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DELÅRSRAPPORT 2015-01-01 – 2015-08-31 

FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, 
STENUNGSUND OCH TJÖRN 

1. Bakgrund  

Den 1 april 2008 bildades Samordningsförbundet (SOF) geografiskt i följande fyra kommuner, 

Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun.  

Samordningsförbundets medlemmar är Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Ale Kommun, 

Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun, Tjörns Kommun och Västra Götalandsregionen. 

Samordningsförbunden arbetar utifrån lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom 

rehabiliteringsområdet. 

Samordningsförbundets namn är - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 

(org.nr 222000-1941). 

Samordningsförbundet är en myndighetsgemensam satsning för samordning av rehabilitering och 

återgång till egen försörjning mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Hälso- och sjukvård 

och Kommuner. 

2. Organisation 

Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter och sex ersättare (Bil. A). 

Ledamöterna kommer från de fyra huvudmännen (sju medlemmar) Arbetsförmedling, 

Försäkringskassa och Västra Götalandsregionen har var sin ersättare. Kommunerna har tre ersättare, 

en från varje kommun utom från den kommun som har en ordinarie ledamot.  

Kungälvs Kommun har innehaft ordförandeskapet fram t o m 2015-03-31 och 

Arbetsförmedlingen har innehaft vice ordförandeskapet. Därefter skedde byte av ordförande och 

vice ordförande. Från och med 2015-04-01 innehar Arbetsförmedlingen ordförandeskapet och 

Västra Götalandsregionen vice ordförandeskapet. 

Förbundschefen leder och driver arbetet utifrån de mål, riktlinjer och den organisation som 

Samordningsförbundet har fastställt. Förbundschefen tar fram underlag till styrelsen inför beslut 

och är länken mellan Samordningsförbundet och dess samarbetspartners, lokala ledningsgrupper, 

handläggarteam och övriga aktörer. 

2.1 Samarbetspartners 

I varje kommun finns en lokal ledningsgrupp (LLG). Ledningsgruppen består av chefspersoner 

från kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och vården.  Ledningsgrupperna har sedan 

något år fått en utökad roll i Samordningsförbundets arbete, exempelvis med att ta fram underlag 

på förslag för kommande insatser och projekt i kommunerna samt arbeta med lokal strategisk 

samverkan. 

Samordningsförbundet Samverkansteam arbetar med det praktiska utförandet. 

Till sin hjälp har Samverkansteamet handläggarteam som består av professioner från 

förbundsmedlemmarna. Det finns ett handläggarteam i varje kommun (Stenungsund och Tjörn 

har ett gemensamt team). 
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Samordningsförbundet kan även ha andra samarbetspartners exempelvis externa aktörer som på 

uppdrag av någon av huvudmännen genomför insatser.  

3. Sammanfattning av delåret  

Samordningsförbundets styrelse har under delåret hållit fyra sammanträden.  

Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Kungälvs Kommun och Jan Sammels, vice ordförande, 

Arbetsförmedlingen har utgjort Samordningsförbundets presidium t o m 31 mars 2015. Från 1 

april 2015 utgörs presidiet av Jan Sammels, ordförande, Arbetsförmedlingen och Sofie Bichler 

(M), vice ordförande, Västra Götalandsregionen. Presidiet har under delåret 2015 hållit tre 

protokollförda sammanträden varav två telefonmöten. 

 

Per Liljebäck arbetar som förbundschef för Samordningsförbundet.  

Samordningsförbundets ekonomiadministration har under perioden köpts av Västra 

Götalandsregionens administrativa centrum för ekonomifrågor. 

 

Under perioden har ca 525 personer (varav ca 400 ärenden projekt Tidig samordnad 

rehabilitering Försäkringskassa och vården) varit aktuella för insats i någon av 

Samordningsförbundets projekt/insatser. Av dessa har 32 stycken avslutats. Med det nya 

uppdraget som vi arbetar med kan man konstatera att det tar längre tid att komma till avslut i 

ärendena och även få personerna tillbaka i någon form av egen försörjning. Även de ungdomar 

som kommer till Utgångspunkten i Kungälv har en allt mer komplex livssituation vilket också 

medför längre rehab processer för att få dem tillbaka till egen försörjning. Mer redovisning av 

resultat per projekt/insats finns redovisat längre ned. Det man också kan konstatera är att de 

verktyg som föreningspool, Jordhammars Växtkraft och Grön Rehabilitering Växthuset Kungälv 

inte används i den utsträckning som varit tänkt. Efter diskussion med våra medarbetare beror det 

på att de målgrupper vi idag arbetar med inte riktigt passar in i dessa verksamheter. Här bör 

styrelsen fundera på om vi kan använda dessa pengar till andra insatser framledes. 

 

Samordningsförbundet tilldelades 4 227 tkr i samverkansmedel från huvudmännen för perioden. 

Budgeten fastställdes i Verksamhetsplan för 2015 till 7 040 tkr. För 2015 beräknas SOF få ett 

överskott på 576 tkr vilket innebär att det totala ekonomiska utrymmet för 2016 är 6 916 tkr med 

den medelstilldelning som vi haft från våra medlemmar de senaste sex åren. 

Samordningsförbundets resultat för perioden är positivt + 1 029 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 

1 786 tkr per den 31 augusti 2014.  

Se vidare under rubriken ”4. Ekonomisk berättelse för delåret 2015”. 

3.1 Insatser 2015-01-01 – 2015-08-31 

              Arbetslivsinriktade 

 ”Projekt Utgångspunkten” som syftar till att tidigt och snabbt kunna sätta in 

relevanta åtgärder för främst ungdomar i ålder 16 – 29 år (andra målgrupper kan också 

förekomma), så att ungdomarna får förutsättningar att kunna arbeta, utbilda sig, delta i 

annan aktivitet eller uppnå en bättre livskvalité. Projektägare: Kungälvs Kommun.  

Styrelsen har avsatt en årsbudget på 600 tkr för att driva Utgångspunkten. 
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 ”Projekt Ale Teamet” riktar sig till personer i åldern 18-64 år som bedöms ha 

arbetsförmåga men är i behov av samordnat stöd/insatser för att bli klara sin egen 

försörjning. Projektägare: Arbetsförmedlingen Ale.  

Styrelsen har avsatt 60 tkr på årsbasis för projektet. 

 ”Projekt Stenungsund Teamet” riktar sig till personer i åldern 18 - 64 år som bedöms 

ha arbetsförmåga men är i behov av samordnat stöd/insatser för att bli klara sin egen 

försörjning. Projektägare: Stenungsunds Kommun. 

Styrelsen har avsatt 60 tkr på årsbasis för projektet tillsammans med Tjörn Teamet. 

 ”Projekt Tjörn Teamet” riktar sig till personer i åldern 18 - 64 år som bedöms ha 

arbetsförmåga men är i behov av samordnat stöd/insatser för att bli klara sin egen 

försörjning. Projektägare: Tjörns Kommun. 

Styrelsen har avsatt 60 tkr på årsbasis för projektet tillsammans med Stenungsunds 

Teamet. 

 ”Projekt Samordningsförbundets Samverkansteam” riktar sig till personer i åldern 

18-64 år som är i behov av samordnat stöd/insatser för att bli arbetsföra/annat avslut. 

Målgruppen är så kallade ”rundgångsärenden”.  Individerna kan både ha fysiska, 

psykiska, sociala och arbetsmässiga behov. Företrädesvis ska yngre personer 

prioriteras först. 

Projektägare: Försäkringskassan.  
Styrelsen har avsatt 3 169 tkr på årsbasis för projektet 

 

Stöd och bedömningsinsatser 

 

 Projektet Jordhammars Växtkraft Stenungsund 
Jordhammars Växtkraft arbetar med grön rehabilitering inom odling. Projektet 

förfogar över en av kommunen inköpt handelsträdgård med ett flertal växthus. Inom 

verksamheten skall odling och försäljning av ekologiskt odlade grönsaker äga rum.  

En del av projektet bygger på skapande av s.k. sociala företag drivna av deltagare i 

projektet. Har tidigare varit ett ESF-projekt. Projektägare: Stenungsunds Kommun. 

                  Styrelsen har avsatt 200 tkr på årsbasis för projektet. 

 Projekt föreningspool Ale 

Målgruppen består av personer i arbetsför ålder med olika former av arbetshinder 

vilket innebär att de kan ha varit borta från arbetsmarknaden under lång tid 

Personerna ska i föreningspoolen kunna utföra både praktiska och administrativa 

göromål för föreningar i Ale Kommun. 

Genom att kunna vara med i föreningspoolen och där träna upp sin arbetsförmåga så 

är förhoppningen att dessa personer på sikt skall inträda på den öppna 

arbetsmarknaden. 

Projektägare: Ale Kommun. 

Styrelsen har avsatt 125 tkr på årsbasis för projektet. 

 Projekt föreningspool Tjörn 

Målgruppen består av personer i arbetsför ålder med olika former av arbetshinder 

vilket innebär att de kan ha varit borta från arbetsmarknaden under lång tid 
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Personerna ska i föreningspoolen kunna utföra både praktiska och administrativa 

göromål för föreningar i Tjörns Kommun. 

Genom att kunna vara med i föreningspoolen och där träna upp sin arbetsförmåga så 

är förhoppningen att dessa personer på sikt skall inträda på den öppna 

arbetsmarknaden. 

Projektägare: Tjörns Kommun. 

Styrelsen har avsatt 125 tkr på årsbasis för projektet. 

 Projekt föreningspool Stenungsund 

Målgruppen består av personer i arbetsför ålder med olika former av arbetshinder 

vilket innebär att de kan ha varit borta från arbetsmarknaden under lång tid 

Personerna ska i föreningspoolen kunna utföra både praktiska och administrativa 

göromål för föreningar i Stenungsunds Kommun. 

Genom att kunna vara med i föreningspoolen och där träna upp sin arbetsförmåga så 

är förhoppningen att dessa personer på sikt skall inträda på den öppna 

arbetsmarknaden. Förlängning av projektet skulle göras fr. o m 1 juni 2015 men då 

Stenungsunds Kommun hade problem att hitta relevanta arbetsuppgifter för 

Samordningsförbundets målgrupper så kom vi överens om att i nuläget inte förlänga 

projektet. 

Projektägare: Stenungsunds Kommun. 

Styrelsen har avsatt 125 tkr på årsbasis för projektet men då att projektet inte 

förlängdes så kommer endast 52 tkr att betalas ut för perioden 1 januari 2015 – 31 maj 

2015. 

 Projekt Träningsaktivitet psykiatri Ale 

Målgruppen är en redan existerande grupp för fysisk träning Träningen leds av en av 

öppenpsykiatrins sjukgymnaster, och sedan hösten ingår även en kurator i arbetet. 

Gruppen består av patienter med varierande funktionsnivå, och man försöker att 

kombinera ett bemötande baserat på psykiatrisk kunskap med fysisk träning som är 

anpassad för personer med mycket låg kondition, ofta övervikt, svaga muskler med 

mera. Detta har inte att göra med ålder utan är knutet till att väldigt många av våra 

patienter under lång tid levt ett alldeles för stillasittande liv och fungerar mycket dåligt 

kroppsligt. Träningen genomför i Stenungsund. 

                  Projektägare: Psykiatriska kliniken, Kungälvs sjukhus 

                   Styrelsen har avsatt 25 tkr på årsbasis för projektet. 

 Projekt Tidig samordnad rehabilitering på VåC 

Målgruppen är personer i åldern 16 - 64 år som söker vård på vårdcentral och som 

behöver samordnad rehabilitering. Individerna kan både ha fysiska, psykiska, sociala 

och arbetsmässiga behov. 

Kompetens från Försäkringskassan tillförs samtliga vårdcentraler i Ale, Kungälv, 

Stenungsund och Tjörn för att snabbare fånga upp ärenden där samordnad 

rehabilitering behövs.  

                   Projektägare: Försäkringskassan 

 Styrelsen har avsatt 250 tkr på årsbasis för projektet. 

 Avtal Grön rehabilitering Växthuset Kungälv 

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn har ett avtal med Kungälvs 

Kommun om att de tillhandahåller två (2) träningsplatser/praktikplatser åt 
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Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn på deras Växthus. 

Målgruppen är personer i arbetsför ålder. Platserna kostar 100 tkr/år. 

 Avtal övriga träningsplatser/praktikplatser 

Samordningsförbundet har avtal med ca femton privata företag som tar emot personer 

som behöver träning/praktik. För dessa platser betalar Samordningsförbundet mellan 

1000 kr – 2000 kr per månad och plats. Styrelsen har avsatt 150 tkr på årsbasis. 

3.2 Övriga insatser 

 Hälsans Hus 

Kommunerna Stenungsund och Tjörn samt Arbetsförmedlingen sökte under hösten 

2014 medel för en förstudie för att utreda förutsättningarna för ett utvecklingsprojekt 

där målgruppen är individer som är på väg ur eller tidigare funnits i sjukförsäkringen 

och rundgångsärende personer med psykisk ohälsa. som nu behöver stöd från 

Arbetsförmedlingen eller övriga samverkansparter för att ha förutsättningar att finna, 

få och behålla ett arbete. De vill med förstudien orientera sig på genomförda och 

implementerade projekt runt om i Sverige där samlokalisering av olika professioner 

har lett till ett mer samlat grepp samt effektivare användning av respektive 

samverkansparters resurser.  

Styrelsen beviljade 250 tkr för genomförande av förstudie under 2015. 

 Livsstilsgrupp Kungälv  

Närhälsan Kungälv och Kungälvs kommun sökte under hösten 2014 medel för att 

arbeta med kvinnor med invandrarbakgrund som hamnat i ett utanförskap.  

Med dessa medel så vill man med livsstilsgrupperna försöka nå dessa kvinnor så att de 

minskar sin psykisk, fysiska ohälsa och tar ett större ansvar över sina egna liv  

Att satsa på målgruppen innebär stora vinster för såväl individen som för samhället. 

För individen innebär ofta en försämrad livsstil ett stort lidande med ökad sjuklighet. 

Individens familj belastas med risk för ett negativt socialt arv och för samhället 

innebär ohälsan ökade kostnader för sjukvård och socialtjänst. 

 

Styrelsen beviljade 238 tkr för att genomföra insatsen. 

 

 Mentorskap  

Förbundet driver, tillsammans med fem andra samordningsförbund i Göteborg och 

kranskommunerna, kunskapsutvecklingsprojektet Mentorskap. Projektet syftar till att 

stärka arbetsgivares förutsättningar att öppna upp sina arbetsplatser för de människor 

som står långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet strävar efter att bredda 

arbetsmarknaden och främja mångfald samt hållbarhet. Förbunden erbjuder utbildning 

och stöd till arbetsplatserna och nära uppföljning i samband med att personer kommer 

ut på arbetsplatserna. Kopplingen till Arbetsförmedlingen och kommunernas 

arbetsmarknadsenheter har under året stärkts genom dialog och riktade 

informationsdagar. Styrelsen har avsatt 60 tkr för att samfinansiera projektledare 

mentorskap.  

 Utökat samarbete Arbetsförmedling och Ale Kommun  

Arbetsförmedlingen och Ale Kommun sökte hösten 2014 medel för insats att utveckla  
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samarbetet än mer. Syftet med insatsen är att Arbetsförmedlingens och Ale Kommuns kunskaper, 

erfarenheter och engagemang som medarbetare i samverkan tas tillvara i utvecklingen inte bara i 

våra samverkansinsatser utan även av våra respektive verksamheter.  

Styrelsen beviljade 30 tkr för att Arbetsförmedling och Ale Kommun skulle kunna 

genomföra insatsen. 

 Skrivaretjänst till Socialt företagande Billströmska Folkhögskolan (FHS) 
Under våren 2015 har Förbundschef samt företrädare för Billströmska FHS, Tjörns 

Kommun, Coompanion samt Västra Götalandsregionen träffats för att diskutera 

möjligheten att starta socialt företagande i anslutning till Billströmska FHS lokaler. I 

Samordningsförbundets verksamhetsplan för 2015 så pekar styrelsen ut socialt företagande 

som viktigt att stötta. En personell resurs har behövts för att skriva ihop alla våra idéer, 

metod, tidsplan på ett strukturerat och konkret sätt.  

Styrelsen finansierar kostnad för skrivartjänst för framtagande av skrivning socialt  

företagande Billströmska FHS med 50 tkr. 

 Utveckla hemsida FaR (Fysisk aktivitet på recept) 
Processen kring FaR är en del av det befolkningsinriktade hälsofrämjande arbetet som 

bedrivs både inom Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 

(SOF), SIMBA (närvårdssamverkansorganisation för Den Nära Vården i mellersta 

Bohuslän och Ale mellan kommun och vård) samt folkhälsoråd i ovanstående 

kommuner.  

Vi har gemensamt anställt en processledare på 20 % av en heltid för att driva FaR-

arbetet och därigenom skapa en hållbar och gemensam stödfunktion för ovanstående 

organisationer/myndigheter till FaR-arbetet. Arbetet innebär bl. a att utveckla hemsida 

FaR samt att koppla arbetet till ett befolkningsinriktat hälsofrämjande arbete kring 

ökad fysisk aktivitet. Styrelsen har avsatt 100 tkr på årsbasis för insatsen. 

3.3 Resultat Utgångspunkten  
Under perioden har 55 personer varit aktuella hos Utgångspunkten (53 st. 2014). Under perioden 

har man avslutat 17 ärenden (47 st. 2014). Av dessa har tre st. fått arbete (20 st. 2014), tre har fått 

arbete med lönesubvention (sex st. 2014) och en har börjat studera (sex st. 2014). Fyra skrevs ut 

som arbetssökande. Tre har fått aktivitetsersättning. Tre utskrivna för sjukdom eller fortsatt 

rehabilitering. Målet är satt till att 35 % av personerna ska efter avslutad insats ha egen 

försörjning. Målet nåddes under perioden (41 %).  

Projektägare: Kungälvs Kommun. 

3.4 Resultat Ale Teamet 

Under perioden har man arbetat med 11 ärenden (21 st. 2014). Av dessa har 2 avslutats (12 st. 

2014). En person har påbörjat studier och en har fått aktivitetsersättning. Målet är satt till att 20 % 

av personerna ska efter avslutad insats ha egen försörjning. Målet nåddes under perioden (50 %).   

Diskussion har påbörjats i LLG då Förbundschef är tveksam till att sätta mål på det sätt vi gör 

idag. 

Teamet har haft fyra konsultationer under perioden (17 st. 2014) samt sju 

genomlysningar. Genomlysning är en mer omfattande dragning av ett ärende. 

Projektägare: Arbetsförmedlingen Ale. 

3.5 Resultat Stenungsunds Teamet 
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Under perioden har man arbetat med 22 personer (25 st. 2014). Av dessa är två avslutade (12 st. 

2014). En person har fått subventionerat arbete och en person har skrivits ut p g a sjukdom.. 

Målet är satt till att 20 % av personerna ska efter avslutad insats ha egen försörjning. Målet 

nåddes under perioden (50 %).  

Diskussion har påbörjats i LLG då Förbundschef är tveksam till att sätta mål på det sätt vi gör 

idag. 

Teamet har haft fyra stycken konsultationer under perioden (14 st. 2014 samt åtta 

genomlysningar). Genomlysning är en mer omfattande dragning av ett ärende. 

Projektägare: Stenungsunds Kommun. 

3.6 Resultat Tjörns Teamet 

Under perioden har man arbetat med sju personer (12 st. 2014). Av dessa är två avslutade (åtta st. 

2014). En har fått arbete (en st. 2014) och en person har fått aktivitetsersättning . Målet är satt till 

att 20 % av personerna ska efter avslutad insats ha egen försörjning. Målet nåddes under 

perioden (50 %).  

Diskussion har påbörjats i LLG då Förbundschef är tveksam till att sätta mål på det sätt vi gör 

idag. 

Teamet har haft två stycken konsultationer under perioden (18 st. 2014) samt en 

genomlysning. Genomlysning är en mer omfattande dragning av ett ärende.  

Projektägare: Tjörns Kommun. 

 

3.7 Resultat Samordningsförbundets Samverkansteam 

Under perioden har man arbetat med 43 personer. Av dessa är åtta avslutade. En har fått arbete, 

en är arbetssökande, en har fått sjukpenning/rehabiliteringspenning, en utskriven p g a sjukdom, 

en avslutad  p g a flyttning, två utskriven för fortsatt rehabilitering och en har fått aktivitetsstöd. 

Något mål är inte satt för denna insats. Anledningen är att när vi skrev 

Avtal/Uppdragsbeskrivning så var det svårt att kunna veta hur arbetet med denna ytterst 

komplexa målgrupp skulle te sig. Efter att nu snart arbetat ett år med målgruppen så vet vi mer. 

Nu är det dags att sätta relevanta mål i Verksamhetsplan för år 2016. Frågan ska diskuteras i de 

olika LLG.  

Teamet har haft fem stycken konsultationer under perioden (18 st. 2014) samt tio 

genomlysningar. Genomlysning är en mer omfattande dragning av ett ärende. 

Projektägare: Försäkringskassan. 

3.8 Resultat Jordhammars Växtkraft Stenungsund  

Tre personer har varit aktuella för insats under perioden (tre st. 2014). Därtill så har vi låtit 

Samordningsförbundet Väst ha en person där.  

Projektägare: Stenungsunds Kommun 

3.9 Resultat Föreningspool Ale 

En person har varit aktuell för insatser under perioden (en st. 2014).  

Projektägare: Ale Kommun 

3.10 Resultat Föreningspool Stenungsund 
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Ingen person har varit aktuell för insats. 

Projektägare: Stenungsund Kommun 

3.11 Resultat Föreningspool Tjörn 

En person är aktuell för insats under perioden (två st. 2014) 

3.12 Resultat Träningsaktivitet psykiatri Ale  
Under perioden har det genomförts 23 träningstillfällen. Till hösten beräknas ca 16 tillfällen äga 

rum, start 1 sep. 

Antalet deltagare har varierat mellan 5-10. Cirka 80 % av deltagarna har varit kvinnor, åldern har 

varit spridd mellan 23-55 år. Flera av dem som varit med har mycket dålig psykisk och fysisk 

hälsa och är mycket sköra för påverkan från omgivningen som ex konflikter, infektioner, allmänt 

ökad osäkerhet i frågor kring ex deras privatekonomi, sjukskrivningar etc. Man har trots detta sett 

en betydande förbättring i både mående och aktivitetsnivå för personer som i andra fall skulle ha 

stora svårigheter med att komma igång med fysisk aktivitet. Det har också blivit tydligt att arbetet 

måste ses på längre sikt, då det handlar om personer som länge befunnit sig i en omfattande 

passivitet. 

Förbättringsmöjligheter som vi ser är fortsatt att antalet personer som kommer igång med aktiviteten kan 

öka. Det kräver i sin tur upprepad information, motivationsarbete och även praktisk hjälp från övrig 

personal på mottagningen. Vi har också börjat föra diskussion med kommunen för att se vad de kan göra 

för att underlätta för brukare att delta i träningen.  

Projektägare: Psykiatriska kliniken, Kungälvs sjukhus 

 

3.13 Resultat Tidig samordnad rehabilitering på vårdcentral  

Försäkringskassans handläggare upplever att samarbetet leder till enklare och snabbare 

kontaktvägar till läkare och annan vårdpersonal, vilket är gynnsamt för kunder/patienter. 

Enligt processledarna som jobbar för regionen och har nära kontakter med vårdcentraler i vårt 

upptagningsområde, får de liknande signaler från läkare och övrig vårdpersonal. 

Försäkringskassan anser därför att det är ett mervärde för kunder/patienter att man har möjlighet 

att ha kontaktpersoner och även möjlighet att partiellt bemanna vissa vårdcentraler.  

Med de extra medel som man får från Samordningsförbundet så är detta möjligt att realisera. 

Några exakta resultat finns inte att tillgå för perioden då det varit många byten av personal samt 

en större omorganisation på Försäkringskassan men efter samtal med berörda så är 

uppskattningen att man haft ca 400 ärenden under perioden.  

Projektägare: Försäkringskassan 

3.14 Resultat Grön rehabilitering Växthuset Kungälv 

Två personer har varit aktuella för insats under perioden. 
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3.15 Redovisning Hälsans Hus  
Förstudien för Hälsans hus har kommit en bit på väg under våren. Starten skedde senare än 

förväntat p.g.a. organisatoriska orsaker på Arbetsmarknadsenheten i Stenungsund.  Efter en stor 

inventering av Sveriges genomförda och implementerade samverkansprojekt där samlokalisering 

av flera myndigheter har genomförts valde vi att besöka Umeå och projekt Steget Vidare samt 

Enköpings Projekt SARA. 

En enkät skickades till Samordningsförbundets lokala ledningsgrupp Stenungsund och Tjörn för 

att kartlägga den befintliga situationen av samverkansområden och behov. Enkäten ger tydliga 

svar på hur den befintliga samverkansstrukturen ser ut men också var förbättringspotentialer och 

behov finns. 

Till den 11 september 2015  finns en bred grupp av båda tjänsteman och politiker inbjudna och 

anmälda för att inspireras av två föreläsare från Steget Vidare Umeå samt en föreläsare från 

Enköping projekt SARA.  Konferensen avslutas med olika diskussions grupper.   

Konferensen och materialet från diskussionsgrupperna kommer sedan att ligga till grund för 

vidare bearbetning av projektidén och kommer under slutet av oktober resultera till ett förslag för 

genomförande. 

3.16 Redovisning Livsstilsgrupp Kungälv 

Under perioden har man arbetat med tolv kvinnor. Kort redovisning nedan. 

Hälsosamtal med provtagning (blodsocker, blodtryck, längd, vikt, midje- och stussmått)före och 

innan sista gången på gruppen hos mig. 

Livsstilsgrupp 4/2-27/5, träffats 10 gånger. 

Innehåll i gruppträffar: Motivation, fysisk aktivitet, kost, sömn, stress, smärta, 

infektionssjukdomar - egenråd, kulturfrågor och att bibehålla en vana/fallgropar. 

Fysioterapeut från Närhälsan rehab 4 eller 5 gånger, kommer inte ihåg?? 

Förändring hos kvinnorna vid sista hälsosamtalet innan avslutning. 

Lab prover: hos ett flertal lägre blodsocker, minskad vikt och minskat midjemått. 

Kvinnorna har tagit sig "mer egen tid". 

Förändrade sömnvanor-sover bättre, sover fler timmar. 

Kostvanor, mindre socker och kolhydrater. 

Ökad fysisk aktivitet. 

Mindre stress symtom. 

Ny grupp med tolv kvinnor har startat efter sommaren 

 

3.17 Redovisning mentorskap 
Under året har två utbildningar genomförts där 24 arbetsgivare har deltagit varav 21 av dessa har 

fullföljt utbildningen. De arbetsgivare som inte fullföljt är orsakerna sjukdom, ej möjlighet att 

delta hela utbildningstiden samt en arbetsgivare som var missnöjd med upplägget.  Från 

förbunden och ägande parter har 14 personer genomfört utbildningen. 6 arbetsgivare och 2 
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anställda inom parterna deltog i det första tillfället med möjliga fördjupningsseminarier för de 

som fullföljt utbildningen. 

Projekt Mentorskap har under året erbjudit anställda hos parterna att delta i en dag för att sprida 

och fördjupa kunskapen om Projekt Mentorskap. 30 personer deltog vid tillfället.  

Arbetet med att förankra projektet i respektive förbund samt hos de ägande parterna har fortlöpt 

under året. Förbunden kommer att söka medel från ESF för att utöka och förstärka projektet mot 

arbetsgivare samt tillsammans med ägande parter. 

     
3.18 Redovisning utökat samarbete Arbetsförmedling och Ale Kommun 
Kommer att genomföras under hösten 2015. 

3.19 Konferenser m.m. 

Förbundschefen har under perioden varit med i de olika LLG vid tio tillfällen. Förbundschefen 

har åtagit sig uppgiften att vara sekreterare i samtliga LLG så att dokumentation finns från dessa 

möten.  

Förbundschefen har kontinuerligt träffat Samordningsförbundets Samverkansteams samordnare 

och rehabvägledare, både i grupp och enskilt, för att diskutera problem och arbetsmetod m.m. för 

att arbetet ska fungera tillfredsställande utifrån det nya uppdraget utan att frånta de Lokala 

ledningsgruppernas huvudansvar för Samverkansteamet och de kommunvisa handläggarteamen. 

Förbundschef ingår i lednings- och styrgrupp för ESF-projekt Inkluderande rehabilitering där 

projekt Utgångspunkten ingår som ett delprojekt. ESF beviljade i juni medel till projektet som 

startar 1 oktober. Förbundschef ingår i Samordningsförbundens utbildningsgrupp som bland 

annat arrangerar konferensen ”Samordningsförbunden dag” varje år.  

Därtill ingår Förbundschefen i diverse nätverksgrupper.  

Den 28 augusti arrangerade Samordningsförbundet en halvdags konferens för att informera 

Vårdcentralernas rehabkoordinatorer om Samordningsförbundets uppdrag och arbete, personal 

från Försäkringskassan informerade om projekt ”Tidig samordnad rehabilitering 

Försäkringskassa och vården”. Till konferensen kom tjugo personer. Man hade även en 

diskussion med rehabkoordinatorerna om hur man kan få ett än bättre samarbete. 

Samverkansteamets samordnare informerade om vårdens möjlighet att kunna använda sig av 

samverkansteamets tjänster. Till sist så informerade processledare FaR (Fysisk aktivitet på 

recept) om den hemsida som tagits fram. 

3.20 Samverkansorganisation m.m. 

Förbundschefen fick vid utvidgningen av Samordningsförbundet 1 april 2008 i uppdrag att arbeta 

fram en samverkansorganisation i varje kommun. Arbetet har pågått kontinuerligt sedan dess. Det 

finns idag en fungerande organisation i varje kommun. Minst en gång per år träffas 

Samordningsförbundets styrelse, Lokala Ledningsgrupper och medarbetare att diskutera strategi- 

och framtidsfrågor för förbundet fortsatta arbete. 

De Lokala ledningsgrupperna har i varje kommun nu en självklar roll som navet för samverkan i 

kommunen. Till de Lokala ledningsgrupperna adjungeras personer från verksamheter som på 

något sätt kan medverka till att vår samverkan blir ännu bättre. Nämnas kan utvecklingsledare för 

folkhälsa, personliga ombud, processledare FaR med flera. De Lokala ledningsgrupperna har 

under det senaste året mer fokuserat på strategifrågor kring samverkan som berör och kan komma 

Samordningsförbundets medlemmar tillgodo. Det är viktigt att inte endast frågor som rör 
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Samordningsförbundet lyfts i gruppen och att samtliga i gruppen i möjligaste mån medverkar vid 

mötena. 

Samordningsförbundet har en egen hemsida www.sofvg.se/alvochkust   

4. Ekonomisk berättelse för perioden 2015-01-01 – 201-08-31 

Delårsrapporten för Samordningsförbundet syftar till att beskriva förbundets verksamhet och 

ekonomiska ställning avseende perioden 2015-01-01 – 2015-08-31. Samordningsförbundet 

upprättar förutom ett delårsbokslut även ett årsbokslut. 

 

Samordningsförbundet tilldelades 4 227 tkr i samverkansmedel från huvudmännen för perioden. 

Budgeten fastställdes i Verksamhetsplan för 2015 till 7 040 tkr. För 2015 beräknas SOF få ett 

överskott på 576 tkr vilket innebär att det totala ekonomiska utrymmet för 2016 är 6 916 tkr med 

den medelstilldelning som vi haft från våra medlemmar de senaste sex åren. 

Samordningsförbundets resultat för perioden är positivt + 1 029 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 

1 786 tkr per den 31 augusti 2014. Bilaga B Resultaträkning och bilaga C Balansräkning. 

4.1 Sammanfattning ekonomi 

Belopp i tkr Utfall  
jan - aug 

Aktuell 
budget  
jan – aug 

Avvikelse 
jan - aug 

Prognos 
helår 
(aktuell) 

Aktuell 
budget 
helår 

Bokslut 
föreg år 

Nettokostnad och 

finansnetto 

-3 198 -4 500 1 302 -6 214 -7 040 -2 806 

Bidrag 4 227 4 227 0 6 340 6 340 4 227 

Resultat  1 029 -274 1 302 126 -700 - 1 420 

Utgående EK -1 786   7386777  2 414 

         Vi prognostiserar med ett överskott för 2015 om inte några ytterligare insatser startar under 2015. 

 

 

4.2 Bidrag 

Huvudmännen bidrar ekonomiskt till Samordningsförbundets verksamhet under delåret enligt följande: 

Bidrag i tkr                          Delår             Helår 

Försäkringskassa/Arbetsförmedling                       2 113             3 170 

Kommuner                       1 057             1 585 

Hälso- och sjukvårdsnämnd                       1 057             1 585 

Totalt                       4 227             6 340 

 

 

 

 

 

http://www.sofvg.se/alvochkust
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4.3 Uppföljning av verksamhet och projekt Jan- Aug 2015 

 Uppföljning av verksamhet och projekt - Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 
Jan-Aug 
2015 

  
          

  Nettokostnad och finansnetto Nötter Utfall Budget Avvikelse Prognos  Budget  

  i tkr per område   
jan-
aug 

jan-
aug jan-aug 

helår 
2015 

helår 
2015 

      2015 2015 2015     

1001 Politisk organisation (1001)   -127 -115 -12            0 -173 

1010 Gemensamt (1010)   -536 -647 111         -30 -970 

1011 Revisorer (1011)   -29 -37 8          10 -55 

1021 Sam. Tidig rehab VåC (1021)   -125 -167 42            0 -250 

2000 Information/Utveckling (2000)   -60 -47 -13        - 10 -70 

3000 Utgångspunkten (3000)   -70 -400 330            0 -600 

8000 Projekt Ale Teamet (8000)   -4 -40 36          20 -60 

8001 
Projekt Stenungsund/Tjörn 
Teamet (8001)   -22 -40 18          20 -60 

9006 
Grön Rehabilitering: 
Stenungsund (9006)   -50 -133 83            0 -200 

9008 
Projekt Föreningspool Tjörn 
(9008)   0 -83 83            0 -125 

9009 
Träningsplatser   (Kungälv 
Ale) (9009)   -50 -167 117          40 -250 

9011 
Träningsaktivitet psykiatri Ale 
(9011)   -10 -17 7            0 -25 

9012 
Projekt föreningspool Ale 
(9012)   -60 -83 23            0 -125 

9013 
Samordnare samt gemensamt 
Team (9013)   -1 942 -2 113 171            0 -3 169 

9014 Interaktiv hemsida FaR (9014)   -35 -67 32          30 -100 

9015 
Projekt föreningspool 
Stenungsund  (9015)   0 -35 35            0 -52 

9018 Steget Kungälv   250 0 250            0 0 

9020 Mentorskap (9020)    -32 -40 8          10 -60 

9021 
Projektledare ESF-projekt 
m.m. (9021)   -4 -53 49          20 -80 

9024 Utvärdering (9024)   0 -133 133        100 -200 

9025 

Socialt företagande Tjörn 

(9025)   0 -33 33            0 -50 

  
Utrymme för nya innovativa 
insatser   0 -155 155        233 -233 

  Överskott 2015   0 -89 89        133 -133 

  Totalt   -2 906 -3 728 1 787 576 -7 040 
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         Total budget 2015 är 7 040 tkr. 
  

 
 

    

4.4 FINANSIERINGSANALYS 2015-08-31 
 

   Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 

   Löpande verksamhet 

 

 
Periodens resultat 1 028 602,58 

Kassaflöde från löpande verksamhet 1 028 602,58 

   Förändring av rörelsekapital 
 

 
Kortfristiga fordringar 247 378,66 

 
Kortfristiga skulder -1 938 828,19 

Förändring av rörelsekapital -1 691 449,53 

   Investeringar 
  

 
Investeringar 0,00 

Investeringsnetto 
 

0,00 

   Finansieringar 
  

 
Långfristiga fordringar 0,00 

 
Långfristiga skulder 0,00 

Finansieringsnetto 
 

0,00 

   FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -662 846,95 

   Kontroll (Se balansrapporten):  
 UB Likvida medel:  1 461 979,73 
 IB Likdvida medel: 2 124 826,68 
 Summa: -662 846,95 
  

 
5. Uppföljning av mål 

Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen sker i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning 

 av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Styrelsen har beslutat om att tillsammans 

 med övriga förbund i Västra Götaland, att medfinansiera engemensam resursperson för  

uppföljningssystemet SUS. Samordningsförbundets styrelse tog vid styrelsemötet den 26 juni beslut  

om att verksamheterna Samordningsförbundets Samverkansteam och Tidig samordnad rehabilitering 

Försäkringskassan och Vård ska utvärderas. Styrelsen har avsatt 200 tkr till utvärderingarna.    
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Förslag till beslut 
 

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn föreslås besluta att: 

 godkänna för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns upprättade  

delårsrapportför perioden 2015-01-01 – 2015-08-31 i enlighet med föreliggande 

 tjänsteutlåtande med bilagor. 

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Ale Kommun. 

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Kungälvs Kommun. 

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Stenungsunds Kommun. 

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Tjörns Kommun. 

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Försäkringskassan  

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för  

Västra Götalandsregionen  

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Arbetsförmedlingen 

 överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till revisionen för Västra  

Götalandsregionen, till Riksrevisionen samt till revisor utsedd av Ale Kommun, 

Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. 

 
 

Kungälv 2015-09-04 

 

Per Liljebäck 

Förbundschef 

 

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse har idag beslutat om  

att godkänna ovanstående förslag till beslut 

 

Kungälv 2015-09-11 
 
_________________________   ____________________________ 

Sofie Bichler (M), vice ordförande                        Samir Rajic, tillfällig ersättare 

Västra Götalandsregionen                                      Arbetsförmedlingen 

 

_____________________________   _________________________________ 

Lena Hedlund (KD), ledamot                                 Sara Eriksson (tjänsteman), ledamot 

Stenungsunds Kommun                                           Försäkringskassan    
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                                                                                                                BIL. A  

 
  

STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET FR O M 2014-04-01 

Kungälvs Kommun                Arbetsförmedlingen  

Gun-Marie Daun (KD), ordförande                       Jan Sammels, tjänsteman, vice ordförande 

 Samir Rajic, tjänsteman, ersättare 

 

Västra Götalandsregionen                                                Försäkringskassan                                       

Jan-Åke Simonsson (S), ledamot                               Lena Erlandsson, tjänsteman, ledamot               

Benny Strandberg (KD), ersättare                              Fredrik Mattsson, tjänsteman, ersättare   

                            

     Ale Kommun                                                              Stenungsunds Kommun 

     Boel Holgersson (C), ersättare                                   Lena Hedlund (KD), ersättare 

 

     Tjörns Kommun 

     Inga Olsson (C), ersättare 

       

STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET FR O M 2015-04-01 

 

Arbetsförmedlingen                Västra Götalandsregionen                                              

Jan Sammels, tjänsteman, ordförande                     Sofie Bichler (M), vice ordförande 

      Samir Rajic, tjänsteman, ersättare                           Janette Olsson (S), ersättare 

 

Stenungsunds Kommun                                           Ale Kommun  

      Lena Hedlund (KD), ledamot                                  Monica Samuelsson (S), ersättare 

                        

     Kungälvs Kommun                                                   Tjörns kommun                                                         

     Linda Åshamre (S), ersättare                                    Inga Olsson (C), ersättare 

 

Försäkringskassan   

Lena Erlandsson, tjänsteman, ledamot  

Fredrik Mattsson, tjänsteman, ersättare                                                                                                                                              

         

Från 2 september 2015 är Sara Eriksson ledamot och Lena Erlandsson ersättare                                                                                 

 
 
 
 
 
 

BIL. 

B 
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                                                                                                                              Bil. B 
 
 

 

Resultaträkning 2015-01-01 – 2015-08-31 

        

  
 Budget   Budget   Utfall   

 
 Avvilkelse  Utfall 

  
Helår 2015 jan-aug 2015 jan-aug 2015 

 

jan-aug 
2015 jan-aug 2014 

        Intäkter 
      

 
Övriga intäkter 0,00  0,00  -6,05  

Not 
1 -6,05       339 613,83  

Summa Verksamhetens intäkter 0,00  0,00  -6,05  
 

-6,05  339 613,83  

        Kostnader 
      

 
Arvoden -94 640,00  -63 093,33  -103 364,97  

 
-40 271,64       -72 698,10  

 
Reseersättning -35 000,00  -23 333,33  -6 503,03  

 
16 830,30  -6 140,90  

 
Sociala avgifter -43 360,00  -28 906,67  -20 319,00  

 
8 587,67  -20 091,00  

 
Övriga Personalkostnader -860 000,00  -573 333,33  -616 649,72  

 
-43 316,39  -577 582,28  

 
Verksamhetsanknutna kostnader -5 522 000,00  -3 681 333,33  -2 320 008,80  

Not 
2 1 361 324,53  -2 366 691,18  

 
Lokalkostnader 0,00  0,00  0,00  

 
0,00  0,00  

 
Övriga kostnader -485 000,00  -130 246,85  -130 246,85  

Not 
3 0,00  -101 696,04  

Summa Verksamhetens kostnader -7 040 000,00 -4 500 246,85  -3 197 092,37  
 

1 303 154,48  -3 144 899,50  

        RES1 Verksamhetens nettokostnad -7 040 000,00  -4 500 246,85  -3 197 098,42    1 303 148,43  -2 805 285,67  

        

 
Erhållna bidrag från huvudmännen 6 340 000,00  4 226 666,67  4 226 664,00  

 
-2,67  4 226 668,00  

 
Övriga finansiella intäkter 0,00  0,00  7,00  

 
7,00  55,00  

 
Övriga finansiella kostnader 0,00  0,00  -970,00  

 
-970,00  -1 098,00  

Summa Finansiella intäkter/kostnader 6 340 000,00  4 226 666,67  4 225 701,00  
 

-965,67  4 225 625,00  

        
RES2 

Resultat före extraordinära 
poster o spec beslut -700 000,00  -273 580,18  1 028 602,58    1 302 182,76  1 420 339,33  

        

 
Extraordinära intäkter 0,00  0,00  0,00  

  
0,00  

 
Extraordinära kostnader  0,00  0,00  0,00  

  
0,00  

RES3 PERIODENS RESULTAT -700 000,00  -273 580,18  1 028 602,58    1 302 182,76  1 420 339,33  

        
        

 
NOTER 

      

        

 
Not 1 Intäkter 

      

 
3740 Öres- och kronutjämning 

 
-6,05 

    

 
Summa: 

 
-6,05 

    

        

 
Not 2 Verksamhetsanknutna kostnader 

     

 
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster -24 800,00 

    

 
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader -5 246,87 

    

 
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader -2 091 715,30 

    

 
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader -147 414,16 

    

 
5544 Verksamhetsanknutna utb-, kurs- o konf kostn -28 639,00 

    

 
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker -15 647,27 
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5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil -6 546,20 

    

 
Summa: 

 
-2 320 008,80 

    

        

 
Not 3 Övriga kostnader 

      

 
6419 Övriga förbrukningsinventarier -2 475,00 

    

 
6451 Kontorsmaterial 

 

-1 320,39 
    

 
6471 Trycksaker 

 

-26 735,00 
    

 
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer -15 880,00 

    

 
7251 Postbefordran 

 

-1 356,80 
    

 
7551 Konsultarvoden spec utredn 

 

-36 228,00 
    

 
7599 Övriga tjänster 

 

-30 838,00 
    

 
7619 Övriga kostnader 

 

-15 413,66 
    

 
Summa: 

 
-130 246,85 

    
 

  

                                                    
 

  

 
 
 

 

    

    

   

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



20 

 

 
 

                                                                                                                          BIL. C 
    

    
  

  

BALANSRÄKNING, JAN-AUG 2015 
    

      Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 
  

      

  
Ingående balans Förändring 

Utgående 
balans 

 

  
2015-01-01 

 
2015-08-31 

 TILLGÅNGAR 
    

      Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 
 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 
 

      Omsättningstillgångar 
    

 
Kortfristiga fordringar 998 846,66 -247 378,66 751 468,00 Not 1 

 
Likvida medel 2 124 826,68 -662 846,95 1 461 979,73 Not 2 

Summa omsättningstillgångar 3 123 673,34 -910 225,61 2 213 447,73 
 

      SUMMA TILLGÅNGAR 3 123 673,34 -910 225,61 2 213 447,73 
 

      EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER 
    

      Eget kapital 
    

 
Eget kapital 757 008,15 0,00 757 008,15 

 

 
Periodens resultat 0,00 1 028 602,58 1 028 602,58 

 Summa Eget kapital 757 008,15 1 028 602,58 1 785 610,73 
 

      Skulder 
    

 
Kortfristiga skulder 2 366 665,19 

-1 938 
828,19 427 837,00 Not 3 

Summa skulder 2 366 665,19 
-1 938 
828,19 427 837,00 

 

      SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och 
SKULDER 3 123 673,34 -910 225,61 2 213 447,73 

 

      

      

      

 
NOTER 

    

 
Not 1: Kortfristiga fordringar 

    

 
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms 206 529,00 

   

 
1711 Förutbetalda kostnader 16 609,00 

   

 
1712 Upplupna intäkter 528 330,00 

   

 
Summa: 751 468,00 

   

      

 
Not 2: Likvida medel 

    

 
1920 Plusgiro 1 461 979,73 
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Summa: 1 461 979,73 

   

      

 
Not 3: Kortfristiga skulder 

    

 
2411 Leverantörsskulder 161 339,00 

   

 
2711 Innehållen personalskatt 1 337,00 

   

 
2931 Upplupna sociala avgifter 995,00 

   

 
2992 Förutbetalda intäkter 264 166,00 

   

 
Summa: 427 837,00 

   
 

  

   

  

  

   

   

  

 

 
 

BIL. B 
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-101 696,04 
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