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Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet i norra Örebro län (SO FINT) har 
inkommit. Resultatet 2018 uppgår till ett överskott med 309 562 kronor, vilket 
tillsammans med tidigare års ackumulerade överskott 640 204 kronor, föreslås 
överföras till 2019. 

Revisionsberättelse daterad den 2 april 2019 har inkommit. Revisorerna gör 
följande bedömningar: 

• att styrelsen i SO FINT har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, 

• dock att SO FINT har så pass allvarliga brister i ledning och styrning att den 

interna kontrollen inte varit tillräcklig under verksamhetsåret 2018, 

• att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal 

redovisning och god redovisningssed, samt 

• att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 

verksamhetsmål som är uppställda. 

Revisorerna avstyrker att styrelsen för verksamhetsåret 2018 och dess ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
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Ordförande har ordet 

Samordningsförbund i Norra Örebro län, Sofint bedriver finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, region Örebro län 
samt kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Målet är en ökad 
samverkan mellan medlemmarna kring personer som är i behov av ett samordnat stöd för 
att komma i arbete eller studier. 

Förbundet ska medverka till att stärka möjligheterna till egen försörjning för individer 
bland annat genom att bygga en hållbar struktur för samverkan både lokalt och regionalt. I 
detta arbete är det viktigt att ta tillvara den samverkan som redan finns och fungerar och 
att nyttja befintliga strukturer. När det gäller individinsatser betonar förbundet vikten av 
att hitta samverkansformer mellan parterna inom det förebyggande arbetet. Insatserna 
behöver bedrivas på flera fronter samtidigt - både direkt till enskilda individer med behov 
av samordnat stöd men också för att stoppa inflödet så att behov av stöd inte uppstår. 
Verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet och effektivitet utifrån en strävan att vara ett 
samordningsförbund som verkligen gör skillnad och som vid behov vågar tänka i nya banor 
för att nå uppsatta mål. 

Mottagningsteamet tillsammans med Samverkansteam/Coachingteamet har gjort det 
möjligt att stötta betydligt fler deltagare i sin stegförflyttning. Deltagarna i teamen är de 
individer som står allra längst från arbetsmarknaden vilket är viktigt att synliggöra då de 
flesta har ett mycket stort behov av stöttning för att komma i egenförsörjning på lång sikt. 

Årsredovisning 2018 innehåller en redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt 
en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden 1 januari till 31 december 2018. 

Styrelsen gör den bedömning att förbundet målbild och vision för 2018 uppfylls. Styrelsen 
bedömer också att förbundet uppfyller ställda förväntningar och uppnår sina mål. 

Jag vill å styrelsens vägnar passa på att tacka all personal i insatserna för ett bra arbete med 
gott resultat. 

Susanne Karlsson, Ordförande 
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1. Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat- och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2018. 

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 

• Ekonomiskt resultat. Samordningsförbundet SOFINT:s likvida medel var vid årets 
början 636 151 kr och vid årets slut var 1334929 kr. 2018 gjorde 
Samordningsförbundet SO FINT ett resultat på 309 562 tkr att jämföra med 2017 års 
minusresultat som var -303 110 kr. Detta ger att Samordningsförbundet SO FINT har 
ett eget kapital på 949 766 kr per den 31 december 2018. Samordningsförbundet 
SOFINT har haft möjlighet att finansiera några insatser under 2018, bland annat 
Samverkansteam/Coachingteamet och Mottagningsteamet. 

• Verksamhetens utveckling. Fortsatt utveckling av Mottagningsteamet under hela 
2018. Ärendemängden har fortsatt öka succesivt. Mottagningsteamet är mobilt och 
besöker Hällefors och Ljusnarsberg och Nora en heldag per månad. Mottagningsteamet 
tog under 2018 emot 118 ärenden. 

Samverkansteam/Coachingteamet får ärenden via Mottagningsteamet, ett effektivt 
beredningssätt med överlämning en gång per vecka. 
Samverkansteam/Coachingteamet hade 68 ärenden under 2018, där 38 av dessa var 
nya deltagare. 

SO FINT har genomfört stukturövergripande insatser med syfte att erbjuda möjlighet 
till kompetensutveckling för personal hos medlemmarna, samt att främja möjlighet till 
ökad samverkan. Sammanlagt har cirka 150 personer deltagit. 

1.2 Om förbundet 

1.2.1 Organisation 
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Örebro län samt Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 
kommuner som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av 
medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli, bestående av förbundschef. 

1.2.2 Historik 
Samordningsförbundet bildades den 1 juli 2005. 

1.2.3 Lagrum 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings
insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av Samordningsförbundets 
medlemmar. 
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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 för 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 kan sammanfattas i två viktiga uppdrag: 

• 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. 

• Att aktivt stödja insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att 
myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 
Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 4 118 000 kr, där Försäkringskassan 
bidrar (för sin egen del och för Arbetsförmedlingens del) med hälften av medlen, Region 
Örebro län med en fjärdedel och Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner 
med resterande fjärdedel. 

1.2.6 Verksamhetside och vision 
Den finansiella samordningen skall underlätta en effektiv resursanvändning, genom 
samordnade resurser för bedömningar och insatser i syfte att återställa eller öka den 
enskildes funktions- och arbetsförmåga. Insatserna inom SO FINT skall rikta sig till individer i 
arbetsför ålder i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, med syfte att uppnå eller 
förbättra sin arbetsförmåga. SOFlNT ska främja samverkan mellan parterna inom 
rehabiliteringsområdet. Samverkan är vårt medel och vårt mål. Samverkan är en ständigt 
levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas. 

1.3 Beskrivning av verksamheten 

1.3.1 Målgrupper 
Individinriktade insatser: 
Insatserna inom SO FINT skall rikta sig till individer som är i arbetsför ålder och i behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att individer uppnår eller förbättrar sin 
arbetsförmåga. 

Prioriterade målgrupper: 
1. Unga, i ålder 18-29 år 
2. Personer med Aktivitetsersättning 
3. Alla i arbetsför ålder, 19- 65 år 

Strukturinriktade insatser: 
SO FINT ska stödja fortsatt utveckling av samarbete och samsyn hos 
medlemsorganisationernas personal och ledningar. 

Sida 5 



1.3.2 Insatser 
Samverkansteam/Coachingteam 
Samverkansteam/Coachingteamets verksamhet riktar sig främst till personer med psykisk 
ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning, med behov av samordnad arbetslivsinriktacl 
rehabilitering, i syfte att närma sig egen försörjning genom arbete eller studier. Syftet med 
insatsen är att erbjuda kvalificerat och professionellt stöd i samordnad rehabilitering för 
individer som har eller riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap. Kartläggning sker i 
hemkommunen. Arbetsträning sker företrädesvis i hemkommunen. Deltagarens önskan och 
intresse eller arbetsmarknaden kan styra arbetsträning till annan kommun. 
Samverkansteam/Coachingteamet håller teammöten en gång per vecka, ärendegenomgång av 
samtliga ärenden sker en gång per månad. 

Under år 2018 har Samverkansteam/Coachingteamet haft ett stadigt inflöde av nya deltagare 
via Mottagningsteamet. Arbetscoach från Samverkansteam/Coachingteamet finns med när 
Mottagningsteamet presenterar sin slutrekommendation för personer aktuella för insats via 
Samverkansteam/Coachingteamet. Det ger Samverkansteam/Coachingteamet möjlighet att 
informera om Samverkansteam/Coachingteamets insatser. En övergång till 
Samverkansteam/Coachingteamet sker direkt och tid bokas för en första kartläggning. 

Samverkansteam/Coachingteamet konstaterar att möjligheten att följa deltagare från start är 
en del i processen för ett lyckat samarbete och resultat, då mycket handlar om att skapa 
förtroende. En gång per vecka träffas Mottagningsteamet och 
Samverkansteam/Coachingteamet för att diskutera kring individer som rekommenderas 
insats via Samverkansteam/Coachingteamet och planerar överlämningsmöten för nya 
deltagare. 

Samverkansteam/Coachingteamet träffar Arbetsmarknadsenheten i Lindesbergs kommun 
varannan månad för att utbyta erfarenheter samt planera samarbetet. 
Samverkansteam/Coachingteamet har informerat olika myndigheter om sin verksamhet. 
Gällande platser för arbetsträning ska varje arbetscoach besöka minst en ny arbetsgivare per 
vecka för att få aktuell förteckning av arbetsgivare som vill och kan ta emot deltagare för 
arbetsträning. 

Samverkansteam/Coachingteamet finansieras av Samordningsförbundet SOFINT till 100%. 
SOFINT:s beredningsgrupp är styrgrupp för Samverkansteam/Coachingteamet. 

Mottagningsteamet 
Mottagningsteamet är öppet för samtliga medborgare mellan 16-65 år som är folkbokförda i 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg eller Nora. Mottagningsteamet är en väg in, en sluss, som 
riktar sig till personer som behöver samordnat stöd för att kunna ta nästa steg på väg mot 
egen försörjning. Syftet med verksamheten är att ge effektiv och snabb vägledning och 
rekommendation till individer som är i behov av samordnat stöd. Personalen i 
Mottagningsteamet ska, genom samverkan, utveckla metoder och modeller som leder till ökad 
arbetsförmåga hos deltagarna. Tillsammans med ordinarie myndigheter skall personalen i 
Mottagningsteamet utveckla former för fördjupad samverkan så att samlade resurser används 
så effektivt som möjligt. Mottagningsteamet skall innebära en förenkling för individer som är i 
behov av stöd för att kunna närma sig egen försörjning samtidigt som det skall resultera i en 
kostnadseffektivisering för myndigheter, vården och kommunerna. 
SOFlNT:s beredningsgrupp är styrgrupp för Mottagningsteamet. 
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Nätverk 
Samordningsförbundet SO FINT deltar i nationella, regionala samt lokala nätverk. 

• Det Nationella nätverket, NNS som har till uppgift att vara språkrör för alla 
samordningsförbund i Sverige samt stödja och främja utveckling i alla 
samordnings förbund. 

• Samordningsförbunden i Örebro Län: 
FIN SAM Lekeberg och Örebro, Samordningsförbundet Sydnärke, Finsam Degerfors
Karlskoga samt Samordningsförbundet SO FINT, vid våra nätverksträffar finns tid för 
erfarenhetsutbyte och planering av gemensamma aktiviteter. Sedan 2014 finns en 
gemensam startsida på internet för samordningsförbunden i Örebro län. Adress är 
www.finsamorebrolan.se 

1.4 Måluppfyllelse och resultat 

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Mottagningsteamet 
• Kortsiktigt mål: 

Att individen genom stöd från Mottagningsteamet ska veta, efter en relativt kort 
kartläggning, vad som är nästa steg för att närma sig egen försörjning. 

• Långsiktigt mål: 
- Att individen snabbare ska närma sig egen försörjning samt finna, få och behålla 

ett arbete. Att individen fullföljer påbörjade studier. 

• Ekonomi 
- Total budget för insatsen är 57 750 kr. Utfallet blev 53 925 kr. 

Måluppfyllelse och resultat anses vara god och uppnått för 2018 

(För mer il1formation se bilaga 1, må/11ppfylle/se.för Mot1ag11i11gteam) 

Samverkansteam/Coachingteamet 
• Kortsiktigt mål: 

Att individer upplever stegförflyttning och närmar sig arbete eller studier. Att förbättra 
individers förutsättningar för egen försörjning. 

• Långsiktigt mål: 
Att deltagarna, med stöd av Samverkansteam/Coachingteamet kan finna ett arbete eller 
påbörja studier som kan leda till arbete. Att deltagarna kan få och behålla ett arbete, i 
omfattning som motsvarar deltagarens hela arbetsförmåga. 

• Ekonomi 
- Total budget för insatsen är 1 855 250 kr. Utfallet blev 1 983 629 kr. 

Måluppfyllelse och resultat anses vara god och uppnått för 2018 

(För mer i11for111ation se bilaga 2, måluppfyllelse for Samverka11stea111/Coachingteamet. Se också 
bilaga 4, prese11tatio11 av i11dikators11tvärderi11g 2018) 
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1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 

SOFINT:s mål kopplat till samverkan. 
• Att den samverkan som SO FINT finansierar, ska genera nya metoder och synsätt som 

utvecklas och implementeras hos en eller flera av huvudmännen. 
• Att SOFINT:s insatser ska bidra till organisations- och/eller ideutveckling. 
• Att samverkan ska bidra till ökad tilltro till våra samverkande myndigheter och 

därmed ge individer ökade förutsättningar för egenmakt. 

Genom deltagande vid nationella Finsamkonferensen öka medlemmarnas kunskap om 
samverkan. Lunch till lunchkonferens med Beredningsgruppen gav möjlighet till diskussioner 
om Beredningsgruppens uppdrag, möjligheter och ansvar. Ordförandekonferensen gav 
möjlighet till erfarenhetsutbyte, organisations- och/eller ideutveckling. Föreläsningar och 
informationsinsatser under Rehabmässan har lett till att nya nätverk har skapats och 
kontakter har etablerats under veckan. Kontakter mellan individer, myndigheter och 
instanser har ägt rum och kan öka förutsättningar för individer att nå egen försörjning. Ett 
fyrtiotal deltagare från norra länsdelen deltog på Rehabmässan. Där gavs, förutom 
föreläsningar och utställningar, tillfälle för mingel och erfarenhetsutbyte med övriga cirka 250 
deltagare från Örebro län. 

• Ekonomi 
- Total budget för insatsen är 1 035 000 kr. Utfallet blev 585 603 kr 

(För mer il!formation se bilaga 3, Må/uppfyllelse for str11kt111påverkande insatse1) 

1.5 Förbundets arbete under året 

1.5.1 Ägarsamråd 
Den 4 april 2018 hade samtliga Samordningsförbund i Örebro län ett ägarsamråd. Samtliga 
Förbund redovisade kort om pågående insatser och mötet avslutades med en dialog. 

1.5.2 Förbundsstyrelse: 
Styrelsen är Samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ och har ansvar 
för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras av Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och SOFINT:s förbundsorclning. I styrelsen ingår 
tjänstemän från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt politiskt valda 
representanter från kommunerna i Norra Örebro län och Region Örebro län. 

Styrelsens viktigaste uppgifter är: 
► att besluta om mål, riktlinjer och strategier för den finansiella samordningen 
► att årligen fastställa Verksamhetsplan och budget 
► att besluta om finansiering av verksamheter/insatser 
► att stötta och följa upp verksamheter/insatser som finansieras av 

Samordningsförbundet 
► att granska verksamheterna/insatsernas nytta 
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Förbundsstyrelsen har under 2018 bestått av: 

Namn Medlem Roll 
Susanne Karlsson Lindesbergs kommun Ordförande 
Sven Erik Larsson Lindesbergs kommun Suppleant 
Liisa Eidenwik Arbetsförmedlingen Vice ordförande 
Maria lansson Andersson Hällefors kommun Ordinarie 
Christina Johansson Hällefors kommun Suppleant 
Ulla Kalander-Karlsson Liusnarsbergs kommun Ordinarie 
Natalie Peart Liusnarsbergs kommun Suppleant 
Lisa Örneus Försäkringskassan Ordinarie 
Linda Biltmark Försäkringskassan Suppleant 
Jonas Åkerman Nora kommun Ordinarie 
Bertil Raden Nora kommun Suppleant 
Zaki Habib Region Örebro län Ordinarie 
Anniette Lindwall Region Örebro län Suppleant 

1.5.3 Beredningsgruppen 
Beredningsgruppen bereder beslutsärenden till styrelsen. Beredningsgruppen är ett viktigt 
forum för dialog om gemensamma insatser. Beredningsgruppens viktigaste uppgifter är att på 
ett övergripande sätt analysera insatser, processa projektideer samt vara en remissinstans för 
de verksamheter eller projekt som kan komma att finansieras av förbundet. 
Beredningsgruppen utgör styrgrupp för Samverkansteam/Coachingteamet och 
Mottagningsteamet. Beredningsgruppen fungerar också som ett viktigt "bollplank" för 
förbundschef. 

Beredningsgruppen har under 2018 bestått av: 

Namn Kommun/myndi_ghet Roll 
Carin Hahne Arbetsförmedlingen Ordinarie 
Anna Dahl Försäkringskassan Ordinarie 
Dennis lsosalo Hällefors kommun Ordinarie 
Ingrid Öhrling Lindesbergs kommun Ordinarie 
Monica Tuvberger Ljusnarsbergs kommun Ordinarie 
Fredrik Bergström Nora kommun Ordinarie 
Johan Larsson Region Örebro län Ordinarie 

1.5.4 Kansli 
Kansliet har bestått av förbundschef i omfattning 100% samt ekonom i omfattning 10 %. 
Avgående förbundschef hade sin anställning vid Arbetsförmedlingen och var utlånad till 
Samordningsförbundet SO FINT. Avtal för utlåning gällde för ett kalenderår i taget. 
Samordningsförbundet SOFINT köper ekonomitjänst från Lindesberg kommun, i omfattning 
tio procent. Arbetsinsatserna finansieras av SOFINT. 

Förbundskansliet svarar för förbundets administration. Bokföringstjänst köps av Lindesbergs 
kommun. Förbundschef ska vara ett stöd för medlemmarna gällande planering av samverkan, 
tillsammans med de samverkande myndigheterna. Förbundschef ska vara språkrör mellan de 
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samverkande parterna och samordningsförbundet och upprätthålla kontinuitet och struktur i 
förbundets samverkansarbete. Vidare ingår i förbundschefs arbetsuppgift att vara 
processtödjare för aktiviteter och implementering samt att svara för att aktiviteter följs upp 
utifrån det uppdrag som förbundet beslutat. Förbundschef deltar i samtliga aktiviteters 
styrgrupper. 

1.5.5 Revisorer 
Samordningsförbundet skall enligt lagen om kommunal redovisning upprätta en 
årsredovisning för räkenskapsåret. Förbundets räkenskaper, årsredovisning samt styrelsens 
förvaltning granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Varje revisor har en 
ersättare. 
Jennie Fernros 
Gunilla Carlsson 
Erik Andersson 
Roger Sandberg 
Pirjo Nilsson 
Jan Kallenbäck 

Genom Deloitte AB, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
Region Örebro län 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Nora kommun 

1.6 Ekonomiskt utfall 

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning 

Belopp tkr Utfall jan-dec 2018 
Aktuell budget jan- Avvikelse utfall -

Bokslut helår 2017 
dec 2018 budl!et 

Nettokostnad -3 808 438 -4 286 000 477 562 -3 200 530 
Bidrag/intäkt 4118000 4118 000 0 2 897 420 
Resultat 309 562 -168000 477 562 -303110 
Utgående eget kaoital 949 766 472 203 477 562 640 203 
Likvida medel l 334 929 636 151 
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2. Resultaträkning 

2018-01-01 20 17-0 1-0 1 
Belopp i kr. Not -2018-12-3 1 -20 17-12-31 

Verksamhetens medlemsavgifter 1 4 118 000 2 897 420 
EU-medel och and ra bidrag 1 0 
Övriga intäkter 

Verksamhetens kostnader 2 -3 807 475 -3 199 522 
A vskrivni nga r 

Verksamhe tens ne tto kostnad 310 525 -302 102 

Finansiella in täkter 

Finansiella kostnad er -963 -1 008 

Resultat före extraordinära intäkter 309 562 -303110 
Extraord inära intäkter 

Pe rio dens / årets resultat 309 562 -303110 

3. Balansräkning 

Belopp i kr. Not 20 18-12-31 20 17- 12-3 1 

T illgångar 

Anläggningstillgång 
O msättningstillgångar 
f-ordringar 3 17 966 69 388 
Kassa och banktillgodohavande I 334 929 636 151 
Summa o msättningstillgångar 1352 895 705 539 

Summa tillgångar 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 949 766 640 20:I 
, \ ,·sättning 

L:'tngfristiga skulder 

Ko rtfristiga skulder 4 403 129 65 336 
Summa eget kapital och skulder 1352 895 705 539 

:\mvarsförbindelser 
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4 . Kassaflödesanalys 

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

Periodens/ årets resultat 309 562 -303 110 

Justering för ej lil-..·viditetspåverkande poster 0 

Medel från verksamheten före förändring 309 562 -303110 

av rörelsekapital 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 51 422 -38 03 1 

Ökning/ minskning kortfristiga skulder 337 794 -187 632 

Kassaflöde för den löpande verksamheten 389 216 -225 663 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 

Årets kassaflöde 698 778 -528 773 

Likvida medel vid årets början 636 151 I 164 924 

Likvida medel vid årets slut I 334 929 636 151 

5. Noter 

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter 
2018- 12-3 1 2017- 12-31 

Driftbidrag frå n staten 2 059 000 1448 710 

Driftbidrag från Lindesbergs kommun 525 045 369 421 

Driftbidrag från Nora kommun 236 785 166 602 

Driftbidrag frå n Hällefors kommun 154 425 110826 

Driftbidrag frå n Ljusnarsbergs kommun 113 245 77 506 

Driftbidrag från landst ing/region 1 029 500 724 355 

Summa 4118 000 2 897 420 
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Not 2. Verksamhetens kostnader 
2018-12-31 

Projektmedel 2615335 
Köp av tjänst verkställande tjänsteman 716 920 
Köp av administrativa tjänster 124 800 
Revision 47 896 
Arvoden 67 535 
Sociala avgifter 19 570 
Ersättning förlorad arbetsförtjänst 0 
Övriga personalkostnader 12 010 
Kurser, konferenser inkl resekostnader 39150 
Övrigt 164 259 
Summa 3 807 475 

Not 3 . Kortfristiga fordringar 
2018-12-3 1 

Kundfordringar 0 
Skattekonto 0 
Momsfordran 17 966 
Förutbetalda kostnader 0 
Upplupna intäkter 0 
Summa 17 966 

Not 4. Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 
2018-12-31 

Leverantörsskulder 
F örsä kri ngskassan 
Revision 
Arbetsförmed lningen upplupen lön december 
Skatteverket, personalskatt, arbetgivaravg 
Elkostnad december 
Hällefors kommun 
Lindesberg kommun 
Ljusnarsberg kommun 
Nora kommun 
Reion Örebro län 
Övrigt 
Summa 

395 544 

0 

0 

7 585 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

403 129 

2017- 12-3 1 

1 773 564 
735 323 
124 800 

57 896 
54 309 
14 946 

0 
12 606 
50 796 

375 282 
3 199 522 

2017- 12-31 

12 792 

56 596 
0 

69 388 

201 7- 12-31 

44468 

0 

0 

3 743 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

17 125 
65 336 
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6. Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i 
til lämpliga delar. 

Resultaträkningen visar periodens kostnader och intäkter samt periodens resultat. 

Balansräkningen visar Samordningsförbundets ställning på balansdagen. Tillgångar och 
skulder har värderats ti ll anskaffningsvärdet om inget annat anges. Fordringar är upptagna 
till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

7. Eventuella tilläggsupplysningar 

Sammanställning av utfall och budget 2018 

Insatser 
Individinriktade insatser 
Strukturövergripande insatser 
Summa insatser 

Styrelse 
Kansli 
Finansiella intäkter/kostnader 
Summa kansli och styrelse 
Totalt 

Intäkter /medlemsavgifter 
EU-medel och andra bidrag 
Intäkter/övriga intäkter 
Resultat 

Ackumulerade resultat tidigare år 
Resultat 2017 

Resultat 2018 
Netto 

Budget 2018 Utfall 2018 

-1 913 000 -2 037 554 
-1 035 000 -585 603 

-2 948 000 -2 623 157 

-63 500 -91 294 

-1 273 000 -1 093 024 

-1 500 -963 

-1338000 -1185 281 
-4 286 000 -3 808 438 

4 118 000 
0 

0 
-168 000 

943 314 kr 
-303 110 kr 
640 204 kr 
309 562 kr 
949 766 kr 

4 118 000 
0 
0 

309 562 

Differens 

-124 554 
449 397 

324 843 

27 794 

179 976 

537 

152 719 
477 562 

0 

0 
0 

-477 562 
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8. Styrelsens beslut 
Vi intygar a tt års redovi sningen ger en rättvisande bild av verksamhete ns resul tat samt 
kostnader, intäkter och förbundets e konomiska ställning. 

Styrel sen besluta r att föra öve r det ackumulerade överskottet om 949 766 kr till nuva rande 
årsbudget 2019. 

Lindesberg 2019-04-02 

6-~s. r!:r.-?.'1!/-:. cK.~J:'I 
Susanne Karlsson 
Ordförande 

::.~-::-::. :::. ... ~:~~½ .. ~-~-u~ 
Liisa Ejdenwik 
Vice ordförande 

()/fr.fWq;/~~~~ <.~?tJ~.~}~~ ... 4-~.{h..~-~/ 
Ulla Kalander-Karlsson Marie-H~len Lindström 

Ledamot 
1 

1 
-~~dam~;-.... ~ J' 

-#, . 1/4,1,;, · ;~1.Li:::i_ 
Johan olpen HARiA,J,A1-Jo · l2f,SO r--.\ Susanne Forsberg 
l edamot 2 () > 1 - 4018 l edamot 
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9. Påskrift revisorer 

Lindesberg 2019-<)Ct- r./L 
✓ ,./ /4 . / 

.. !I.~~:&:# 
/Gunilla Carlsson 

2,---~~t/J / 
·······l:J""" ··················~ 
Roger Sandberg 

.. Pi'.\i\ .... 'M.~lscl.i 
j~l Kallenbäck 

0 

Erik Andersson 

..... ~ .. ~ .. 
Jennie Fernro

1
s, 

Auktoriserad revisor 
FREVEKO AB, genom Deloitte AB 
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Till 
Styrelsen i Samordningsförbundet i Norra Örebro 
Län, SOFINT 
Fullmäktige Nora kommun 
Fullmäktige Hällefors kommun 
Fullmäktige Ljusnarsbergs kommun 
Fullmäktige Lindesbergs kommun 
Fullmäktige Region Örebro län 
r örsäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2018 

Samordningsförbundet i Norra Örebro Län, SOFINT 
Organisationsnummcr 222000-1818 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet i Norra Örebro Län, SOFINT (organisationsnummer 222000-1818) för 
verksamhetsåret 2018. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet 
och räkenskaper. 

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna 
kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god 
revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt 
Intemational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *) 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund i Norra Örebro Län, SO FINT har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Vi bedömer dock att förbundet har så pass allvarliga brister i ledning och styrning att den interna 
kontrollen inte har varit tillräcklig under verksamhetsåret 2018. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed. 



Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella 
mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi avstyrker att styrelsen för verksamhetsåret 2018 och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet. 

201;-~ 

p#~ 
/ Gunilla Karlsson 

Revisor 
Region Örebro län 

@ 

Erik Andersson 
Revisor 
Hällefors kommun 

?cr-5;7 /:}rl ~ 
Roger Sandberg 
Revisor 
Lindesbergs kommun 

fa.rvnte fi~rt!> 
Jennie Femros 
Auktoriserad revisor 
FREVEKO AB genom Deloitte AB 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

g~~~:1~:~t~~ ~ ~ ~ l\ 
Nora kommun 

-✓. ;)J/J 
~1/~~ 

t Nilsson 
Revisor 
Ljusnarsbergs kommun 

*)Vårgranskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om 
belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna 
kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Bilagor: 
De sakkunnigas rapporter 
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