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Samordningsförbund XX
1. Sammanfattning ekonomiskt utfall Årsredovisning 20XX
Ekonomisk sammanfattning (i tkr)
Belopp tkr

Utfall
20XX

Nettokostnad

Aktuell
budget
20XX

Avvikelse
utfall –
budget

Budget
helår
20XX

Prognos
helår
20XX

Utfall
helår året
före

Bidrag/intäkt
ESF-bidrag
Resultat
Utgående eget
kapital
Likvida medel

Ekonomiskt utfall Delårsredovisning januari – augusti 20XX
Ekonomisk sammanfattning (i tkr)
Belopp tkr

Nettokostnad

Utfall janaug 20XX

Aktuell
budget
jan-aug
20XX

Avvikelse
utfall –
budget

Budget
helår
20XX

Prognos
helår
20XX

Utfall
helår året
före

Bidrag/intäkt
ESF-bidrag
Resultat
Utgående eget
kapital
Likvida medel

Här sammanfattas det viktigaste i rapporten. Här beskrivs även yttre händelser/faktorer samt
händelser i verksamheten som förbundet anser vara särskilt viktiga. I de fall de påverkar utfall och
prognos ska det särskilt beskrivas.
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Bidrag
Rapporten utgår från huvudmännens bidrag enligt nedan:
Bidrag i tkr
Försäkringskassa
Arbetsförmedling
Kommun
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Totalt

2. Uppföljning av verksamhet och projekt
Nettokostnad och finansnetto i
tkr per område
(ordinarie verksamhet och
respektive projekt)

Utfall
jan – xx

Aktuell
budget
jan - xx

Avvikelse
jan – xx

Prognos
helår
(aktuell)

Aktuell
Budget helår

Gemensamt/övrigt
Totalt

3. Uppföljning budgetriktlinjer
Här redovisas åtgärder med anledning av § xx i Förbundsordningen för
Samordningsförbundet XX. Det är fråga om åtgärder som är nödvändiga för
att undanröja ett prognostiserat underskott i förhållande till innevarande
års budget.
Prognostiseras inte någon negativ avvikelse i förhållande till budgeten ska
inte tabellen fyllas i.
Förbundets förslag till åtgärder
Åtgärd/Kommentar

Helårseffekt

Planerad effekt innevarande år
tkr

I listan beskrivs de åtgärder som förbundet i samband
med denna rapport kommer att föreslå
förbundsmedlemmarna i syfte att leva upp till
budgetriktlinjerna. Beskrivningen omfattar vad åtgärden
innebär och vilka konsekvenser den får i verksamheten.
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4. Uppföljning av mål
Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen kommer att ske i SUS (Sektorsövergripande system
för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet).
Här finns möjlighet att följa upp eventuella konkretiseringar av målen som huvudmännen
formulerat på lokal nivå.

