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1. Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhets-
utveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 20XX.  

Till redovisningen hör XX bilagor.  

 
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret  
(Sammanfattning av viktigaste resultaten och händelserna samt det ekonomiska utfallet under 
året.) 
Max 1 sida. 
• Ekonomiskt resultat 
 Verksamhetsutveckling i stort 
• Resultat på individnivå   
• Resultat på strukturell nivå 
• Övriga resultat  

 
1.2 Om förbundet  
(Kortfattat om Samordningsförbundens syfte och inriktning) 

1.2.1 Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, xxx landsting/region samt kommun/er som medlemmar. 
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har 
den ett kansli.   

1.2.2 Historik 
Samordningsförbundet bildades den xx. 

1.2.3 Lagrum 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets 
medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom 
rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av 
samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.   
 
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och 
kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. 

1.2.4 Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska 
få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet 
genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.  
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
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1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 
Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till x xxx xxx kronor, där 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, 
landstinget/regionen med en fjärdedel och kommun/er med resterande fjärdedel. 
(Redovisning av eventuellt andra intäkter från t.ex. ESF)  

1.2.6 Verksamhetsidé och vision  
Kortfattad beskrivning av samordningsförbundets verksamhetsidé och vision. 
 

1.3 Beskrivning av verksamheten 
(Redovisning av genomförd verksamhet kopplad till behovsinventering, åtaganden, 
prioriterande områden och målgrupper beskrivna i VP/budget.) 

1.3.1 Målgrupper 
(Beskrivning av deltagare kopplat till prioriterade målgrupper i VP 
Redovisning utifrån kön, ålder, försörjning, utbildningsnivå, tid i offentlig försörjning, 
remitterande part samt ev. annan betydelsefull information om målgrupper för de finansierade 
insatserna.) 

1.3.2 Insatser 
(Sammanställning av de insatser/projekt som finansierats samt beskrivning av 
strukturpåverkande insatser/stödjande av samverka. 
Individinriktade insatser/projekt beskrivs kortfattat utifrån syfte, typ av insats, målgrupp och 
mål. 
Exempel på strukturpåverkande insatser som redovisas: Mötesplatser, frukostmöten, 
utbildningar och kompetensinsatser, process- och metodstöd, kartläggningar och 
behovsanalyser, utveckling av samverkan eller annan verksamhet/övergripande utveckling inom 
rehabiliteringsområdet.) 
 

1.4 Måluppfyllelse och resultat 
(Redovisning av resultat och effekter relaterat till Samordningsförbundets uppdrag/mål för 
verksamheten och beslutad budget. Kostnadsfördelning mellan administration och 
individinriktade insatser respektive strukturövergripande insatser, projekt (ev. uppdelat på olika 
grupper av insatser t.ex. unga/förebyggande arbete etc.). 

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
(Resultat och måluppfyllelse redovisas på aggregerad nivå för samtliga finansierade insatser. 
Mer detaljeradredovisning för varje enskild verksamhet läggs i bilaga. 
Redovisning på aggregerade nivå av deltagarnas avslutsorsaker kopplat till försörjning och 
arbetsförmåga samt ev. andra relevanta indikatorer. Deltagarnas resultat och avslutsorsaker 
redovisas könsuppdelad utifrån försörjningskälla, andel i arbete/studier, andra avslutsorsaker 
samt ev. andra relevanta indikatorer.  
Redovisning av resultat ur SUS. 
Redovisning av insatsernas/styrgruppernas egna bedömningar av insatserna. 
Redovisning av ev. utvärderingar. 
Analys av resultatet och kommentar till eventuell avvikelse från uppställda mål.) 
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1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
Redovisning av resultat ur SUS. 
Resultat i form av insatsernas omfattning och effekter i form av t.ex. strukturpåverkan eller 
upparbetad samverkan. 
 
 

1.5 Styrelsens arbete under året 
(Redogörelse för antal styrelsesammanträden och andra händelser av vikt. 
Redovisning av styrelseledamöter och revisorer samt kansliet och beredningsfunktionens 
bemanning. Redogörelse av medlemssamråd.) 
 
 

1.6 Ekonomiskt utfall 
Sammanfattning av det ekonomiska resultatet samt förklaring till ev. avvikelse från budget. 
Hantering av förbundets eventuella över/underskott. 
 

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning 
 
 

Belopp tkr 
 
 

Utfall jan-dec 
2016 

Aktuell budget 
jan-dec 2016 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 
2015 

Nettokostnad 
 

    

Bidrag/intäkt 
 

    

Resultat 
 

    

Utgående eget 
kapital  

    

Likvida medel 
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2. Resultaträkning 
 
Resultaträkning 
  2016-01-01 2015-01-01 
Belopp i kr. Not -2016-12-31 -2015-12-31 

 
Verksamhetens medlemsavgifter    
EU-medel och andra bidrag    
Övriga intäkter    
Verksamhetens kostnader    
Avskrivningar    
Verksamhetens nettokostnad    
 
Finansiella intäkter    
Finansiella kostnader     
 
Resultat före extraordinära intäkter    
Extraordinära intäkter    
 

Periodens/årets resultat    
 

 
 

3. Balansräkning 
 
Balansräkning 
 
Belopp i kr. Not 2016-12-31 2015-12-31 

 
Tillgångar 
Anläggningstillgång 
Omsättningstillgångar 
Fordringar    
Kassa och banktillgodohavande    
Summa omsättningstillgångar    
 
Summa tillgångar    
 
Eget kapital och skulder 
Eget kapital    
Avsättning  
Långfristiga skulder    
Kortfristiga skulder    
Summa eget kapital och skulder    
 
    
Ansvarsförbindelser    
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4. Kassaflödesanalys  
 
Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten 
 
Belopp i kr.  2016-12-31 2015-12-31 

 
Periodens/årets resultat    
Justering för ej likviditetspåverkande poster    
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital    
 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar    
Ökning/minskning kortfristiga skulder    
Kassaflöde för den löpande verksamheten    
 
Kassaflöde från investeringsverksamheten    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
 
Årets kassaflöde    
Likvida medel vid årets början    
Likvida medel vid årets slut    

    

 
 

5. Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i 
tillämpliga delar. 

 
 

6. Noter 
 
 

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter 
  2016-12-31 2015-12-31 

 

Driftbidrag från staten   
Driftbidrag från xxx kommun   
Driftbidrag från xxx kommun   
Driftbidrag från xxx kommun   
Driftbidrag från landsting/region   
Summa   
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Not 2. Fordringar  
  2016-12-31 2015-12-31 

 

 
 
Not 3. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
  2016-12-31 2015-12-31 

 

 
 
7. Eventuella tilläggsupplysningar  
 
Sammanställning av utfall och budget 2016     
 Budget Utfall Differens 
Insatser 2016 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 

Summa insatser    
 
Styrelse    
Kansli    
Summa kansli och styrelse    
 
Totalt    
 
 
Intäkter/medlemsavgifter   
EU-medel och andra bidrag  
Intäkter/övriga intäkter  
Finansiella intäkter/kostnader  
 
Resultat  
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8. Styrelsens beslut 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av 
representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.) 
 
 
Datum:………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………  …………………………………………. 
Namnförtydligande  Namnförtydligande 
Ordförande   Vice ordförande 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Namnförtydligande  Namnförtydligande 
Ledamot   Ledamot 

 
 

 
Bilaga Insatser och måluppfyllelse 
Beskrivning av verksamheten 
Period/projekttid 
Målgrupp 
Deltagande parter 
Framgångsfaktorer/Metodutveckling 
Mål och resultat (jmf året innan). Andel och antal till arbete och studier. Deltagarnas bedömning, 
Medarbetarnas bedömning 
 
 
 


