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Verks amhetsb erflttels e.
Samordningsftirbund i Solleftefl bildades den I december 2005 i enlighet med lagen 2003:1210 om
finansiell samordning inom rehabiliteringsomridet.
Samverkansparterna bestir av Solleftei kommun, Landstinget Vtisternorrland, Ldnsarbetsntimnden i
Viisternorrlands ltin och F<irstikringskassan.
M6let for Samordningsftirbundet skall vara att ftjra den enskilde ut pi arbetsmarknaden och bort
fr6n ett lingvarigt samhtilleligt ftirs<irjningsbehov

Organisation
Forbundet leds av en styrelse bestiende av ledam<iter frin respektive samverkande part.

Frirbundsstyrelsen har till uppgift att
. besluta om mfll och riktlinjer ftir den finansiella samordningen,
. st<idja samverkanmellan samverkansparterna,

a

a

finansiera sidana insatser som avses i definierad milgrupp och som ligger inom de
samverkande parternas samlade ansvarsomrflde,
besluta pf, vilket sZitt de medel som stir till ftrfogande for finansiell samordning skall
anviindas,
svara ftir uppfoljning och utvtirdering av rehabiliteringsinsatserna, och
upprtitta budget och irsredovisning fdr den finansiella samordningen.

Konstituerande sammantrdde h<ills den 30 november 2005 i Htirnrisand.
Forbundet har under 2005 inte haft nieon aktiv verksamhet.

Styrelsen ftireslir att 6rets vinst 400 000 kr dverfiirs i ny rdkning.
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RESULTATRAKNING

R<irelsens intdkter m.m.

Verksamhetens intdkter

Rdrelsens kostnader
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

R<irelseresultat

Resultat frin finansiella
investeringar
Finansiella intiikter
Finansiella kostnader

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

0
0
0

400 000

2005

400 000
400 000

0
0

400 000

400 000
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BALANSRAKNINGAR
Not

TILLGANGAR
An ldggni ngstillgAngar
- Mark och byggnader
- Maskiner och inventarier
- Finansiella anltiggningstillgingar
Summa anliggningsti l lgingar

Omsdttni ngsti | | gingar
- Kortfristiga fordringar
- Kassa och bank
Summa omsdttningsti l lgingar

SUMMA TILLGANGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital4
- Balanserad vinst eller f<irlust
- Arets vinst
Summa eget kapital

Skulder
- Lingfristiga skulder

- Kortfristiga skulder
Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

Stlillda stikerheter
Ansvarsfiirbindelser

Redovisningspri nciper och boksl utskommentarer
Belopp anges i kronor

2005-12-31

400 000
0

400 000

400 000

0
400 000
400 000

0
0
0

400 000

0
0
0
0

Inga
Inga

Allmiinna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprAttats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokftiringsniimndens
allmiinna rfld.

Vdrderingsprinciper m m
Tillgingar, avsAttningar och skulder har viirderats till anskaffningsviirden.

Anstdllda och personalkostnader
Samordningsfijrbundet har inte haft n6gon anstiilld personal.
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Noter:
1 .
Medfinansiering

Landstin iisternorrland

Forslikringsdele gationen

Fdrsiikringskassan
Landstinget i Viisternorrland
Sollefte6 kommun

200.000:-
100.000:-
100.000:-
400.000:-

2.
Inbetalning har skett frin FtirsZikringskassan med 200.000:- ftre irsskiftet samt frfln Landstinget
och kommunen efter irsskiftet. Medlen iir insatta pi Solleftei kommuns bankkonto och bokftirs i
samordningsfiirbundet som en kortfristig fordran.

Underskrifter

Ort och datum
Solleftei ZooG - l0 -31

T"unt&*o*-
Vice ordftirande
Sollefte& kommun

l . { tvL*ry
unnar Fors

Ledamot
Ltinsarbetsntimnden i Vdsternorrland

Stvrelseordfiirande


