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Styrelsen för Varbergs Föreningsservice avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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Möten
Under det gångna verksamhetsåret har Varbergs Föreningsservice haft 7 protokollförda styrelsemöten, 1
medlemsmöte för ordföranden och arbetsledare, samt årsmöte.
Därutöver har verksamhetscheferna haft ett antal möten med föreningar, kommun, Arbetsförmedlingen
och fackförbund.
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Verksamhetsutveckling/Marknadsföring
Under 2019 bjöds alla våra medlemsföreningar och all personal in till en föreläsning kring ”inspiration
och ledarskap” med förbundskapten Janne Andersson. 250 personer deltog. I samband med detta togs det
fram en ny folder om Varbergs Föreningsservice i marknadsföringssyfte.
För att ännu mer synliggöra verksamheten både internt och externt började vi också med att skicka ut
månadsbrev. Under 2019 skickades 12 månadsbrev ut till alla anställda.
En Facebook sida startades under det året för att även synas i sociala medier.
En enkätundersökning skickades ut för att få in synpunkter för fortsatt utveckling av verksamheten.

Studiebesök
Under 2019 har vi haft 2 studiebesök från andra kommuner som ville veta mer om vår verksamhet.
Ansvariga politiker från Tranemos kultur och fritidsnämnd ville i ett besök veta lite mer om vår
verksamhet och eventuellt starta något liknande.
Hylte kommuns utredare var här då han på beställning från kommunen ville utreda hur kommunen kan
utöka samarbete med föreningar för att främja föreningslivet och skapa fler arbeten. Varbergs
Föreningsservice hade nämnts som ett gott exempel i de flesta utredningar som fanns att läsa.
Vi har också under 2019 haft besök och dialog vid 4 tillfällen med politiker och chefer från
arbetsmarknadsenheten.

Medlemsföreningar
110 föreningar var medlemmar i Varbergs Föreningsservice vid årets slut. En förening har blivit medlem
och inga föreningar har avslutat sitt medlemskap.

Anställda
Antalet anställda var vid årets slut 68. Under året har 9 anställda lämnat Föreningsservice.
Utav dessa slutade 5 då de uppnådde pensionsåldern, 2 genom avslut av tidsbegränsad anställning, 2
genom att gått vidare till annat arbete.

Kansliet
Som verksamhetschef på 100 % har Eva Andersson tjänstgjort fram till 2019-08-31 och Frida Javaheri
från och med 2019-07-22, som biträdande verksamhetschef på 100 % har Lotta Ohde Tömmervik
tjänstgjort. Kanslister på vardera 50 % har Maria Carlsson och Gro Nordtvedt varit.

Arbetslaget
23 föreningar har utnyttjat de två arbetslagens tjänster under året. Arbetsledare har Dennis Bengtsson
varit, fram till 2019-04-30, därefter Jörgen Lärnesand från 2019-09-23 samt Stefan Oskarsson.
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Arbetspraktik
Vi har i samverkan med Arbetsförmedlingen ordnat en arbetspraktikplats i en förening.

Ungdomstjänst
Inga placeringar har gjorts under året.

Arbetsmiljö
Verksamhetscheferna har under året haft 87 samtal med anställda om deras fysiska och psykiska
arbetsmiljö.
Skyddsrond har genomförts med 25 anställda i 19 föreningar och arbetsplatser där det finns vaktmästare.
Skyddsronderna har genomförts av skyddsombud Lena Davidsson, Fastighetsanställdas förbund och
Lotta Ohde Tömmervik från Varbergs Föreningsservice. Skyddskommittén har haft 4 möten. En del
anställda har under året fått sin arbetsplats arbetsmiljöanpassad genom Arbetsförmedlingens försorg och
5 anställda har fått synundersökning och terminalglasögon.
Under 2019 har verksamhetschef och biträdande verksamhetschef samt arbetsmiljöombudet (Unionen)
varit på 5 nätverksträffar kring bättre arbetsmiljö, anordnat av Unionen SjuHall.
Varbergs Föreningsservice har också under 2019 vunnit pris för Bästa Arbetsmiljö. Ett pris som Unionen
SjuHall årligen delar ut.

I oktober bjöds arbetsledare och ordförande i våra medlemsföreningar till ett medlemsmöte där 25
föreningar deltog.

Sjukfrånvaro
Under året har sjukfrånvaron varit 10,6 % av den totala arbetstiden.

Rehabilitering
Vår verksamhet syftar bl.a. till att anställda genom anpassat arbete ska rehabiliteras och i en del fall
komma vidare till arbete på öppna marknaden. Andra anställda behöver rehabilitering efter sjukfrånvaro
för att återkomma till arbete i Föreningsservice. Till exempel har under 2019 en gedigen
rehabiliteringsplan upprättats för en av våra anställda, detta i samarbete med Previa. Anpassning i arbete
skräddarsyr vi så gott det går utifrån individens förmåga och arbetsuppgifterna, i samarbete med våra
medlemsföreningar.

Friskvård
Alla anställda har haft möjlighet att kvittera ut friskvårdsbidrag upp till 1500 kr för utlägg för
regelbunden träning och friskvård. Av våra anställda har 33 utnyttjat det erbjudandet.
Varje fredag har en timmes promenad erbjudits med utgångspunkt från Folkets Hus.
Under året har också anställda erbjudits att delta i stegräknartävlingen Tappa Trampet. Tävlingen erbjöds
2 gånger under året, vår och höst och 9 respektive 13 personer deltog.
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Personalaktiviteter
15 maj anordnade vi en gemenskapsdag med 28 deltagare hos Grimeton IK, där vi bland annat fick en
guidning på världsarvet. Personaldag anordnades 2 oktober på Folkets hus där 59 anställda deltog, där vi
också bjöd in Lennarth Andersson från föreningen Attention och som föreläste i ämnet ADHD. Jeanette
Radtke informerade också om nyheter från Arbetsförmedlingen.
Fredagen den 12 december möttes 31 anställda till julfest med julbuffé på Varbergs GIF
gymnastikförening. Vi fick besök av ett mycket fint luciatåg med elever från Påskbergsskolan.

Stöd till arbetssökande
Biträdande verksamhetschef har ägnat en del av sin tjänst till att stödja dem som vill studera vidare eller
söka arbete på öppna marknaden. En anställd har haft tjänstledigt från oss under nästan hela året för att
pröva att arbeta på öppna marknaden.

Utbildning
Under året som har kurs i Hjärt och lungräddning samt hjärtstartare anordnas vid 2 tillfällen där 38
personer deltog.
6 personer har deltagit i kurs om Ställningsbygge. 2 personer har gått en kurs i Röjsåg.
Individuella datorkurser anordnats för 11 personer. 3 personer har fått en mobilkurs. Verksamhetschef
har gått en kurs kring Bättre arbetsmiljö.
Nätverksträffar för kanslister och även för vaktmästare ordnades vid 2 tillfällen vardera, i samarbete med
SISU.

Sveriges Föreningar
Vi är medlemmar i Sveriges Föreningar, som är en sammanslutning för olika former av
paraplyorganisationer i kommuner för föreningar.

Ekonomi
Se bifogad resultat och balansräkning

Socialt bokslut
För att inte bara göra ett ekonomiskt bokslut, utan även ett bokslut över hur vi nått dit vi vill med
verksamheten, bifogas även ett socialt bokslut.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften har varit 800 kronor för förening som har personal placerad hos sig samt 300 kr för
övriga föreningar.

Slutord
Styrelsen vill tacka medlemsföreningar, anställda, Varbergs kommun, Arbetsförmedlingen och övriga
berörda för samarbetet under året som gått.
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Vi vill tacka för den insats som ni som medlemsförening och ni som anställd gör för föreningslivet i
Varberg. Vi har under året inlett en resa för att vi tillsammans med er i framtiden ska kunna utöka vårt
stöd och vår service för föreningslivet i Varberg.
Vi ser fram emot ett fortsatt och utökat samarbete kommande år, framöver som Varbergs
Föreningsservice.
Avgående ledamöter ställer sina platser till årsmötets förfogande.

Socialt bokslut 2019
Varbergs Föreningsservice skapar arbetstillfällen i föreningar inom Varbergs kommun för personer som
har någon form av arbetsnedsättning, fysisk, psykisk eller social. Många av dem som anställs har varit
sjukskrivna/arbetslösa i flera år. Här ges de möjlighet att få ett arbete där de kan arbeta i lugnare tempo
och där hänsyn tas till deras arbetsnedsättning.
Urvalet till tjänsterna sker i samverkan med Arbetsförmedlingen i Varberg. De presenterar de lediga
tjänsterna för den grupp av arbetslösa med arbetsnedsättning som de bedömer har svårt att få arbete på
den ”öppna marknaden”.
Det stora flertalet har många år av yrkesverksamt liv bakom sig, men har drabbats av förslitningsskador,
värk och det finns även en psykosocial problematik. Det är för många deras enda möjlighet att vara kvar
i arbetsliv, ha egen försörjning och betala skatt.
Vi har som målsättningen att stödja och motivera vår personal så att 5 % ska gå vidare till annat arbete
eller studier varje år. De ges också möjlighet att prova arbete hos annan arbetsgivare en månad med
bibehållen lön eller få tjänstledigt i 6 månader för att ta en provanställning hos annan arbetsgivare.
Antal nyanställda: 6
Medelålder på de nyanställda: 43 år
Antal pensionsavgångar: 5
Pension: 5
Antal anställningsår i medeltal: 16
Antal som gått vidare till studier eller annat arbete: 2
Antal anställningsår i medeltal: 1
Medelålder: 41
Antal som fått tjänstledighet för provanställning på öppna marknaden: 1
Antal anställda: 68
Antal anställda över 55 års ålder: 44
Inbetald skatt för de anställda: 2 690 954 kr
Inbetald moms: 1 033 913 kr
Kommunalt bidrag till verksamheten: 5 141 812 kr

Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2019
19 757
679
55

2018
20 181
859
50

2017
21 988
340
41

2016
22 522
-377
37
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Förändring av eget kapital
Balanserat

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Årets

Totalt

resultat

resultat

1 480 598

712 784

2 193 382

712 784

-712 784
423 900
423 900

0
423 900
2 617 282

2 193 382

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

2 193 382
423 900
2 617 282

2 617 282
2 617 282

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Varbergs Föreningsservice
Org.nr 849600-4345

7 (11)

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

19 757 044
19 757 044

20 180 634
20 180 634

-661 715
-18 417 289
-19 079 004
678 040

-537 263
-18 785 427
-19 322 690
857 944

900
900
678 940

767
767
858 711

Bokslutsdispositioner
Övriga bokslutsdispositioner
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-155 000
-155 000
523 940

-87 900
-87 900
770 811

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

-100 040
423 900

-58 027
712 784

Resultaträkning

Not

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter

2

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

1

3

Varbergs Föreningsservice
Org.nr 849600-4345

8 (11)

2019-12-31

2018-12-31

0
0

0
0

0

0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
Summa kortfristiga fordringar

1 745 766
601 414
71 716
2 418 896

1 812 390
652 925
186 905
2 652 220

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

2 677 884
2 677 884
5 096 780

1 830 704
1 830 704
4 482 924

SUMMA TILLGÅNGAR

5 096 780

4 482 924

Balansräkning

Not
1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

4

Omsättningstillgångar
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2019-12-31

2018-12-31

2 193 382
423 900
2 617 282
2 617 282

1 480 598
712 784
2 193 382
2 193 382

242 900
242 900

87 900
87 900

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

65 306
80 653
900 224
1 190 415
2 236 598

103 588
10 994
856 046
1 231 014
2 201 642

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 096 780

4 482 924

Balansräkning

Not
1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Övriga obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning
Tillämpade avskrivningstider:
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen per rörelsegren
Statliga och kommunala bidrag
Övriga rörelseintäkter

2019

2018

15 040 174
4 716 870
19 757 044

15 109 478
5 071 156
20 180 634

2019

2018

47

49

Not 3 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda
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Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
2019-12-31

2018-12-31

682 463
682 463

682 463
682 463

-682 463
-682 463

-682 463
-682 463

0

0

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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