Teamet -  fem personer  (sex personer 2012) före insats 28 
poäng (max 100) och efter insats 51 poäng (max 100). Motsvarande siffror för 2012 var 
före insats 59 poäng och efter insats 72 poäng.  

 Resultat för Utgångspunkten i Kungälv -  32 personer (28 personer 2012) före insats 63 
poäng (max 100) och efter insats 70 poäng (max 100). Motsvarande siffror från 2012 var 
före insats 63 poäng och efter insats 70 poäng. 

 

Blankett för upplevd livssituation m.m. finns i särskild bilaga.. 

3.11 Resultat Träningsaktivitet psykiatri 
Under perioden har det genomförts 45 träningstillfällen. 
  
Gruppen har bestått av ca 10 - 15 deltagare. Av dessa har fyra stycken varit ständigt 
närvarande. Under våren 2013 var intresset relativt stort att delta men under hösten 2013 har 
intresset succesivit minskat. 
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Flera av dem som varit med har mycket dålig psykisk och fysisk hälsa och är mycket sköra 
för påverkan från omgivningen som ex konflikter, infektioner, allmänt ökad osäkerhet i frågor 
kring ex deras privatekonomi, sjukskrivningar etc. 
. 
Av de som medverkat har: 

 Två fått praktik ordnad av Samordningsförbundet 
 Två återgick till sina gamla arbeten. 
 En söket praktik på egen hand. 

 
När personerna fick praktik eller jobb fungerade inte tiderna för dem och praktiken/jobb 
prioriterades självklart.  
Tre stycken var av och till i för dålig kondition för att kunna komma till aktiviteten. 
  
Avslutningsvis så vill personalen som ansvarat för aktiviteten poängtera att man måste ha 
förståelse för i vilket dåligt somatiskt skick dessa personer är i och hur låg deras 
psykosomatiska funktion är. De behöver egentligen först individuell psykiatrisk 
sjukgymnastik i kombination med någon forma av kroppspsykoterapi och detta finns inte 
resurser för inom psykiatrin eller inom primärvården.  

 
Projektägare: Psykiatriska kliniken, Kungälvs sjukhus 

Styrelsen har avsatt 65 tkr på årsbasis för projektet. 

3.12 Konferenser m.m. 
Förbundschefen har under perioden varit med i de olika LLG vid 15 tillfällen. 
Förbundschefen har åtagit sig uppgiften att vara sekreterare i samtliga LLG så att 
dokumentation finns från dessa möten.  

 

Förbundschefen har träffat samordnare och arbetsvägledare vid fyra tillfällen under 2013, 
både i grupp och enskilt, för att diskutera problem och arbetsmetod m.m. för att arbetet ska 
fungera tillfredsställande i de olika teamen utan att frånta de Lokala ledningsgruppernas 
huvudansvar för teamen. Förbundschef ingår i lednings- och styrgrupp för ESF-projekt 
Exsistre där projekt Utgångspunkten ingår som ett delprojekt. Förbundschef ingår i 
Samordningsförbundens utbildningsgrupp som bland annat arrangerar konferensen 
”Samordningsförbunden dag” varje år samt andra gemensamma konferenser.  

Övrigt: 

 Förbundschefen ingår i diverse nätverksgrupper i VG. 

 Våra medarbetare har varit på konferenserna Unga funktionshindrade och Våld i 
nära relationer under våren. 

 Förbundschef gjorde ett tvådagars studiebesök tillsamman med våra inlånade 
medarbetare hos Samordningsförbundet Helsingborg under våren 2013. 

 Samordningsförbundet hade sin årliga konferens den 20 maj med styrelse, chefer 
och medarbetare. 

 Styrelsen hade en konferens hösten 2013 tillsammans med LLG-ledamöterna för 
diskussion angående Verksamhetsplan och budget för 2014. 

 Förbundschef har informerat kommunstyrelsen på Tjörn 

 Förbundschefen har deltagit i Samordningensförbundens nationella konferens i 
Skövde. 
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 Samordningsförbundet arrangerade en informationskonferens under våren där 
drygt 50 personen medverkade. 

 Förbundschefen arrangerade ett tvådagars nätverksmöte för förbundscheferna i 
område väst. 

 Cirka 300 arbetstimmar har Förbundschefen lagt ned på arbete i ESF-projekt 
Exsistre. Förbundschefen har ansvarat för transnationellt arbete och 
arbetsgivarkontakter och har bl. a arrangerat och genomfört en studieresa till Skive 
Kommune i Danmark för 40 personer från de Samordningsförbund som ingår i 
ESF-projekt Exsistre. 

3.13 Samverkansorganisation m.m. 
Förbundschefen fick vid utvidgningen av Samordningsförbundet 1 april 2008 i uppdrag att 
arbeta fram en samverkansorganisation i varje kommun. Arbetet har pågått kontinuerligt 
sedan dess. Det finns idag en fungerande organisation i varje kommun. Minst en gång per år 
träffas Samordningsförbundets styrelse, Lokala Ledningsgrupper och medarbetare att 
diskutera strategi- och framtidsfrågor för förbundet fortsatta arbete. 

De Lokala ledningsgrupperna har i varje kommun nu en självklar roll som navet för 
samverkan i kommunen. Till de Lokala ledningsgrupperna adjungeras personer från 
verksamheter som på något sätt kan medverka till att vår samverkan blir ännu bättre. Nämnas 
kan utvecklingsledare för folkhälsa, personliga ombud m.m. De Lokala ledningsgrupperna har 
under det senaste året mer fokuserat på strategifrågor kring samverkan som berör och kan 
komma Samordningsförbundets medlemmar tillgodo. Det är viktigt att inte endast frågor som 
rör Samordningsförbundet lyfts i gruppen och att samtliga i gruppen i möjligaste mån 
medverkar vid mötena. 

Samordningsförbundet har en egen hemsida www.sofvg.se/alvochkust   

 

3.14 Kommunikationsplan 
Hösten 2012 beslutade styrelsen att mer aktiv arbeta med Samordningsförbundets 
kommunikationsplan. Förslag togs fram till förbättringsområden i frågan. 

Under 2013 har Samordningsförbundet arbetat med förbättringsområdena på olika nivåer. 

För Förbundschefen har det varit ett problem att sedan mäta/kontrollera vad som verkligen har 
gjorts. En önskan är att någon utomstående i slutet av 2014 gör en mer genomgående 
genomlysning/utvärdering om hur förbättringsområdena har genomförts 

En redovisning av vad som gjorts finns med i särskild bilaga. 

 

4 Ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2013 

Förvaltningsberättelsen för Samordningsförbundet syftar till att beskriva förbundets 
verksamhet och ekonomiska ställning avseende verksamhetsåret 2013. Samordningsförbundet 
upprättar förutom ett årsbokslut även ett delårsbokslut. 

Samordningsförbundet tilldelades 6 340 tkr i samverkansmedel från huvudmännen för 
perioden. Budgeten fastställdes i Verksamhetsplan för 2013 till 7 213 tkr. 

Samordningsförbundets resultat för perioden är positivt, + 120 tkr. Det egna kapitalet uppgår 
till 993 tkr per den 31 december 2013, därtill tillkommer 325 tkr som kommer att återbetalas 
till förbundet som lånades ut till projektägaren Samordningsförbundet Göteborg Nordost i 
samband med att ESF-projekt Exsistre startade. 

4.1 Sammanfattning ekonomi 
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Belopp i tkr Utfall  
jan – dec 

2013 

Aktuell 
budgetram
jan – dec 

2013 

Avvikelse 
jan – dec 

2013 

Aktuell 
budget 
helår 

Utfall jan – 
dec 2012 

Nettokostnad    - 6 232 -7  213 981      -6 910 – 6 510 

Bidrag       6 352 (1) 6 340            12       6 340           6 340 

Resultat       -120 -873  993      -570 -170 

Utgående ek 993    1 043 

1. I denna summa ingår ränteintäkter m.m. med 12 tkr. 

4.2 Bidrag 
Huvudmännen bidrar ekonomiskt till Samordningsförbundets verksamhet under 2013 enligt följande: 

Bidrag i tkr  

Försäkringskassa/Arbetsförmedlingen 3 170 

Kommuner 1 585 

Hälso- och sjukvårdsnämnd 1 585 

Totalt 6 340 

4.3 Uppföljning av verksamhet och projekt Jan- Dec 2013 
  Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Budget  

  i tkr per område 
jan-
dec 

jan-
dec jan-dec helår   

    2013 2013 2013 2013  

1001 Politisk organisation (1001) -143 -160 17 -160  

1010 Gemensamt (1010) -933 -930 -3 -930  

1011 Revisorer (1011) -28 -50 22 -50  

1021 Ny insats 2013 - Tidig Samord. Rehab VåC -105 0 -105    

2000 Information/Utveckling (2000) -51 -80 29 -80  

3000 Utgångspunkten (3000) -1 637 -1 600 -37 -1600  

8000 Projekt Ale Teamet, (8000) -1 323 -1 175 -148 -1175

8001 Projekt Stenungsund o Tjörn Teamet, (8001) -1 254 -1 440 186 -1440  

9004 Motiverande insatser (9004) 0 -100 100 -100  

9006 Grön Rehabilitering: Stenungsund (9006) -328 -327 -1 -327  

9007 Samordnare FYSS/FAR (9007) 0 -10 10 -10  

9008 Projekt Föreningspool Tjörn (9008) -115 -115 0 -115  

9009 Träningsplatser (Kungälv Ale) (9009) -155 -235 80 -235  

9010 ESF-projekt (9010) -81 -188 107 -188  

9011 Träningsaktivitet psykiatri (9011) -66 -65 -1 -65  

  Utrymme för nya insatser   -435 435    

  Överskott 2013   -303 303    

  Totalt -6 220 -7 213 993 -6 475  
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 Underskottet på projektet ”Tidig samordnad rehabilitering VåC” beror på att detta projekt 
inte var med i den ursprungliga budgeten för 2013. 

 Underskottet för Ale Teamet beror främst på att de inlånade medarbetarna har gått upp i 
arbetstid.  

 Överskottet på Stenungsunds Teamet beror främst på mindre handledning än beräknat 
samt att hyreskostnaderna blev lägre än beräknat. 

 Överskottet på ”ESF-projekt” beror på att vi inte behövde lägga in mer pengar i projektet 
då de kostnader vi beräknat täcktes av ESF-medel. 

4.4 Finansieringsanalys 2013-12-31 

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 

Löpande verksamhet 
Periodens resultat 119 887,61

Kassaflöde från löpande verksamhet 119 887,61

Förändring av rörelsekapital 
Kortfristiga fordringar 394 770,79
Kortfristiga skulder -374 721,50

Förändring av rörelsekapital 20 049,29

Investeringar 
Avskrivningar 

Investeringsnetto 0,00

Finansieringar 
Långfristiga fordringar 0,00
Långfristiga skulder 0,00

Finansieringsnetto 0,00

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 139 936,90

Kontroll (Se balansrapporten):  
UB Likvida medel:  1 846 115,73
IB Likdvida medel: 1 706 178,83
Summa: 139 936,90

 

5. Uppföljning av mål 
Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen sker i SUS (Sektorsövergripande system för 
uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Styrelsen har beslutat 
om att tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, att medfinansiera en gemensam 
resursperson för uppföljningssystemet SUS (kostnad ca 25 tkr för 2013).  

Samtliga Samordningsförbund i Sverige är ålagda att redovisa alla resultat i detta 
uppföljningssystem. 

Uppgifter tas sedan ur SUS för redovisning till regeringen. Systemet har haft sina brister men 
är nu avsevärt förbättrat.   
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Förslag till beslut 
 

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn föreslås besluta att: 

 

 godkänna för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns 
upprättade årsredovisning förvaltningsberättelse för år 2013 i enlighet med 
föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor. 

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Ale Kommun. 

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Kungälvs Kommun. 

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Stenungsunds Kommun. 

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Tjörns Kommun. 

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Försäkringskassan  

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för Västra 
Götalandsregionen.  

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Arbetsförmedlingen 

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till revisionen för Västra 
Götalandsregionen, till Riksrevisionen samt till revisor utsedd av Ale Kommun, 
Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. 

 
Per Liljebäck 
Förbundschef 
 
 
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse har idag 
beslutat om att godkänna ovanstående förslag till beslut 
 

Kungälv 2014-02-21 

 

__________________________   ____________________________ 
Agneta Malmsten, ordförande   Boel Holgersson (C), vice ordförande 

Försäkringskassan     Ale Kommun 
 

 

_______________________________   _________________________________ 

Jan Sammels, ledamot                                          Jan-Åke Simonsson (S), ledamot 

Arbetsförmedlingen     Västra Götalandsregionen 
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          BIL. A        

 

STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET T O M 2013-03-31 

 

Västra Götalandsregionen    Försäkringskassan 

 Jan-Åke Simonsson (S), ordf.    Agneta Malmsten, vice ordf. 

Benny Strandberg (KD), ersättare   Lena Erlandsson, ersättare 

 

      Ale kommun                                                                Kungälvs kommun  

 Boel Holgersson (C), ersättare                                     Gun-Marie Daun (KD), ledamot 

 

Stenungsunds kommun            Tjörns kommun 

Lena Hedlund (KD), ersättare           Inga Olsson (C), ersättare 

        

Arbetsförmedlingen 

Jan Sammels, ledamot 

Samir Rajic, ersättare 

  

      

STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET FR O M 2013-04-01 

Försäkringskassan       Ale kommun 

Agneta Malmsten, ordf.      Boel Holgersson (C). vice ordf. 

Lena Erlandsson, ersättare t o m 2013-12-31 

Fredrik Mattsson, ersättare fr.o.m. 2014-01-01 

 

Kungälvs kommun       Stenungsunds kommun          

Gun-Marie Daun (KD), ledamot    Lena Hedlund (KD), ersättare                                 

             

Tjörns Kommun 

Inga Olsson (C), ersättare 

 

Arbetsförmedlingen     Västra Götalandsregionen                                           
Jan Sammels, ledamot     Jan-Åke Simonsson (S), Ledamot 

      Samir Rajic, ersättare     Benny Strandberg (KD), ersättare                                
  


