+ TIDPLAN FÖR ÅRSREDOVISNING 2018 Samordningsförbunden i Västra Götaland
Årsredovisning

Datum

(2018-10-15)

Sändes till

Försäkringskassan tar ut uppgifter ur SUS för återrapportering av
hela verksamhetsåret 2018, inklusive det ekonomiska utfallet

2019-01-12
2019-01-23

Verksamhet
Ekonomi

Inrapportering av ekonomiskt utfall för hela 2018

2019-01-16

Göteborgs kommun

Årsrapport/årsredovisning enl. uppföljningsmall (arbetsmaterial)

2019-01-25

Gäller enbart de som tillhör bidragsgivande HSN Väster, skickas till
Processansvarig.
Respektive kommun

Enl. särskild
tidplan 1)
Särskilda uppgifter till Västra Götalandsregionen för
årsredovisningen (se separat utskick)

2019-01-31

Annika Andersson, Ekonom (annika.b.andersson@vgregion.se)
•
•
•
•
•
•
•

Beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse
och protokollsutdrag

När beslut
finns eller
senast
2019-04-05

Totala intäkter/omsättning,
Årets resultat,
Utgående eget kapital
Balansomslutning (summa tillgångar enligt
balansräkningen),
Antal anställda,
Västra Götalandsregionens bidrag 2017,
Västra Götalandsregionens röstandel i procent

Respektive kommun, för Göteborg även stadsdelsnämnderna 2)
Respektive bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli,
Västra Götalandsregionen, 462 80 Vänersborg, samt på mail till
koncernkontoret.diarium@vgregion.se
Respektive lokala Försäkringskassa (SF) och även till
koncernekonomi@forsakringskassan.se
Respektive Arbetsförmedling (MO)

1) Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations årsbokslut.
Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. Kontakta därför resp. kommun om arbetsmaterial till årsredovisningen ska lämnas in tidigare.
2) Tidplanen för lämnande av beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse och protokollsutdrag kan vara olika för resp. kommun.
Kontakta därför resp. kommun för besked. För Göteborgs kommun sker konsolideringen av Samordningsförbunden i Cognos i mars och augusti.

TIDPLAN FÖR DELÅRSREDOVISNING januari – augusti 2019 Samordningsförbunden i Västra Götaland
(2018-10-15)

Delår-/ekonomiska-/övriga rapporter

Datum

Sändes till

Delårsrapport
Inrapportering av ekonomiskt utfall per augusti och årsprognos

2018-09-13

Göteborgs kommun

Beslutad delårsrapport/ekonomiskt utfall per augusti med
årsprognos, inklusive protokollsutdrag

2018-10-02

Respektive kommun, för Göteborg även stadsdelsnämnderna
Respektive bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli,
Västra Götalandsregionen, 462 80 Vänersborg, samt på mail till
annika.ek @vgregion.se
Respektive lokala Försäkringskassa (SF) och även till
koncernekonomi@forsakringskassan.se
Respektive Arbetsförmedling (MO)

Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations uppföljningsrapporter.
Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. Kontakta därför resp. kommun om de önskar att delårsrapporten ska lämnas in tidigare.
För Göteborgs kommun sker konsolideringen av Samordningsförbunden i Cognos i mars och augusti.

