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1. Bakgrund
1 januari 2004 infördes lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
(2003:1210). Lagen möjliggör en permanent samverkan mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting/region. Utifrån denna lag bildades
Markaryds samordningsförbund 2006-01-01. Förbundet utökades 2017-01-01 med
Ljungby kommun och Älmhults kommun och bytte därmed namn till Sunnerbo
Samordningsförbund. I Sunnerbo Samordningsförbund ingår Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg samt kommunerna Ljungby, Markaryd och
Älmhult.
Förbundet har ingen beslutsbefogenhet över medlemsmyndigheterna, varför en ständig
och öppen dialog är nödvändig för att nå förstärkt samordning i ett långsiktigt
perspektiv. Sunnerbo Samordningsförbund är en egen juridisk person som ska upprätta
en årsredovisning som överlämnas till förbundets medlemmar.
2. Uppgifter och beslutanderätt
Sunnerbo Samordningsförbund har till uppgift att:
-

-

Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
Stödja samverkan mellan medlemmarna
Finansiera insatser avsedda för individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser inom medlemmarnas områden. Insatser ska syfta till att
individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
Besluta om hur de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska
användas
Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

3. Organisation
3.1 Styrelse
Sunnerbo Samordningsförbund leds av en styrelse med fyra ordinarie ledamöter och fem
ersättare. Varje medlem utser en styrelseledamot och en ersättare. Ledamöterna
kommer från de fyra parter som ingår i förbundet (Region Kronoberg,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommun). Förbundet har under året haft 6
styrelsesammanträden.
3.2 Ordinarie ledamöter
- Ros-Marie Jönsson Neckö, Region Kronoberg, ordförande 2018-05-29 – 2018-12-31,
vice ordförande 2018-01-01 – 2018-05-29
- Malin Stadig-Lundgren, Markaryds kommun, ordförande 2018-01-01 – 2018-05-29
- Angelica Karlsson, Försäkringskassan, vice ordförande, 2018-05-29 – 2018-12-31
- Johanna Buchalle, Arbetsförmedlingen, 2018-01-01 – 2018-12-31
- Caroline Lindbergh, Markaryds kommun, 2018-05-28 – 2018-12-31
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3.3 Ersättare
Samtliga för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.
- Lars Ingvert, Älmhults kommun,
- Bo Ederström, Ljungby kommun
- Anneli Djerf, Arbetsförmedlingen
- Linus Bladström, Försäkringskassan
- Britt-Louise Berndtsson, Region Kronoberg
3.4 Beredningsgrupp
Beredningsgruppen i Sunnerbo Samordningsförbund består av följande tjänstemän:
- Per Lindblom, Region Kronoberg, 2018-01-01 – 2018-12-31
- Carl Lundkvist, Älmhults kommun, 2018-01-01 – 2018-12-31
- Jenny Smedberg, Älmhults kommun, 2018-01-01 – 2018-12-31
- Elisabeth Fock, Markaryds kommun, 2018-01-01 – 2018-12-31
- Peter Fornander, Ljungby kommun, 2018-01-01 – 2018-12-31
- Majda Khan, Försäkringskassan, 2018-09-07 – 2018-12-31
- Biljana Vucadinovic, Arbetsförmedlingen, 2018-01-01 – 2018-10-21
- Johan Weidenmark, Arbetsförmedlingen, 2018-10-21 – 2018-12-31
- Carina Augustsson, Region Kronoberg, 2018-01-01 – 2018-12-31
Beredningsgruppen har under året haft 6 sammankomster. Beredningsgruppen bereder
ärenden, tar fram underlag och ger förslag till beslut till styrelsen. En huvuduppgift för
beredningsgruppen är lyfta områden med behov för utvecklad samverkan och nya
arbetsmodeller. Beredningsgruppen kan agera styrgrupp för projekt som drivs inom
förbundets ramar.
3.5 Förbundschef
Förbundschefen ansvarar för att ärenden bereds samt att styrelsens beslut verkställs.
Förbundschefen ska också utveckla förbundets verksamhet genom att identifiera nya
behovsgrupper och föreslå lösningar för styrelsen. Förbundschefen för Sunnerbo
Samordningsförbund tillträdde 2018-07-01, under de tre första månaderna var
tjänstgöringsgraden 80% och därefter 100%. Arbetet under årets andra del har till stor
del bestått av att presentera förbundet och dess möjligheter till de nyanslutna
medlemmarna och aktörer inom deras geografiska områden samt att upprätta en
planering för förbundet utifrån medlemmarnas behov.
3.6 Verksamhetssamordnare
Under 2018 har verksamhetssamordnaren arbetat till största delen operativt i den
basverksamhet som drivits genom förbundet. Inför 2019 kommer det i
verksamhetssamordnarens roll att ingå att stödja det operativa och strategiska arbetet
med att driva och utveckla samverkansprocesser och att vara förbundets resurs i olika
typer av arbetsgrupper. Verksamhetssamordnaren ska också arbeta med att sprida
kunskap och erfarenheter från samverkan och verka för gemensam
kompetensutveckling till förbundsmedlemmarna. Verksamhetssamordnaren utgör ett
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stöd till förbundschefen med uppgifter på ledningsnivå och vid behov är
verksamhetssamordnaren ställföreträdande för förbundschefen.
4. Målgrupp
- Invånare i Markaryd, Ljungby eller Älmhults kommun
- Aktuell hos minst två av medlemsmyndigheterna
- Personer mellan 16 och 64 år
- Personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
- Prioriterade grupper än långtidssjukskrivna och unga personer upp till 30 år med
funktionsnedsättning och aktivitetsersättning samt unga personer med psykisk
ohälsa.
- Lokalt identifierade målgrupper
5. Mål
Förbundets målsättning var enligt verksamhetsplan för 2018 att:
1. Preventivt arbete ska inledas, primärt gentemot gruppen unga med psykisk ohälsa
och sekundärt gentemot samordningsförbundets hela primära målgrupp.
2. Projektet FOKUS utvärderas och metodiseras. I samband med metodisering ska en
modell tas fram som ska fungera som verktyg för att metodisera projekt.
3. En plan för kompetenshöjande insatser för förbundsmedlemmarnas personal tas
fram.
4. Kontakter etableras med det lokala näringslivet.
5. Möjligheter att arbeta med inkluderande arbetsmarknadsinsatser1 undersöks.
6. Löpande informationsarbete och uppstart av insatser i samtliga tre kommuner ske.

6. Måluppfyllelse
Nedan redovisas respektive mål och måluppfyllelse därav.
Som beskrivits i verksamhetsplanen för 2018 kan aktiviteter utifrån målen under 2018
vara av mer kartläggande karaktär för att under 2019 blir mer operativa.
Mål 1: Preventivt arbete inledas, primärt gentemot gruppen unga och sekundärt gentemot
samordningsförbundets hela målgrupp.
Genomförande: Arbeta tillsammans med skolan, informationsspridning och utbildning.
Kartlägga målgrupp i ett tidigare stadie. Utbilda delar av förbundsmedlemmars personal.
Samarbeta med KAA.
Effekt: 1/3 av förbundschefs tid går till arbete med preventiva insatser. Förbundschef och
verksamhetssamordnare deltar i konferens kring samverkan mellan samordningsförbund och
skolan. Tidigare identifiera och nå de 5% av befolkningen i arbetsför ålder som uppskattas
tillhöra samordningsförbundets målgrupp. Kompetenshöjande preventiv insats riktad till
målgruppen unga inleds.

Inkluderande arbetsmarknadsinsatser avser den sortens verksamheter som kan möjliggöra inträde på
arbetsmarknaden för de som inte bedöms ha full arbetsförmåga och/eller har en funktionsvariation och/eller andra
behov. Exempel är ASF, IOP, SE, IPS, i upphandlingar och socioekonomiska investerings initiativ.
1
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Uppfyllelse: Förbundschef och verksamhetssamordnare deltog i konferens rörande hur
samordningsförbund kan samverka med skolan för gemensamma preventiva insatser. En MIutbildning hölls för delar av förbundsmedlemmarnas personal som arbetar med unga.

Mål 2: Projektet FOKUS utvärderas och metodiseras. I samband med metodisering tas modell
fram som ska fungera som verktyg för att metodisera projekt.
Genomförande: Extern utvärdering av FOKUS. Ta fram en metod för hur projektet FOKUS kan gå
från projekt till koncept. Arbeta fram metod för att göra koncept av projekt för att skapa hållbara
insatser som ska kunna användas i fler sammanhang och organisationer.
Effekt: Kunna presentera FOKUS-konceptet till förbundsmedlemmar samt externa
organisationer. Påbörjad extern utvärdering. Påbörja framtagandet av metod för att göra
koncept av projekt.
Uppfyllelse: Extern utvärdering av projektet FOKUS startade 2018-11-19 och ska enligt avtal
vara färdigställd 2019-02-28. Utvärderingen kommer att presenteras som en skriftlig rapport
samt föredras för styrelsen och beredningsgruppen. Utifrån resultatet av utvärderingen kommer
arbete med att ta fram en metod påbörjas där arbetssättet som använts i projektet FOKUS
metodiseras.

Mål 3: En plan för kompetenshöjande insatser för förbundsmedlemmarnas personal tas fram.
Genomförande: Samverkansträffar, ärendeforum, arbetsgrupper, samordnade utbildningar,
föreläsningar och kompetenshöjande insatser.
Effekt: Utbildningstillfällen kring ämne relevant för samtliga förbundsmedlemmars personal är
planerade. Minst en kompetenshöjande insats har under 2018 inletts.
Uppfyllelse: De kompetenshöjande insatser som genomförts under 2018 har varit MI-utbildning
för förbundsmedlemmarnas personal samt samverkansutbildning för förbundspersonalen. 2019
års första beredningsgrupp kommer att helt ägnas åt en workshop kring hur
förbundsmedlemmarna ser att förbundet ska arbeta vidare med mål 5- inkluderande
arbetsmarknadsinsatser. Utifrån resultatet från workshopen kan det bli aktuellt med
kompetenshöjande insatser för berörd personal hos förbundsmedlemmarna.

Mål 4: Kontakter etableras med det lokala näringslivet.
Genomförande: Kontakt med Region Kronoberg, kommunernas näringslivsavdelningar och
arbetsmarknadssamordnare, samt direktkontakt med företag och arbetsgivare.
Effekt: Fler praktikplatser och arbetsträningsplatser, nätverk och dialog med näringslivet, större
förståelse för arbetsmarknadens behov och förutsättningar, samarbete med kommunernas
arbetsmarknadsavdelningar/näringslivsavdelning. 1/3 av förbundschefs tid går till arbete med
arbetsmarknadsinriktade insatser.
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Uppfyllelse: Starkt fokus har legat på arbetsmarknadsinriktade insatser under 2018. Genom
beredningsgruppen pågår nära samarbete med kommunernas respektive
arbetsmarknadssamordnare. Av de deltagare som varit inskrivna i projektet FOKUS har 10
personer vid insatsens slut skrivit ut till arbete samt 4 personer studier via CSN. Beroende på
vilka beslut som fattas för hur arbete med Mål 5 - inkluderande arbetsmarkandsinsatser ska
bedrivas kommer kontakten med näringslivet och arbetsgivare att utökas.

Mål 5: Möjligheter att arbeta med inkluderande arbetsmarknadsinsatser undersöks.
Genomförande: Samarbete med Region Kronoberg, arbetsmarknadssamordnare och
näringslivsavdelningar samt eventuella sociala företag. Utöka kontakt med psykiatrin för att nå
den potentiella delen av målgruppen.
Effekt: Beslutsunderlag finns för att fatta beslut om samordningsförbundet ska jobba med
inkluderande arbetsmarknadsinsatser eller inte.
Uppfyllelse: Arbetet under 2018 har varit av kartläggande och informationsinhämtande
karaktär. I januari 2019 kommer en workshop att hållas med beredningsgruppen vilken
förväntas generera underlag för hur förbundet ska arbeta vidare med inkluderande
arbetsmarknadsinsatser.

Mål 6: Informationsarbete och uppstart av insatser i samtliga tre kommuner.
Genomförande: Aktivt informationsarbete riktat till samtliga sex medlemsorganisationer för att
etablera Sunnerbo Samordningsförbund och förbundets möjligheter. Behovskartläggningar i
samtliga kommuner med påföljande initiering av relevanta insatser. Kartläggning av pågående
arbetsmarknadsinsatser i respektive kommun och hitta samverkansformer. Utöka kontaktytor
med psykiatrin. Samverkan och erfarenhetsutbyte med andra förbund. Upprättande av
ansökningsrutin för förbundets medel, ämnad för förbundsmedlemmarna.
Effekt: Sunnerbo Samordningsförbund har insatser att presentera, utbudet av insatser är
sammanställda i ett levande dokument som förändras utifrån medlemmarnas och invånarnas
behov. En rutin för ansökning av förbundets medel och handläggning därav finns att tillgå.
Nyhetsbrev och hemsida finns att tillgå vid slutet av 2018.
Uppfyllelse: Största delen av arbete under 2018 har för förbundschefen var informationsarbete.
Att presentera förbundet och föra dialog med förbundsmedlemmar och berörda verksamheter
har varit priorierat. Informella arbetsgrupper har utformats utefter identifierade behov hos
förbundsmedlemmarna och inför kommande ansökningar om insatsmedel från medlemmarna.
Förbundet har anslutit sig till Insatskatalogen vilket är att betrakta som en del i
informationsarbetet. Hemsida är under uppbyggnad och ett första nyhetsbrev kommer att
skickas ut i februari 2019. Informationsarbetet har delvis bedrivits genom Sunnerbo
Samordningsförbund och delvis gemensamt med Samordningsförbundet Värend. Rutin för
ansökan om insatsmedel finns framtagen och förbundsmedlemmarna är informerade om den.
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7. Statistik 2018
Följande översikt presenterar statistik över de deltagare som har varit inskrivna i projektet
FOKUS under 2018.
SUNNERBO SAMORDNINGSFÖRBUND
Tidsperiod 2018-01-01--2018-12-31
Antal deltagare
Ingående 2017
januari - mars 2018
april - juni 2018
juli - september 2018
oktober - december 2018

Antal
42
26
6
2
8

Projektet
Procent
FOKUS
100%
62%
14%
5%
19%
0%

42
26
6
2
8

Varav
Ålder 16-20
Ålder 21-24
Ålder 25-29
Ålder 30-54
Ålder 55-64

7
10
20
5

0%
17%
24%
48%
12%

7
10
20
5

Varav
Kvinnor
Män

25
17

60%
40%

25
17

Antal aktuella deltagare

15

Deltagarnas förutsättningar
Över 14 år
Upp till 14 år
Upp till 10 år
Upp till 8 år
Upp till 6 år
Upp till 4 år
Upp till 2 år
Upp till 1 år
Ingen offentlig försörjning
Remitterade deltagare 2018 från
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Region Kronoberg
Markaryds kommun
Ljungby kommun
Älmhults kommun
Antal avslutade deltagare
Flyttat
Avslutade och inskrivna aktivit arbetssökande/praktik AF
Studier utbildning via AF
Studier övriga bl a csn
Arbete
Aktivitetsersättning med LSS daglig sysselsättning
Stadigvarande sjukersättning
Långtidssjukskriven - annan vård
Föräldraledighet
Missbruk
Avslutat på egen begäran
Övrig anledning

1
1
4
2
9
10
5
9
1
16
1
1
2
7
3
2
27
1
2
4
10
3
5
1
1

15

2%
2%
10%
5%
21%
24%
12%
21%
2%
100%
6%
6%
13%
44%
19%
13%
100%
4%
7%
0%
15%
37%
11%
19%
4%
4%
0%
0%
0%

1
1
4
2
9
10
5
9
1
16
1
1
2
7
3
2
27
1
2
4
10
3
5
1
1

Utöver de deltagare som ingår i statistiken ovan har en volyminsats genomförts under 2018 i
form av tre dagars MI-utbildning för 16 av förbundsmedlemmarnas personal.
8

7.1 Tid i insats

8. Verksamheter
Följande verksamheter har under 2018 finansierats av förbundet.
8.1 Projektet FOKUS
Projektet FOKUS är en basverksamhet som förbundet finansierat under 2018. Syftet med
projektet FOKUS är att utveckla samverkansarbetet så att den enskilde individen som bor i
Ljungby, Markaryd eller Älmhult kommun och som är mellan 16 och 64 år, slipper en rundgång
mellan berörda myndigheter, samt uppmuntra individen till att förbättra sin livssituation i rätt
riktning. I vilken riktning arbetet styrs mot avgörs av personens individuella mål och kunskaper.
Det kan handla om studier, arbete, arbetsprövning, motiverande samtal,
arbetsförmågebedömning och hjälp med att kontakta de andra myndigheterna. Det kan även
handla om att samverka med näringslivet och andra aktörer, så som skolor och andra företag
inom Markaryds kommun som individen har behov av.
Man kan se projektet FOKUS som ett samlingsprojekt där mindre insatser ingår och
kommuninvånarnas behov styr insatserna i projektet. Individen ska få möjlighet att få
arbetslivserfarenhet, referenser och kunskap om processen av att söka arbete för att på så sätt
öka sina möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden alternativt utbildning samt att arbeta
med sig själv för att stärka både sin motivation och självkänsla.
Projektet FOKUS mål är att deltagarna skall nå egen försörjning och med egen
försörjning menas arbete eller studier som är egenfinansierade eller via CSN. Målet är
också att lotsa deltagaren så att de hamnar i rätt trygghetssystem. Målet är att
verksamhetens insatser kommer medborgaren tillgodo som behöver stöttning för sin
rehabilitering. Deltagaren ska uppnå individuella mål, i att få ett högre välbefinnande i
sitt mående. För att alla mål ska uppfyllas är det av fortsatt vikt att vi effektiviserar
samarbete mellan myndighetens olika resurser så att det kommer deltagaren tillgodo.
9

Målet är att det skall vara rätt insats till rätt individ, för att komma rätt så kan tiden
variera.
Arbetssättet i projektet bygger på en hög grad av flexibilitet, ett stort anpassat stöd
för att komma rätt och hitta rätt, ett målmedvetet och strukturerat arbete enligt MI,
KBT, Mindfulness, Självkänsla, Mental träning, läran om kost och motion och ICF
coachning. Genom ett medvetet strukturerat arbetssätt både i grupp och på
individnivå har det visat sig att det går att komma vidare i sin rehabilitering och på så
sätt förbättra sina möjligheter till förvärvsarbete, studier eller andra aktiviteter och
insatser.
I projektet FOKUS finns ett program som kallas bas-program som riktar sig till individer som är
långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetet i bas-programmet handlar om att stärka motivation och
självkänsla. I basgruppen arbetar förbundet både individuellt och i grupp.
Under 15 veckor genomgår deltagaren ett program som varje gång matchas mot deltagarens
förutsättning och förmåga för att passa deltagaren. Dock är grundförutsättningen för basgruppen alltid den samma. Gruppen har start på våren och på hösten. En utvärdering görs efter
avslutat program för att förbundet skall kunna matcha och tillgodose det som deltagarna
behöver och saknar. Arbetet i basgruppen sker i grupp kombinerat med individuell uppföljning,
efter de 15 veckorna i programmet intensifieras det individuella arbetet med t.ex. arbetsträning,
praktik, utbildning, utredningar mm och arbetet mot en egen försörjning eller att hamna i rätt
trygghetssystem börjar.

Vecka 1
Introduktion & ka rtlä ggni ng

Vecka 2
Ja g AB

Vecka 3
Ja g AB

Vecka 4
Ski l l na den s om gör s ki l l na d

Vecka 5
Ekonomi & budget

Vecka 6
Mi ndful nes s

Vecka 7
Mi ndful nes s

Vecka 8
Mi ndful nes s

Vecka 9
Aktivi tet

Vecka 10
Aktivi tet

Vecka 11
Ens ki l da möten/a vs tämni nga r

Vecka 12
Sjä l vkä ns l a

Vecka 13
Sjä l vkä ns l a

Vecka 14
Sjä l vkä ns l a

Vecka 15
Avs l ut & utvä rderi ng

Efter medverka n i ba s gruppen tas det ens ki l da a rbetet vi d t.ex a rbets trä ni ng, pra ktik, utbi l dni ng,
utredni nga r mm och a rbetet mot en egen förs örjni ng el l er a tt ha mna i rä tt trygghets s ys tem börja r.
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8.2 MI-utbildning
Under november – januari 2018/19 genomfördes en utbildning i Motiverande samtal
(MI) för 16 stycken av förbundsmedlemmarnas personal. En extern utbildare höll i tre
utbildningsdagar där fokus var Motiverande samtal i arbete med ungdomar. Utbildningen
riktade sig i första hand till länets KAA-samordnare och utöver dem bjöds
förbundsmedlemmars personal som arbetar med unga in.
Genomförandet av MI-utbildningen grundas i mål 1 gällande preventivt arbete och mål 3
gällande kompetenshöjande insatser.
8.3 Insatskatalogen
Beslut fattades under november att förbundet ska anslutas till insatskatalogen. Sunnerbo
Samordningsförbund kommer tillsammans med Samordningsförbundet Värend att
tillfälligt tillsätta en resurs på 50% i anslutandefasen.
8.4 Kommande verksamheter
Inför första styrelsesammansträdet 2019 förväntas två ansökningar från
förbundsmedlemmarna föredras. Diskussion kring de väntade ansökningarna har under
hösten förts i beredningsgruppen och med berörda förbundsmedlemmar och
verksamheter.
9. Övrig verksamhet
9.1 Samverkansutbildning
Under slutet av 2018 och början av 2019 har förbundets personal deltagit i
samverkansutbildning anordnad av Samordningsförbundet Värend. Ambitionen är att
erbjuda Sunnerbo Samordningsförbunds medlemmars personal densamma utbildning
under 2019.
9.2 Nätverk
Kontinuerligt arbete pågår i förbundet att delta i nätverkssammanhang med andra
förbund. Under 2018 har förbundspersonalen deltagit i två nätverksträffar i nätverket för
norra Sydsverige, en på Gotland och en i Växjö. Förbundschefen deltog i
förbundschefsdagarna i Stockholm i oktober 2018.
Förbundet arbetar aktivt för att stärka relationerna mellan såväl förbundet och
förbundsmedlemmarna som förbundsmedlemmarna emellan.

9.3 Utvärdering
I november 2018 påbörjades extern utvärdering av insatsen FOKUS som under flera år
bedrivits genom förbundet. Utvärderare är ID och utvärderingen beräknas vara klar
2019-02-28. Tanken är att utvärderingen ska beskriva arbetssättet som använts i
insatsen för att kunna ta fram en metod.
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9.4 SamSIP
Beslut fattades på styrelsemötet i december att ett förslag på överenskommelse ska
utformas för införande av SamSIP som verktyg mellan förbundsmedlemmarna.
10. Uppföljning och utvärdering
Förbundets verksamhet följs upp i Försäkringskassans system för resultatuppföljning
SUS (system för uppföljning av samverkan).
Alla förbundets insatser ska mätas utifrån målen i verksamhetsplanen.
Statistik från projektet FOKUS har presenterats för beredningsgrupp och styrelse vid
respektive sammanträdestillfällen.
Projektet FOKUS som avslutades 2018-12-31 utvärderades under november 2018 –
februari 2019 av extern utvärderare.
11. Ekonomi
2018 års anslag från medlemmarna uppgick till totalt 4 130 000 kr varav
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen stod för hälften av medlen. Region Kronoberg
stod för en fjärdedel och kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult stod gemensamt
för en fjärdedel.
11.1 God ekonomisk hushållning
För att förbundet ska anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten
bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås. Kvalitativa insatser
ska utföras till en adekvat kostnad. Förutsättningen för att kunna följa upp
verksamhetens effektivitet är att mätbara mål formuleras. Verksamhetens mål ska stå i
relation till de ekonomiska resurser som förbundet förfogar över.
11.2 Balanskrav
Förbundet uppfyller balanskravet för 2018.

•

•
•
•

11.3 Finansiella mål
Förbundets finansiella mål för 2018:
Förbundets medel ska användas för att uppnå förbundets syfte, att främja samverkan
och testa nya arbetssätt. Vid långvariga insatser ska medlemsmyndigheterna själva
finansiera personal och aktiviteter.
Jämn ekonomisk fördelning mellan individinriktade insatser och
strukturutvecklandeinsatser.
Det övergripande finansiella målet är en budget i balans.
Möjligheten att söka externa medel ska beaktas och övervägas när nya initiativ initieras
inom samordningsförbundet.
De fyra finansiella målen har uppnåtts.
Förbundet har ett finansiellt överskott vilket förklaras genom att utfallet varit lägre än
budgeterat i beviljade insatser, att förbundschefstjänster var vakant under halva året
samt att ansökningar om insatsmedel beräknas inkomma i början av 2019 istället för
slutet av 2018 som först förväntats.
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11.4 Administration och förvaltning
För 2018 tecknades ett avtal mellan förbundet och Markaryds kommun vilket ålägger
Markaryds kommun att svara för administrativa tjänster rörande förbundet.

11.5 Årets resultat
Årets resultat visar ett överskott på 2 857, 9 tkr jämfört med antagen budget för
verksamhetsåret 2018. Årets kostnader uppgår till 1274,1 tkr och intäkterna uppgår till
4132 tkr. Årets ränteintäkter uppgår till 73 kr. Sunnerbo Samordningsförbund
balanserade resultat uppgick 2018-01-01 till 847,7 tkr vilket innebär att 3705,7 tkr
återstår i eget kapital vid årets slut.
Ej förbrukade medel om 2857,9 tkr överförs till förbundets budget för verksamhetsår
2019.
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11.6 Budgetavvikelse

Sunnerbo
Samordningsförbund
Budget (tkr)
Verksamhetens
intäkter
Ägarnas anslag
Föregående års
resultat
Ränteintäkter
S:a intäkter
Verksamhetens
kostnader
Administrativa
kostnader
Arvode styrelse
Anslag nya projekt
Förbundschef

Utfall

Budget

Utfall

2017

2018

2018

1 668 000
436 023
73
2 104 096

0
36 487
0
0

4 130 000 4 132 000
847 724
0

847 724
73

4 977 724 4 979 797

50 000*
125 000
3 321 750
442 950

0
73 793
0
303 149

Finansierade insatser
Projektet FOKUS

1 219 885 1 038 024**

897 193

S:a kostnader

1 256 372

4 977 724 1 274 135

EGET KAPITAL

847 724

0 3 705 662

*Beslut togs efter verksamhetsplan att administrativa tjänster skulle budgeteras till 10 000
**Justerat budget p.g.a avrundning,
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11.7 Resultaträkning

Belopp i kr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

not 1
not 2

Resultat före finansnetto
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansnetto

not 3

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
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Bokslut
2018

Bokslut
2017

4 132 000
1 274 135
0
1 274 135

1 668 000
1 256 372
0
1 256 372

2 857 865

411 628

73
0
73

73
0
73

2 857 938

411 701

0
0

0
0

2 857 938

411 701

11.8 Balansräkning

Bokslut
2018

Belopp i kr

Bokslut
2017

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa

0
0
0

0
0
0

1 101 578
2 912 853
4 012 487

216 064
1 054 032
1 270 096

4 014 431

1 270 096

-847 724
-2 857 938
-3 699 281

-436 023
-411 701
-847 725

0
-308 769
-308 769

0
-422 372
-422 372

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank
Summa

not 4

Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa skulder och eget kapital

not 5

-4 014 431 -1 270 096
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11.9 Kassaflödesanalys
Bokslut
2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning
Justering för gjorda avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättn
Justering för övr ej likv.påv post
Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapitalet
Ökning/minskning kortfr. fordr.
Ökning/minskning kortfr. skulder

Bokslut
2017

2 857 938
0
0
0
0

411 701
0
0
0
0

2 857 938
-885 514
-113 603

411 701
-7 552
-120 068

1 858 821

284 081

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i inventarier
Försäljning av inventarier
Investering i fastigheter
Försäljning av fastigheter
Övriga investeringar

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

B. Kassaflöde från investeringsvht.

0

0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning långfristiga fordringar
Minskning långfristiga fordringar

0
0
0
0

0
0
0
0

C. Kassaflöde från
finansieringsverksamhet

0

0

1 858 821

284 081

1 858 764
1 054 032
2 912 853

284 081
769 951
1 054 032

A. Kassaflöde från löpande verksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE
(A+B+C)
För. likv. medel enl. bokföring
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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11.10 Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter
Består av anslagen från de fem ägarna, totalt 4 132 000 kronor.
Not 2 Verksamhetens kostnader
Sunnerbo samordningsförbund finansierade insatser uppgick 2018 till 897 193 kronor. Övriga
kostnader i Sunnerbo samordningsförbund uppgick till 73 793 kronor. Kostnad för förbundschef
uppgick till 303 149 kronor.
Not 3 Finansiella intäkter
Ränta på förmånskonto i Markaryds Sparbank uppgick till 73 kronor.

Not 4 Fordringar
Fordringar uppgår till 1 101 578 kronor. Hela beloppet avser fordran till Markaryds kommun.
1 094 014 kronor avser fordran hos Markaryds kommun. 3 776 kronor avser fordran hos Region
Kronoberg. 3 788 kronor avser fordran moms.

Not 5 Skulder

Skulder uppgår till 308 769 kronor. 303 149 kronor avser skuld till Ljungby kommun.
Resterande är skuld till Markaryds kommun (5 620 kronor).

11.11 Tillämpade redovisningsprinciper
Årsredovisningen följer kraven på kommunal redovisning som regleras i Kommunallagen kap 8
samt i Lag om kommunal redovisning. Utöver lagstiftning styrs redovisningen av god
revisionssed, praxis och rekommendationer, vilka i första hand utarbetas och tolkas av Rådet för
kommunal redovisning.
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