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1. Förvaltningsberättelse 
Samordningsförbundet BÅD-ESÅ har sedan starten 2005 processat fram en gemensam 
värdegrund och det utvidgade förbundet verkar i samma anda. Under 2013 enades man om 
att allt arbete inom förbundet ska präglas av värdighet i mötet med deltagare, medborgare 
men också mellan myndigheterna och deras företrädare. 

Individens behov, förmåga och egna delaktighet är utgångspunkten. 
Verksamheterna tar ett gemensamt ansvar utifrån individ och samhällsnytta. 

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhets-
utveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2018. 

Till redovisningen hör en bilaga innehållande statistik från System för Uppföljning av 
Samverkan (SUS) och verksamhetsberättelser från finansierade insatser/projekt. 

1.1 Kort sammanfattning av verksamhetsåret 

Verksamhetsåret 2018 har bestått av långsiktigt fokus och utveckling mot en mer integrerad 
samverkan inkluderande insatser som är både individinriktade och strukturpåverkande. 
Förbundet har finansierat en medarbetare i varje kommun som arbetat utifrån en 
samordnande, koordinerande, processtödjande och coachande roll. Utvecklingen har gått mot 
att mer och mer fokusera på hur det ordinarie verksamheter redan utför kan designas utifrån 
medborgarens behov där metodiken tjänstedesign har blivit ett naturligt inslag. Tillsammans 
med Samordningsförbunden i Värmland/Dal har förbundet finansierat proportionellt en 
tjänstedesigner. Tjänstedesign säkerställer ett tydligt användarperspektiv och under året har 
finansierade medarbetare fått handledning, utbildning och övriga medarbetare introducerats 
i tjänstedesign. Insikter och utmaningar har fångats in kring individers livssituation och behov 
som satts i relation kring genomförbarheten i verksamheternas uppdrag och hur finansiell 
samordning kan bidra. Detta är ett påbörjat arbete som kommer fortsätta under 2019. 

Förbundet sträcker sig över en länsgräns och utifrån medlemsrepresentanternas önskemål 
har samarbetet med Förbunden i Värmland och Fyrbodal intensifierats. Gemensamma 
projekt, kompetensinsatser och förberedelser inför ESF ansökningar har pågått under året. 

Under 2018 är det 196 deltagare som finns redovisade med personnummer och namn i det 
gemensamma uppföljningssystemet SUS. Utöver det finns 53 personer som vill vara anonyma 
och 492 deltagare som registrerats som en "volym". Det betyder att sammantaget har över 
700 deltagare på ett eller annat sätt kommit i kontakt med aktiviteter som förbundet helt eller 
delvis finansierat under 2018. En del insatser har varit mer  coaching,  praktiskt arbete med 
individer, men större delen av insatser har bestått mer av att samordna/koordinera ordinarie 
verksamheter. Antal volymärenden förklaras av hög grad konsultativa insatser. 
Utöver har diverse utbildningsinsatser och samverkansaktiviteter berört ca 400 medarbetare 
vid våra myndigheter. Sammanfattningsvis har över tusen personer tagit del av olika 
samverkansinsatser inom förbundet på individinriktad och strukturövergripande nivå. 
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1.2 Om förbundet 

1.2.1 Organisation 
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland (namnbyte 2019 
Region Värmland) och kommunerna Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng som 
medlemmar. 
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har 
de en förbundschef. 

1.2.2 Historik 
Samordningsförbundet bildades den 1 april 2005 och bestod då av Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Bengtsfors, Åmål och Dals-
Ed. Från januari 2012 utökades förbundet med Säffle och Årjängs kommuner samt 
Landstinget i Värmland. Förbundets namn blev därefter Samordningsförbundet Bengtsfors, 
Åmål, Dals-Ed, Säffle Årjäng, BÅD-ESÅ. 

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. 

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 
Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 5 274 000 kronor, där 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, 
landstinget/regionen med en fjärdedel och kommun/er med resterande fjärdedel. 
Förbundets finansiering från medlemmarna 2018: 

Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 
Västra Götalandsregionen 
Landstinget i Värmland 
Bengtsfors kommun 
Åmål kommun 
Dals-Ed kommun 
Säffle kommun 
Årjäng kommun 

1 318 000 
1 318 000 
673 000 
646 000 
254 000 
315 000 
118 000 
368 000 
264 000 
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Övriga intäkter 2018 var externa medel i form av bidrag från MUCF, Myndigheten för 
ungdoms och civilsamhällesfrågor. Medlen ska användas specifikt för ett projekt På spåret 
som startade första oktober 2018, beviljade medel under 2018 i tre månader 333 000kr. 

1.2.6 Verksamhetsidé och vision 
Den finansiella samordningen ska inte ersätta det ordinarie samverkansarbetet mellan 
myndigheter utan ska istället ses kunna bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintliga 
arbetet. 
Samordningsförbundet vill att individens behov ska styra det myndighetsgemensamma 
arbetet. Det betyder att rehabiliteringsinsatser ska upplevas som en sammanhållen helhet där 
gränser mellan verksamheter "suddas ut". Under utvecklingsdagar 2013 pratade 
Samordningsförbundet om värdighet, trygghet och respekt till de människor som offentliga 
verksamheter har att möta, men också värdighet i mötet mellan allas de som arbetar i 
samhällets olika trygghetssystem. 

1.3 Styrelsens arbete under året 
Samordningsförbundets beslutande organ är dess styrelse. Samordningsförbundets 
förbundschef 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. Styrelsen har under 
2018 haft fem sammanträden och varje sammanträde har föregåtts av möte i presidiet där 
ordförande, vice ordförande samt förbundschef mötts för att planera dagordningen. 

Styrelsens ordinarie ledamöter: 
Västra Götalandsregionen VGR 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 
Kommunerna 

Styrelsens ersättare: 
Landstingen i Värmland 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 
Kommunerna 

Utsedda revisorer: 
Försäkringskassans representant 
Landsting/region, kommuner  

Ann-Sofie Alm (VGR) ordförande  
Kristin  Wallenäs, vice ordförande 
Almasa Idrizovic  
Ewa  Arvidsson, Åmål 

Johnny Lundgren (LIV) 
Sofia Axelsson 
Åsa Rosendahl 
Anita Karlsson, Säffle (1:e ersättare) 
Daniel Schiitzer, Årjäng (2:a ersättare) 
Christina Lundqvist, Bengtsfors (3:e ersättare) 
Kenneth Gustafsson, Dals-Ed (4:e ersättare) 

Nils Nordqvist KPMG 
Östen Högman LIV 

Beredningsgrupp 
Till styrelsens beredningsarbete av insatser och aktiviteter finns en utsedd beredningsgrupp 
bestående av chefstjänstemän och beslutsmandat i samverkansfrågor. Beredningsgruppens 
uppdrag är bland annat att organisera samverkan och möjliggöra att samverkan kan 
utvecklas. Beredningsgruppen ansvarar även för de uppdrag som styrelsen beslutar om att 
genomföras startar och att det finns personal till genomförandet. Beredningsgruppen har 
under året haft fem möten. 
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Övergripande beslut och händelser under året 

Våren 2018: 
Ny ordförande Ann-Sofie Alm (VGR) och vice ordförande  Kristin  Wallenäs (FK) väljs av 
förbundet internt. 

Tillsammans med Samordningsförbunden i Värmland startar Projektet Insikt med en 
gemensam finansierad tjänstedesigner. En arbetsgrupp bestående av medarbetare i olika 
finansierade insatser ansluts till projektet. Metoden tjänstedesign har präglat många insatser 
under året. Metoden har ett starkt användarperspektiv och knyter väl an till det uppdrag 
Finsam har. I mars utfördes en spridningskonferens i Karlstad med temat "hur kan vi använda 
tjänstedesign för att synliggöra styrkor och svagheter i samverkan utifrån medborgarnas 
perspektiv". Utifrån målgruppen långtidssjukskrivna inom bristyrket påbörjades ett 
analysarbete inför en ESF ansökan, "Omställningen", även det ett samarbete 
Värmlandsförbunden emellan och med tjänstedesign. 

Utifrån medlemsrepresentanternas önskemål har även samarbetet med 
Samordningsförbunden i Vänersborg och Trollhättan utökats under året. Ett omtag 
påbörjades under våren på en tidigare gemensam ESF ansökan för målgruppen utrikesfödda 
med särskilt fokus på kvinnor, "ALL IN". 

Ansökan för en insats riktad till målgruppen unga som varken arbetar eller studerar, fokus 
utrikesfödda, skickas in till MUCF, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor och 
ansökan beviljas. Förbundet blir projektägare för "På Spåret", ett projekt under ett år där 
kommunerna Dals-Ed, Bengtsfors och Åmål deltar. 

Ny biträdande förbundschef tillträder då förbundschef går ner i arbetstid inför kommande 
pension 2019. 

Konferenser i form av Nationell FINSAM konferens med innehåll och Religionsvetarna. 

Beslut tas av styrelsen att finansiera insatser som FK konsultation, ett pilotprojekt i Åmål för 
målgruppen nollklassade inom SGI och beslut att finansiera en kartläggning av unga som 
varken arbetar eller studerar i Åmål ett förarbete inför start av projektet "På Spåret", som 
beviljats MUCF medel. 

Hösten 2018: 
Under augusti och september utfördes FINSAM dialoger i varje kommun där medarbetare 
från FINSAMs parter bjöds in att diskutera medborgarnas aktuella situation och 
genomförbarheten i samverkan parterna emellan. Tjänstedesigner Elina Svensson var  
facilitator  och materialet blev ett innehåll i projekt "Insikten". 

Beslut från styrelsen att förstärka lönerna för tre ungdomshandledarna i projektet "På Spåret" 
med beviljade medel från MUCF, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor. 
Projektet startade i oktober i kommunerna Åmål, Dals-Ed och Bengtsfors. 

Övriga projekt som påbörjades under hösten var pilotprojektet FK konsultation i Åmål, kring 
personer som får försörjningsstöd och samtidigt har nedsatt arbetsförmåga på grund av 
sjukdom. Tillsammans med Värmlandsförbunden påbörjades "Omställningen", ett 
analysarbete där man genom metodiken tjänstedesign ska utröna vad som påverkar 



arbetsåtergången i arbete under en sjukskrivingsperiod. Också ett förarbete inför inlämnande 
av en gemensam ESF ansökan 2019. 

Gemensamt med Förbunden i Trollhättan och Vänersborg lämnades en ESF ansökan in inom 
programområde 2, ökade övergångar till arbetet för utrikesfödda - fokus på kvinnor. Ansökan 
för "ALL IN" beviljades ESF medel och beslut togs i december. I BÅD-ESÅs geografiska område 
valde Bengtsfors kommun att delta. 

14 Beskrivning av verksamheten 

1.4.1 Målgrupper 
Övergripande målgrupper är personer som är i behov av samordnad rehabilitering, dessa 
personer återfinns idag hos de olika aktörerna inom finansiell samordning. Ett omfattande 
samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Finansiell 
samordning ersätter inte detta arbete utan ska istället stödja, fördjupa och utveckla befintligt 
samarbete. 
Samordningsförbundets målgrupp är, personer i yrkesverksamålder som har möjlighet att nå 
ett yrkesliv och som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från två eller flera 
myndigheter för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Prioriterade 
inom gruppen är yngre personer, över 18 år, med psykisk ohälsa och/eller svårbedömd 
värkproblematik och personer som behöver utökat stöd än vad en myndighet själv kan 
åstadkomma, för att komma in på arbetsmarknaden eller påbörja utbildning. 
Samordningsförbundet har medvetet valt en bred målgrupp. 

1.4.2 Insatser 
Samordningsförbundet har under året finansierat helt eller delvis följande insatser: 

Inom integrerad samverkan som beskrivs som en uttalad samordningsstrategi, organisering 
som utgår ifrån individers behov och är ett fördjupat tillstånd i samverkan både kulturellt och 
strukturellt. Insatserna har såväl varit både individinriktade och strukturpåverkande. 

En väg in för vuxna, Bengtsfors 
Ungdoms och vuxencentral, Åmål 
Individ Samverkan, Dals-Ed 
Samverkanskontoret, Säffle 
Samverket, Årjäng 

Insatser inom integration: 
Hälsoskola och omvärldskunskap i Bengtsfors 
Ny svenska för nysvenskar i Åmål 
Förstärkning av projekt På Spåret i Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed 

Riktade insatser inom utveckling av tjänstedesign, kring målgrupperna sjuka utan 
sjukpenninggrundande inkomst och individer som har psykisk ohälsa som påverkar 
arbetsåtergången. 

Projekt Insikt, tjänstedesign 
FR konsultation i Åmål 
Omställningen Värmland/Dal 

Insatserna riktade till individer har registrerats med personnummer eller som en volyminsats 
i SUS, System för uppföljning av Samverkan. SUS är en databas som Försäkringskassan 
administrerar där alla samverkansinsatser med statliga bidrag registrerats. Utöver det har 
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även insatser bestått av kunskap genom kartläggning, utbildning och handledning. Där har 
medarbetare som involverats och fått del av, registrerats i SUS. Aktiviteter som genomförts 
har bland annat varit FINSAM dialoger utifrån tjänstedesign, FINSAMs årskonferens, 
kompetensutbildning som förflyttande samtal och Religionsvetarna. 

1.5 Måluppfyllelse och resultat 

Förbundet har som mål att: 
Ha dialog kring värderingsgrunden för samverkan och bidra till att samverkanskunskap sprids 
Genom förbundet ge samverkan en struktur och legitimitet. 
Eftersträva ett 100%igt deltagande i alla samverkansnivåer då ett aktivt deltagande och närvaro 
är förutsättningen för samverkan. 
Starta upp utvecklingsinsatser i alla kommunerna och där så är lämpligt, bryta upp gränserna 
mellan kommuner och myndigheter, så att kompetens kan delas inom ramen för den finansiella 
samordningen. 

Under året har förbundet arbetat med målen genom: 
Diskussioner i styrelse, beredningsgrupp och handläggargrupper främst kring hur samverkan 
kan integreras ytterligare och hur samverkan kan ske mer lokalt. 
Styrelsen, beredningsgruppen och finansierade medarbetare i insatser har deltagit i 
Nationella konferenser och i olika former av dialoger utifrån tjänstedesign. 
Förbundschef och biträdande förbundschef har aktivt deltagit i nätverk regionalt i Västra 
Götalandsregionen, Värmland och i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS). 
Tillsammans med övriga förbund i Västra Götalandsregionen finansierar man ett processtöd 
till system för uppföljning i samverkan (SUS). En ny gemensam hemsida finns i Västra 
Götalandsregionen och Samordningsförbundet tillhör även hemsidan i Värmland. 
Måluppfyllelse har under året nåtts genom att det finns utvecklingsinsatser i alla kommuner, 
där man arbetat såväl individinriktat som strukturövergripande. Via förbundet har 
samverkan strukturerats upp och fått en legitimitet. Individerna har stegförflyttats och 
förmågan till egen försörjning ökat. Finansierade insatser och aktiviteter har haft hög grad av 
deltagande i alla samverkansnivåer och kunskapen kring samverkan har spridits. 

1.5.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Samordningsförbundet styr sina insatser genom uppdrag till verksamheterna. 
Samordningsförbundets övergripande uppdrag är att finansiera insatserna så att resurserna 
inom rehabilitering används effektivare och så att enskilda personer förbättrar sin funktion 
och arbetsförmåga för att helt eller delvis kunna uppnå egen försörjning. 
De insatser som förbundet finansierar ska leda till att verksamheterna utvecklar sin 
samverkan och därmed blir effektivare. Verksamheterna ska samordna sina insatser så att 
deltagarna får stöd utifrån sina behov, sin förmåga för att förbättra sin funktions och 
arbetsförmåga så att förutsättningen till egen försörjning ökar. Deltagarnas medverkan och 
delaktighet är en viktig utgångspunkt. 
Målet för individer som deltar i verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet är 
att de stegförflyttar sig mot en ökad arbetsförmåga eller når egen försörjning helt eller delvis 
efter avslutad insats. 
Utifrån SUS, se även bilaga, har under året 196 personer plus 53 registrerade som anonyma, 
deltagit i olika individinsatser som organiserats praktiskt tillämpats. Det finns också ett 
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volymantal, 492 deltagare, som på olika sätt tagit del utifrån mer konsultativa insatser för att 
samhällets resurser ska användas på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde. 
Deltagarflöden visar att antalet män är högre än kvinnor som deltar i individinriktade 
insatser, 39% kvinnor och 61% män. Åldersfördelningen visar att det är flest personer i 
åldern upp till 29 år som tar del av insatserna och flertalet har grundskola och gymnasium. 
Det är tydliga förändringar vad gäller försörjning för och efter insatser. Bland annat har 
försörjningsstöd och aktivitetsstöd minskat efter insats och ökat andel har ingen offentlig 
försörjning samt att 65% har gått till arbete/studier. 

1.5.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
Inriktningen under 2019 är att fortsätta utveckla samverkan främst genom finansiering av 
integrerad samverkan, men också att utveckling av att använda tjänstedesign för att 
synliggöra styrkor och svagheter i samverkan utifrån medborgarnas perspektiv. Förbundet 
har på olika sätt finansierat aktiviteter inkluderande tjänstedesign som kartläggning, 
handledning och utbildning där medarbetare hos de olika parterna i finansiella samordningen 
fått tagit del. Övriga aktiviteter under året är Finsams årskonferens, olika samverkansarenor, 
kompetensutbildning om förflyttande samtal, vägvisaren,  supported employment,  
Religionsvetarna. Sammanlagt har 440 personer tagit del av olika strukturövergripande 
insatser och registrerats i SUS, se bilaga. 

1.6 Ekonomiskt utfall 

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning 
Förbundet hade totalt med egna medel för 2018 möjliga medel att bedriva verksamhet om 
6 567 tkr. Från oktober tillkom medel från MUCF, Myndigheten för ungdoms och 
civilsamhällesfrågor, för tre månader 275 tkr. Ersättningen från MUCF är ett tillfälligt bidrag 
under en viss tidsperiod och ska användas till ett specifikt projekt. Förbundet budgeterade 
för att använda 6 238 tkr. Föreliggande resultat visar att detta inte har uppnåtts och det finns 
ett eget kapital, 969 tkr, en minskning från föregående år. 

Belopp tkr Utfall jan-dec 
2018 

Aktuell budget 
jan-dec 2018 

Avvikelse utfall - 
budget 

Bokslut helår 
2017 

Nettokostnad -5 597 -6 238 641 -4976 

Bidrag/intäkt 5 273 5 274 -1 5 483 

Resultat -324 -964 640 507 

Utgående eget 
kapital 

969 1 293 

Uppföljning av finansiella mål 
Det övergripande finansiella målet är en ekonomi i balans. Förbundet har eget kapital och i 
samförstånd med medlemmarna har detta använts för att finansiera insatser utöver de medel 
som medlemmarna årligen bidrar med. Avsikten är att det egna kapitalet successivt ska 
minska och under hösten 2018 påbörjade en del insatser som kommer pågå nästkommande 
år. Nationella Rådet, ett råd för stöd till Samordningsförbunden, har i sina anvisningar angivit 
att förbund med max sju mkr inte bör ha ett eget kapital som överstiger 20% av bidraget. 
Förbundet har under 2018 inte överstigit den rekommendationen. 
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God ekonomisk hushållning återfinns i att Samordningsförbundet inte får sätta sig i skuld och 
att den finansiella insatsen bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna 
kommer överens om. Förbundet har en god ekonomisk hushållning och under 2018 uppfyllt 
de finansiella målen. 

Ekonomisk uppföljning av insatserna 
Uppföljning av verksamhet och projekt i tkr januari-december 2018 

Nettokostnad och finansnetto i tkr per 
område 

Utfall 
jan- dec 
2018 

Budget 
jan-dec 
2018 

Avvikelse 
jan-dec 
2018 

Budget 
helår 2018 

1001 Politisk organisation -190 -280 90 -280 

1010 Gemensamt -933 -965 32 -965 

2003 Kartläggning/Utvärdering -352 -380 28 -380 

2006 Utbildning -231 -250 19 -250 

2013 Utveckling samverkan -316 -255 -61 -255 

2015 Individ samverkan -609 -600 -9 -600 

2021 Integrerad Mottagning -544 -600 56 -600 

2025 En väg in för vuxna -581 -600 19 -600 

2027 Samverket Årjäng -613 -600 -13 -600 

2028 Samverkanskontoret Säffle -552 -600 48 -600 

2030 Hälsoskola och omvärldskunskap B-fors -257 -280 23 -280 

2031 Ny svenska för nysvenskar Åmål -52 -200 148 -200 

2033 Omställning Värmland -252 -250 -2 -250 

2034 FK konsultation Åmål -9  AO  31 -40 

2035 Insatser för unga - MUCF -275 -331 56 -331 

2036 Förstärkning insatser för unga - MUCF -110 -100 -10 -100 

Ofördelat -238 238 -238 

S:a Totalt -5875 -6569 694 -6569 

Verksamhetens kostnader uppgick till 5 875tkr. Avvikelser mot budget förklaras med att vissa 
insatser haft vakanser under kortare tid och att en del insatser påbörjades först under hösten 
2018. Inför 2019 finns behov av en likvid för att kunna fullfölja insatser och projekt som 
startats upp. 
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2. Resultaträkning 

Resultaträkning 

Belopp i kr. Not 
2018-01-01 

-2018-12-31 
2017-01-01 

-2017-12-31 

Verksamhetens medlemsavgifter 1 5 273 000 5 482 856 
EU-medel och andra bidrag 274 716 0 
Övriga intäkter 0 0 
Verksamhetens kostnader -5 873 419 -4 977 704 
Avskrivningar 0 
Verksamhetens nettokostnad -325 703 505 152 

Finansiella intäkter 3 216 2 717 
Finansiella kostnader -1174 -1 048 

Resultat före extraordinära intäkter -323 661 506 821 
Extraordinära intäkter 0 

Periodens/årets resultat -323 661 506 821 

3. Balansräkning 

Balansräkning 

Belopp i kr. Not 2018-12-31 2017-12-31 

Tillgångar 
Anläggningstillgång 
Omsättningstillgångar 
Fordringar 2 210 769 42 004 
Kassa och banktillgodohavande 3 860 621 2 391 579 
Summa omsättningstillgångar 4 071 390 2 433 583 

Summa tillgångar 4 071 390 2 433 583 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 969 127 1 292 787 
Avsättning 0 0 
Långfristiga skulder 0 0 
Kortfristiga skulder 3 3 102 263 1 140 796 
Summa eget kapital och skulder 4 071 390 2 433 583  

Ansvarsförbindelser 
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4. Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten 

Belopp i kr. 2018-12-31 2017-12-31 

Periodens/årets resultat -323 661 506 800 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 0 
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 

-323 661 506 800  

Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar -168 765 92 045 
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder 1 961 467 -52 790 
Kassaflöde för den löpande verksamheten 1 792 702 39 255 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 

Årets kassaflöde 1 469 041 546 055 
Likvida medel vid årets början 2 391 579 1 845 524 
Likvida medel vid årets slut 3 860 621 2 391 580 

5. Redovisningsprinciper 

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

6. Noter 

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter 
2018-12-31 2017-12-31  

Driftbidrag från staten 2 637 000 2742 000 
Driftbidrag från Bengtsfors kommun 254 000 260 000 
Driftbidrag från Åmåls kommun 315 000 329 000 
Driftbidrag från Dals-Eds kommun 118 000 123 000 
Driftbidrag från Säffle kommun 367 000 384 000 
Driftbidrag från Årjängs kommun 264 000 274 000 
Driftbidrag från VGR 672 000 699 000 
Driftbidrag från LIV 646 000 671 000 
Summa 5 273 000 5 482 000 

Not 2. Fordringar 
2018-12-31 2017-12-31 

1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms 154 769 42 004 
1712 Upplupna intäkter 56 000 
Summa 210 769 42 004  
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Not 3. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2018-12-31 2017-12-31 

2411 Leverantörsskulder 1 198 720 532 338 
2711 Innehållen personalskatt 8 578 6 807 
2931 Upplupna sociala avgifter 7 506 5 676 
2991 Upplupna kostnader 838 289 595 975 
2992 Förutbetalda intäkter 1 049 170 0 
Summa 3 102 263 1 140 796 

7. Eventuella tilläggsupplysningar 

Sammanställning av utfall och budget 2018 

Insatser 
Budget 

2018 
Utfall 

2018 
Differens 

2003 Kartläggning/Utvärdering -380 000 -351 646 28 354 
2006 Utbildning -250 000 -230 741 19 259 
2013 Utveckling samverkan -255 000 -315 610 -60 610 
2015 Individ samverkan -600 000 -608 809 -8 809 
2021 Integrerad mottagning -600 000 -543 740 56 260 
2025 En väg in för vuxna -600000 -580544 19 456 
2027 Samverket Årjäng -600000 -612671 -12671 
2028 Samverkanskontoret Säffle -600 000 -552 447 47 553 
2030 Hälsoskola och omvärldskunskap B-fors -280 000 -256 534 23 466 
2031 Nysvenska för nysvenskar -200 000 -52 467 147 533 
2033 Omställning Värmland -250 000 -252 000 -2 000 
2034 FK konsultation Åmål -40 000 - 9 000 31 000 
2035 Insatser för unga — MUCF -330 941 -274 716 56 225 
2036 Förstärkning insatser för unga — MUCF -100 000 -110 442 -10 442 
Ofördelat -238 000 0 238 000 

Summa insatser -5 323 941 -4 751 367 572 574  

Politisk organisation -280000 -189907 90 093 
Gemensamt -965000 -933318 31 682 

Totalt -6 568 941 -5 874 592 694 349 

Intäkter/medlemsavgifter 5 274 000 5 273 000 -1 000 
EU-medel och andra bidrag 330 941 274 716 -56 225 
Intäkter/övriga intäkter 0 0 0 
Finansiella intäkter/kostnader 0 3 216 2 042 

Resultat -964000 -323660 640 340  

Sida 13 

3ife 



Anita Karlsson 
Vice ordförande 

nny ndgren 
Ledamot 

Östen Hagman 
Förtroendevald revisor 

8. Styrelsens beslut 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 

Datum. 09\0 \  

Peter Sten ebjer 
Ordförande 

CAMCWI v\--Ac4 
Almasa Idrizovic 
Ledamot 

Revisionsberättelse har angivits datum 

För Försäkringskassan 

Nils Nordqvist 
Auktoriserad revisor  

För kommuner och Landsting/Region 
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