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1. Förvaltningsberättelse 

 
Organisation  
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge – Lomma bildades 2009-05-12 i enlighet med Lag 

om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och är en fristående juridisk 

person.  

Ingående parter i förbundet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, 

Kävlinge kommun och Lomma kommun.  

 

Förbundet har sitt säte i Lomma kommun. 

 

Förbundet leds av en styrelse med fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna 

har utsetts av de fem medlemmarna som ingår i förbundet. 

 

Styrelsen består av 
  

Ordinarie ledamöter                      Uppdragsgivare                         Ersättare 

Susanne Borgelius ordf Lomma kommun Pia Johnsson  

Johan Ericsson v ordf  

 

Kävlinge kommun  Rune Sandström  

Annika Sundell – 210731 

Michael Sjölund Johnsson 210801- 

Försäkringskassan Natalie Ekholm Hagsten- 

210331 

Michael Sjölund Johnsson 

210401-210731 

Cecilia Braun 210801- 

Caterina Holmström Arbetsförmedlingen Karin Alstersjö 

Mattias Horrdin  Region Skåne Gunilla Tornqvist  

 
 
Uppdrag 

Förbundets uppdrag är att inom kommunerna Kävlinge och Lomma svara för en finansiell 

samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

Region Skåne och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. 

De samlade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den 

enskilde individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De ska 

också användas för samordnade förebyggande insatser gentemot riskgrupper samt 

samverkansstödjande aktiviteter myndigheterna emellan.  
 
Finansiering 

Finsam förbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av 
medlen, Region Skåne med en fjärdedel och Lomma samt Kävlinge kommun med resterande 

fjärdedel. 
 
Vision  

Förbundets vision är formulerad: ”Tillsammans och utifrån individens perspektiv skapar 

vi hållbar samverkan”  

 
Målgrupp 

Personer boende i Lomma eller Kävlinge kommuner med en otillräcklig grad av 

självförsörjning och som är aktuella hos minst två av parterna. 
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Verksamhetside 

Med utgångspunkt i parternas samlade resurser, skall förbundet verka för att: 

– erbjuda samordnade bedömningar av enskilda människors förutsättningar för, och 

behov av hjälp till en högre grad av självförsörjning. 

– initiera och samordna aktiviteter i samma syfte. 

– initiera samverkansstödjande aktiviteter där alla myndigheterna deltar. 

 

Samordningsförbundet  

– är en gemensam arena, men det är de samverkande parternas ansvar att använda 

förbundet för att åstadkomma en effektiv verksamhet. 

– sätter mål för sin verksamhet och kan finansiera insatser, men det är de samverkande 

parterna som bedriver verksamheten. 

 

Samordningsförbundets aktiviteter ska bygga på 

– en gemensam kultur. 

– evidensbaserat arbetssätt. 

– individers behov av samordning av insatser från minst två av parterna. 

 

  

 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 
 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens 

intäkter 

3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 302 000  3 294 066 

Verksamhetens 

kostnader 

-5 634 438 -3 715 216 -2 303 727 -2 626 131 -3 118 342 

Årets resultat -2 335 428 -415 216 996 273 675 869 175 724 

Soliditet 49 % 73 % 83 % 75 % 74 % 

Antal anställda 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 
 

 

  

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

 
Under 2020 inkom ansökningar som beviljades av styrelsen omfattande 10 074 939:- varav 

nästan 5 miljoner avsåg år 2021. Med dessa beslut kommer det egna kapitalet ligga i linje 

med Nationella Rådets rekommendation vid 2022 års slut. 
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1.3. Händelser av väsentlig betydelse 
 

Pandemin har på olika sätt påverkat framför allt våra samverkansstödjande insatser såsom 

frukostmöten, seminarium inom Samverkansakademin, chefsnätverk och den nationella 

konferensen som nödgats ställas in. 

Den pågående diskussionen om ett eventuellt samgående med grannförbundet har också 

påverkat framför allt framtidsdiskussionerna. 

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten 
 

Förbundsstyrelsen har under året haft 5 sammanträden. Uppföljning av pågående insatser 

genom tertialrapporter och muntliga rapporter från processledare har godkänts av styrelsen.  

 

Inför varje styrelsemöte bereds ärendena i vår Beredningsgrupp där alla myndigheterna är 

representerade. Dessförinnan har nya tankar och idéer förädlats i vår Idégrupp som består av 

medarbetare från våra ingående myndigheter.  

Chefsnätverket där chefer från våra ingående myndigheter inbjuds är en plattform för 

samverkan och ett viktigt diskussionsforum. Här skapas nya tankar och idéer och etablerade 

idéer förankras och sprids. Tyvärr blev årets möten inställda pga Covid 19. 

 

Beslut om Verksamhetsplan och budget för 2022 togs i november 2021.  

 

Efter beslut av styrelsen om en ny insats skrivs ett uppdragsavtal med den processägande 

myndigheten.  

 

Alla pågående insatser följs upp med tertialrapporter innehållande både verksamhets- och 

ekonomiuppföljning. Varje insats leds av en styrgrupp bestående av chefer från de 

myndigheter som ansökt om medel.  

 

Kostnader för extern utvärdering sker inom ramen för ansökan om medel och beslutas om i 

respektive styrgrupp. 

 

Årsredovisning för 2020 har lämnats och revision har genomförts. 

 

 

 

 

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning 

 
Strategiska målsättningar 
 

Hösten 2020 formulerades strategiska målsättningar för vårt förbund vilka 

skrevs in i Verksamhetsplan 2021: 

 

1. Skapa förutsättningar för och agera för att öka ägarnas engagemang och 

delaktighet i vårt Finsamförbund.  
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Genom att: 

o alla med uppdrag i förbundet agerar Finsam- ambassadörer i sina respektive 

organisationer. 

o Genomföra ett ägarsamråd med deltagande från alla ägare.  

 

2. Utveckla våra kvalitetskrav  

Genom att: 

o Tydliggöra ansökningsmallen avseende måluppfyllelse för insatser. 

 

3. Stärka vår organisations effektfullhet 

Genom att: 

o Utveckla vår organisations tillgänglighet och flexibilitet och därmed skapa 

förutsättningar för snabbare processer. 

 

Med anledning av pandemisituationen har inte alla målsättningar kunnat 

uppfyllas. Ägarsamrådet har skjutits fram men ansökningsmallen/guiden är 

förtydligad och ligger på vår hemsida.  

 

God ekonomisk hushållning – Styrelsen har prioriterat att uppnå Nationella rådets 

rekommendationer rörande eget kapital. Med tagna beslut uppnås detta vid 2022 års utgång.  

 

Utifrån övriga rubriker i verksamhetsplanen har följande verkställts under perioden: 

 

Vi ska driva en proaktiv omvärldsanalys och framtidsspaning bl a genom: 

 Visionsdagar – Den inplanerade Visionsdagen 10 september ställdes in av styrelsen 

med anledning av pandemin och det faktum att det inte finns ekonomi för nya insatser 

under 2022. 

 Idéinternat – ställdes in med anledning av pandemin 

 Nationell konferens – ställdes in med anledning av pandemin men föreläsningar i 
digital form har erbjudits. 

 Samverkan med andra förbund – Samverkansakademin har pausats med anledning av 

pandemin. Regionala nätverksträffar har genomförts digitalt. 

 

Vi ska skapa ett brett och inkluderande spektrum av forum för samverkan genom: 

 Frukostmöten – Ett välbesökt frukostmöte genomfördes i november. Tyvärr har övriga 
nödgats ställas in. 

 Visionsdagar – se ovan. 

 Styrelsemöten – fem styrelsemöten har genomförts 

 Beredningsgruppsmöten – fem möten har genomfört digitalt 

 Möten med Idégruppen – fem möten har genomförts digitalt 

 Nationell konferens – se ovan. 

 Samverkansakademin – se ovan 

 Regionala nätverksträffar – fem regionala nätverksträffar har genomförts digitalt.  

 Chefsnätverk – har ställts in pga pandemin 

 Samverkan med andra förbund – se ovan 

 Idéinternat – se ovan 

 Ägarsamråd – har skjutits fram pga pandemin 
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Vi ska stödja utveckling av metoder och arbetssätt genom olika finansierade 

insatser: 

 

 REKO på riktigt – Syfte – Att förbättra och effektivisera samverkan mellan 

primärvården och andra aktörer avseende bl a långtidssjukskrivna.  Insatsen 

avslutades under våren. Slutrapport och utvärdering visar att rutiner, teamarbete har 

utvecklats positivt och att tidsbesparingar i flera led skapats. Budget: 103 920:- Utfall: 

42 180:- 

 En del av Samhället - Denna insats avser att genom ett helhetsgrepp på både arbete, 
bostad och fritid ge ett mer kvalificerat stöd till nyanlända och består av två delar 

Föreningslots och MIN-coach. Tertialrapporter och slutrapport har lämnats. 

Föreningslots :Trots att pandemin har påverkat det tänkta arbetssättet uppvisas goda 

resultat. 24 deltagare har matchats till olika föreningar och utbildningsinsatser har 

genomförts med 33 deltagare från föreningslivet. MIN-coach: Vissa delar av 

uppdraget har påverkats negativt av covod19 situationen men resultatmålen har följts. 

Av totalt 85 deltagare har 59 tagit tydliga steg mot egenförsörjning och 22 går i 

fortsatt coaching till projektets avslut i maj.  

Budget: 1 926 335:-  Utfall: 1 665 270:-  

 AMS för nyanlända - Syftet är att skapa ett sammanhållet och effektivt 

arbetsmarknadsprogram för nyanlända. 101 deltagare hittills varav 45% har gått till egen 

försörjning gör att projektet ligger väl i linje med sina uppsatta mål.     
 Budget: 1 297 108:- Utfall : 1 234 790:-  

 Ungdomssupport - Syfte att stödja och vägleda unga vuxna mot studier/arbete och 
utveckla metoder och arbetssätt som är anpassade för målgruppen. Arbetet har pågått 

sedan februari och tertialrapporter har lämnats. Även här har pandemin påverkat på 

olika sätt men goda resultat har trots detta uppnåtts. 69 ungdomar har deltagit under 

året varav 37 hittills har avslutats. Av dessa har 78 % gått vidare till självförsörjning 

inom ett arbete eller studier. Budget: 1 769 580:- Utfall: 1 737 759:-  

 Psykisk ohälsa/missbruk – diskussioner har pågått men ingen ansökan har ännu 
inkommit. 

 

Vi ska möjliggöra individrelaterade insatser t ex; 

 Ungdomsutmaningen – se ovan 

 En del av Samhället – se ovan 
 AMS för nyanlända – se ovan 

 

Vi ska utveckla vår interna information via: 

 Hemsida – Hemsidan är uppdaterad 

 Möten – de flesta möten vi haft under perioden har genomförts digitalt. Endast 

styrelsemötena har varit fysiska möten.  

 Parternas intranät 

  

Behovsanalys genomfördes 2019 vilken visade de ingående parternas prioriterade 

områden för gemensam finansiering genom Finsam: 

 Unga i utanförskap 

 Personer inom etableringen 

 Personer med missbruk/psykisk ohälsa 

 Försörjningsstödstagare/personer med låg/ingen arbetsförmåga 

 Samverkan med rehabkoordinator 
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 Aktiviteter på strukturell nivå som stärker samverkan.  

Detta har varit vägledande för förbundets arbete under året. 

 

  

Balanskravsresultat  
    
Årets resultat enligt resultaträkningen                      -2 335 428 

- Samtliga realisationsvinster                   0 

+ Realisationsvinster enligt 

Undantagsmöjlighet                               0 

  

+ Realisationsförluster enligt 

Undantagsmöjlighet                    0 

-/+ Orealiserade vinster och förluster i 

Värdepapper                    0 

+/- Återföring av orealiserade vinster och 

förluster i värdepapper                    0 

= Balanskravsresultat                        -2 335 428 

 

 

1.6. Väsentliga personalförhållanden 
 

Antalet anställda i förbundet är 1 med 80% tjänstgöringsgrad.  

Sjukfrånvaro under året 0. 

 

 

1.7. Förväntad utveckling 
 

Vag gäller diskussionen om en eventuell sammanslagning av förbunden Finsam Kävlinge 

Lomma och Burlöv Staffanstorp, har Lomma kommun tagit ställning att man är emot en 

sammanslagning. Vellinge kommun har tagit kontakt och är intresserade. Inga beslut ännu 

tagna.  

 

Med de beslut som styrelsen tagit kommer Nationella rådets rekommenderade nivå av eget 

kapital uppnås 2022.  

 

2. Driftsredovisning  
 

Belopp tkr 

 
 

Utfall jan-dec 
2021 

Aktuell 
budget jan-

dec 2021 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 
2021 

Nettokostnad 
 

-5 635 428 

 

-6 241 103 
 

605 675 -5 635 428 

 

Medlemsavgift 
 

3 300 000 3 300 000 0 3 300 000 
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Resultat 
 

-2 335 428 -2 941 103 605 675 -2 335 428 

Utgående eget 
kapital  

1 718 483 1 112 808 605 675 1 718 483 

Likvida medel 
 

1 776 905 2 357 161 
 

 
 

1 776 904 

 
 

I Likvida medel saknas 1 650 000 kr, dvs halva medlemsavgiften då fakturorna gått ut sent 

och betalning inte inkommit före årsskiftet. Summan skulle därvid ha varit 3 426 904 kr. 

 

2021 budgeterades 5 100 000:- för nya aktiviteter. Beslut om budget tas i november och detta 

anger vilket utrymme som finns för de ingående parterna att göra ansökningar om.  

En aktivitet har inte använt hela sin budget och de flesta samverkansstödjande insatserna har 

nödgats ställas in. 

 

 

 

 

 

2. Resultaträkning 
 

Resultaträkning 2021-01-01 2020-01-01 

Belopp i kr. Not -2021-12-31 -2020-12-31 

 

Verksamhetens intäkter 1 3 300 000 3 300 000 

Verksamhetens kostnader 2 -5 634 438 -3 714 710 

Avskrivningar  0 0 

Verksamhetens resultat  -2 334 438 -414 710 

 

Finansiella intäkter  0 0 

Finansiella kostnader  -990 -506 

Resultat efter finansiella poster  -2 335 428 -415 216 

 

Extraordinära poster  0 0 

Årets resultat  -2 335 428 -415 216 
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3. Balansräkning 
 
Balansräkning 

 

Belopp i kr. Not 2021-12-31  2020-12-31 

 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

 Maskiner och inventarier  0 0 

 

Summa anläggningstillgångar  0 0 

 
Omsättningstillgångar  

Korta fordringar 3  1 748 008 273 746 

Korta placeringar  0 0 

Kassa och bank  1 776 905 5 298 263 
  

Summa omsättningstillgångar  3 524 213 5 572 009 

 

Summa tillgångar  3 524 913 5 572 009 

 

Eget kapital, avsättningar och skulder 
Eget kapital 

Årets resultat  -2 335 428 -415 216 

Övrigt eget kapital  4 053 911 4 469 127 

 

Summa Eget Kapital  1 718 453 4 053 911 

 

Avsättning 

Avsättningar för pensioner   0 0 

Skulder  

Långfristiga skulder  0 0 

Kortfristiga skulder 4 1 806 430 1 518 099 

 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  3 524 913 5 572 009 

 

    

Ansvarsförbindelser   Inga Inga 
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4. Kassaflödesanalys  
 
Kassaflödesanalys 

 
Belopp i kr.  2021-12-31 2020-12-31 

 
Årets resultat  -2 335 428 -415 216 
Justering för ej likviditetspåverkande poster  0 0 
  
Medel från verksamheten före förändring  -2 335 428 -415 216 
av rörelsekapital    
 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -1 474 262 -64 820 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  288 331 -612 478 
 
Kassaflöde för den löpande verksamheten  -3 521 359 132 442 
 
Årets kassaflöde  -3 521 359 132 442 
Likvida medel vid årets början  5 298 264 5 165 822 
Likvida medel vid årets slut  1 776 905 5 298 264 

    

 
 

5. Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning. 

 

6. Noter 
 
 

Not 1. Verksamhetens intäkter 
  2021-12-31 2020-12-31 

 

Driftbidrag från staten (Försäkringskassan) 1 650 000 1 650 000 

Driftbidrag från Kävlinge kommun 478 500 478 500 

Driftbidrag från Lomma kommun 346 500 346 500 

Driftbidrag från landsting/region (Region Skåne) 825 000 825 000 

  

Summa 3 300 000 3 300 000 
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Not 2. Verksamhetens kostnader  
  2021-12-31 2020-12-31 

 

Kostnad Samverkansinsatser/Aktivitet  

Etablering genom sysselsättning -267 000 -980 

Frukostmöten  7 825 3 000 

Arbetsmarknadsprogram 1 234 790 401 817 

Insam 0 98 095 

Regelbundna möten 2 661 8 436 

Reko på riktigt 42 090 228 831 

Ledarskap i samverkan  0 25 000 

En del av samhället 1 665 270 1 721 284 

Kompetensgruppen 0 248 532 

Visionsarbete 0 33 331 

Unga med aktivitetsersättning 0 -19 296 

Ungdomssupport 1 737 759 0 

 

Summa 4 423 395 2 748 049 

 

Externa kostnader 

Lokalhyra 30 000 30 000 

Administrationskostnader 27 055 29 290 

Mobiltelefon 7 836 6 186 

Revision 22 500 22 500 

Årsavgifter 18 770 18 710 

Övriga kostnader 36 348 4 796 

 

Summa 142 509 111 482 

 

Personalkostnader 

Lönekostnader 599 806 585 559   

Arvoden 100 465 85 345 

Arbetsgivaravgifter 310 714 139 350 

Pensionskostnad 49 132 37 962 

Övriga personalkostnader 8 417 6 963 

 

Summa 1 068 534 855 179 

 

Lagstadgade arbetsgivaravgifter är högre än föregående år pga felaktigt avdrag för regionalt stöd 

tidigare år 

 

Summa 5 634 438 3 714 710 

 

 

 

Not 3. Fordringar 
  2021-12-31 2020-12-31 

 
Förutbetalda kostnader 2 500 0 

Skattekonto 80 904 74 021 

Ingående moms 14 604 158 325 

Kortfristig fordran 1 650 000 41 400 

Summa 1 748 008  273 746 
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Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

 
  2021-12-31 2020-12-31 

 

Skuld för preliminärskatt 0 25 432 

Personalens källskatt -16 706 -15 246 

Upplupna semesterlöner -175 584 -150 181 

Upplupna sociala avgifter -18 925 -12 037 

Upplupen löneskatt -9 592 -253 

Upplupna kostnader -1 524 352 -1 294 371 
Övriga kortfristiga skulder -61 271 -61 543 

 

Summa -1 806 430 -1 518 099 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

8.Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av 
representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.) 
 
 
Datum:………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………  …………………………………………. 
Susanne Borgelius  Johan Ericsson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Michael Sjölund Johnsson  Caterina Holmström 
Ledamot   Ledamot 

 
…………………………………   
Mattias Horrdin   
Ledamot    

 
 

 

Bilagor 

 
1. Budget 2021 

 

 

 


