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Styrelsen fiir Samordningsftirbundet i Sollefteh,222000-1982 far hlrmed avge flrsredovisning
ftr 2006, ftjrbundets 2:a r?ikenskapsir.

Allmiint om verksamheten
Samordningsftjrbundet i Sollefte6 bildades I december 2005 med std,d av lagen 2003:1210.
Fcirbundets parter iir Fdrslkringskassan i V6sternorrland, Liinsarbetsniimnden i
Viisternorrland, Landstinget Vlsternorrland samt Solleftei kommun och huvudsyftet iir
finansiell samordning inom rehabiliteringsomridet.

2006 dr ftirbundets ftjrsta ir med verksamhet. Enligt Regeringens proposition 2002103:132
anges att med h[nsyn till sin uppbyggnad och funktion iir ett samordningsftjrbund, pi samma
sdtt som en fiirs?ikringskassa, att betrakta som en myndighet. Redan tidigt under 6ret
registrerades diirftir ftirbundet som en egen fristAende organisation och rutiner har upprlttats
ftir ekonomi och administration pi det sZitt som ankommer en myndighet.
I fagtexten 2003:1210 $7.6 stir dock att ftrbundet inte fiir fatta sidana beslut som utgdr
myndighetsutdvning gentemot enskilda personer. Det skall nlmligen fortfarande ankomma pi
respektive huvudman att bevilja enskilda personer siviil rehabiliteringsinsatser och annat
liknande st6,d som ftirsdrjningsstdd.

1:a kvartalet2006 har frdmst iignats 6t till att konsolidera fiirbundet. Styrelsen har haft wi
sammantr?iden. Vid sammantriidet den 25 januari antogs budget ftir 2006 och utsigs
verkst[llande tjiinsteman. Vid sammantriidet den 9 mars antogs verksamhetsplanen ftir 2006.
Under denna tid har iiven en samverkansgrupp bildats av chefsdiinstemfln frln resp. part.
Gruppen har haft tui sammantriiden under perioden.

2:akvartalet2006.
Styrelsen har hillit ett sammantrdde,2315 2006.Ddr besldts bl.a. att pengar skall avsiittas ftir
att driva ett sk. coachingprojekt som syftar till att stdtta miinniskor inom milgruppen.
Projekttiden skall vara l8 minader och deltagarvolymen planeras till 5-8 personer per grupp.
Projektstart beriiknas till september och styrelsen avsiitter medel ftir tjiinstekdp hos nigon av
parterna av en person som skall ha en coachande funktion.
Verkst?illande tjiinsteman fick bl a i uppdrag att se rjver rutiner ftr upphandling, ta kontakt
med FoU i Viisternorrland ang. ftlrfrigan om utuiirderingsuppdrag samt att ocksi uppriitta en
hemsida pi Internet fiir fiirbundet.

Samverkansgruppen som bestir av tjlnstemiin som har sin verksamhet hos respektive part har
haft wi sammantriiden,12 april och 27 juni2006.
H?ir har bla a diskuterats hur Samordningsftirbundets milsiittning skall implementeras i
praktisk verksamhet. Detta har bl a lett till att planer pi ett samarbetsprojekt ftir kommunens
vlstra omride kommer att starta under hdsten -06. Dessa mdten har pr6glats av god anda och
stor vilja till samarbete.

Den 1 7- I 8 maj hdlls seminarieda gar pk Gilsjii Bruk. Moderator ftir dessa tvi dagar var Tomas
ljajkovski frin ftiretaget Ibility och som ankndt till vir uppgift att samverka. Han gav ocksi
nya infallsvinklar pi hur vi i vir dagliga myndighetsutdvning mdter vira
kunder/kl ienter/patienter etc.
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Det upplevdes allmiint som en god investering i att triiffas under denna form och det framkom

dnskemil om uppftiljning i liknande anda.
Sammantaget si har det andra kvartalet priiglats av initiativkraft till att skapa praktisk

samverkan och att stiirka ntitverken kring fiirbundet och dess mil.

3:e kvartalet 2006.
Styrelsen har hillit tvi sammantriiden under perioden. Dels 2l augusti och dels 25 september

Vid sammantriidet i augusti besldts bl.a. att vid upphandlingar si skall de rutiner som anv6nds
-inom 

Solleftei kommun anv?indas.C
Samverkansgruppen som bestir av tjlnstemiin som har sin verksamhet hos respektive part har
haft wi sammantriiden,2T juni och 29 augusti.
Fortsatta planer pi ett samverkansprojekt har under perioden kommit si l6ngt att en

beredningsgrupp bestAende av handliiggare hos partema har bildats fiir v[stra omridet
(RamseleTJunsele). Gruppen bestir av en handldggare frin resp. part och man har kartlagt och

tagit fram ftirslag pi personer som kan bli ftiremtl fiir samverkansinsatser'
fntigt tidigare beslut i si har nu en person med uppgift att fungera som coach mot den

mfilgrupp deltagare som Samordningslorbundet verkar kring nu bdrjat sitt arbete.
Planer pi att siitta upp en hemsida fiir fiirbundet i Solleftei har fortskridit och planeras vara

iging under november.
Oenl+ augusti anordnades en utbildningsdag phtemat Livskvalitet-makt och ansvar med

Thorsten Laxvik. 10 deltagare ur samverkansgruppen deltog och fiirhoppningen frin gruppen

iir att vi senare skall kunna f[ en mera grundl6ggande utbildning i denna metod.

4:e kvartalet 2006.
Tvi sammantrtiden har hillits under forsta verksamhetsirets sista kvartal. Den 23 oktober och

27 november.
I oktober hdlls sammantrEdet i Ramsele med anledning av att ett studiebesdk genomfiirdes hos

AKTUS ekonomisk ftirening. VT har ftirberett ett samverkansavtal med ftjreningen pi

uppdrag av samverkansparterna i vAstraomridet. Vid sammantriidet besldts att anta

,urnu..tun.avtalet och starta med verksamhet si snart som miijligt. Vid detta sammantrtide

togs ocksi beslut om delegations- och attestordning ftr ftrbundet.
Pi novembersammantriidet beslutades om verksamhetsplan fiir 2007 och budget ftir peioden

2007-2009
Tvi m6ten har htllits med samverkansgruppen. Vid mdtet den 30/10 fick vi information om

det databaserade uppftiljningssystemet SUS av Kerstin Selander frin Fdrsiikringskassan.
Samverkansgruppen k?inner ett stort behov av att niirmare l?ira kiinna hur man jobbar inom

respektive rnyndighet och di med siirskilt fokus pi handl6ggarnas arbete. Finsam behdver

gOia en fortslttning i samma anda som utvecklades vid samverkansdagarna pi Gilsjii Bruk i

viras.
Vid mrite i december lade gruppen fram ett ftjrsta resultat av kartllggning och

behovsinventering ftir Solleftei omridet. Det konstaterades att behovet iir mycket stort av

psykologstdd ftir presumtiva deltagare samtidigt som det ?ir svirt att fa tillgeng till dessa

i6utr"rlvt informerar om de eventuella m$,jligheter som Finsam har att upphandla dessa

dlnster pi marknaden ftir att fE snabb tillging till denna kompetens. Hiir besldts ocksi att den

tiOigare ptanerade utbildningen i behdrighet med Thorsten Laxvik skall iiga rum i bdrjan av

februaribch detta ocksi Oa Utir en "nystart" fiir att komma iging med beredningsgruppen i

mitten av februari.
Generellt vid detta mdte togs ocksi upp aff det behdvs mera resurser i form av coachning och

att det ?ir liimpligt att detta stdttas via Finsam. Likas& [r det viktigt med samverkansformer

sisom utbild;ingsaktiviteter och seminarier ftir att f6 6kad fijrstielse och kunskap om hur man
jobbar inom respektive myndighet'
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I oktober anordnade vi i samverkan med fiirbundet i Hiirndsand/Timri ett seminarium med
den mycket viilrenommerade professorn GunillaBrattberg pA konceptet Viirkstadsskolan.
Hennes metod ftir att fb miinniskor med framftirallt linga sjukskrivningsperioder att itergi
helt eller delvis till arbete ?ir mycket intressant och vi kommer att ftilja upp detta med stort
intresse.

I mitten av november startade verksamhet i samverkan med AKTUS ekonomiska fiirening i
Ramsele. En person skrevs direkt in som deltagare och vi planerar ftjr aff vid irsskiftet skall
det finnas ytterligare 4-5 personer. Uppftiljning sker regelbundet via beredningsgruppen och
en st0rre genomlysning kommer att ske efter 6 minader.

Framtid.
Fdrbundet fortsiitter i stor sett med samma inriktning 2007 som detta ir. Hiir behdvs att vi
intensifierar insatser ftir kartliiggning och behovsinventering samt att skapa fler medaktdrer si
att vi kan tillgodose behoven hos varje individ. Vi behdver eff stort mitt av mod fijr att skapa
nya samverkansformer och metoder och det dverskott som finns ftir innevarande 6r bdr diirftir
anv?indas till att insatser inom detta omr6de.
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Disposition av botagets vinst eller f6rlust
Belopp ikr

-701493
Arets resultat
Totalt

balanseras i ny rikning
Summa

-701 493

-701 493
-701 493

Vad betriiffar fiiretagets resultat och stiillning i 6vrigt, hiinvisas till efterloljande resultat- och

balansriikningar med tillhdrande bokslutskommentarer'
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Belopp ikr Nof 2006-01-01- 200101-01-
2006-12-31 200}.12-31

Nettoomsdttning

Rtirelsens kostnader
Ovriga externa kostnader
R6relseresultat

Resultat frdn finansiella poster
Rdnteintdkter och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Resultat fdre skatt

Arets resuttat

4 021
4 021

-709 133
-705112

3  6 1 9
-701493

-701493

-701493

L<hfr/,
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Belopp ikr Not 2006-12-31 200'-12-31

TILLGANGAR

OmsdttningstillgAngar

Koftfrtstiga fordrlngar
Kundfordringar
Ovriga fordringar

Kassa och bank

Summa oms?ittningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

5 028
10 930 4oo 00;

400 00015 958

1 770 271

1786229 400 000

1 786229 400 000
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400 0002 400 000
2 400 000

-701493

Balansrdkning
Belopp ikr Not 2006-12-31 200912-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Eget kapital

Frift eget kapital
Arets resultat

Summa eget kapital

Kortrristiga skulder
Leverant6rsskulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intdkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

400 000

-701493

1 698 507

59722
28 000

400 000

87 722

400 0001 786 229

Sttillda sdkerheter och ansvarsfdrbindelser

Summa

Ovriga stdllda panter och sdkerheter

Summa

Ansvarsfirbindelser
Summa

'< ),+
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Redovisni n gspri nci per och boks I utskom mentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmdnna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har uppriittats i enlighet med Arsredovisningslagen och
Bokftiringsniimndens allmdnna rid.

Viirderingsprinciper m m
Tillgingar, avsiittningar och skulder har v?irderats till anskaffningsviirden om inget annat
anges nedan.

Fordringar
Fordringar 5r redovisade till anskaffningsviirde minskat med eventuell nedskrivning.

Noter

Not I Arvode och kostnadsersdttning till revisorer
2006-01-01- 200*01-01-
200612-31 200U12-31

Revisionsarvode
Ovriga uppdrag

13 000
15 000

Summa 28 000

Fdrbundets verksamhet skall granskas av revisorer frin respektive part. Fdr statens riikning iir
Riksreivisionen huvudman och man har uppdragit flt ftiretaget Ernest & Young att ftiretriida
dem.
Partena har valt att som gemensamt ombud anlita Revisionschefen vid Viisternorrlands liins
landsting att bitrflda parterna med den huvudsakliga granskningen. Kostnaden fiir detta 5r
uppbokat pi Ovriga uppdrag.

Enl beslut i Ftirbundsstyrelsen den27 november 2006 $ 60:
Ersiittning till ledamiiter, revisorer och revisorersiittare
Beslut
- Ledamdter i samordningsftirbundet ersiitts enligt Solleftet kommuns reglemente ftir
ftirtroendevalda.

- Revisorer och revisorerstittare ftir samordningsftirbundet ersltts med25%o av kommunens
faststiil lda ersiiff ning ftir rev isortj 6n ster.

Berlkningsgrund: Fast irsarvode : 13.000:-/person och ir gdr med tvi ordinarie och tvi
ersiittare frin resp. Landstinget och kommunen sammantaget 13.000:-

L_a n#9,
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Not 2 Anstillda och personalkostnader

Medelantalet anstdllda

e(10)

200601-01- 200101-01-
2006-12-31 200+12-31

Man
Kvinnor
Totalt

Fdrbundet har inga egna anst[llda

7+f
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Underskrifter

Ort och datum

Fors. ledamot
Ldnsarbetsndmnden i Vdsternorrland

l
V---* -

Ake Johansson, Verkstdillande tjdnsteman

10(10)

'Mikael 
Sj6luffr; vice ordf6rande
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Bokslulsdatum: 20S&'12J1

Kundfor&ingor

Ksnto 8€ntfir*q

Boltslutsbilaga 1

SEldo Saldc lq 6r

1510 Kund{otdringar
F*tura tifl $amordningsfiirbundei
iHnmdsand/IlmrA

Owiga fordringor

Kontn Beruiqrnino

5 028,00 0.00

Sdtso SsUo to 4r

1650 Fordran moms
P€riodsfl december ?006

1585 FordrirqhosnilrstAande

Leverantii'rsskulder

10 930.00 0,00

0,00 400 000.00

10 s30.00 400 000"00

Fsnimho s|Eo Sabo la lr

2440 Lercrafltbrsskulder
Cd(is brtd
Sw*iges kommuner o Lendsting
D$stin AB
AKTUS ek forening Remsel

59 722.00 0.00
1 00,00

1 500.00
1 872,00

56 250"00
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