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Årsberättelse Treserva användarförening 2015 

Under året har styrelsen haft tio möten var av tre med CGI. Utöver möten har regelbunden 

kontakt skett via mail. På möten med CGI har vi diskuterat utvecklingspotten och strategier 

för framtida utveckling samt lyft upp frågor och synpunkter från medlemskommuner.  

Arbetet med utvecklingspotten har tagit mycket tid i anspråk och vi har arbetat med att 

förtydliga processen. 

18-19 Mars 2015 genomfördes medlemsdagarna i Täby i anslutning till årsmötet. 81 personer 

inklusive styrelsen från 33 kommuner deltog under dagarna 

Ett antal lokala användarträffar har ordnats under året, bl.a. av Treserva väst samt Västra 

Götaland/Jönköpings län, södra Norrland och Norrbotten. 

 

En Facebookgrupp har startats under våren för främja kommunikationen mellan 

medlemskommunerna. I skrivande stund har gruppen 120 medlemmar och diskussioner förs 

dagligen. Det har även skapats en Facebooksida för förenklad informationsspridning. Alla 

nyheter och information från styrelsen publiceras även på hemsidan. Även styrelsen har en 

egen Facebookgrupp för att kommunicera. 

 

Utvecklingspotten 

Utifrån inkomna önskemål, omröstning och CGIs tidsutredning har följande önskemål gått 

vidare för utveckling. Export till excel från utvalda rapporter och sammanställningar kommer 

under hösten 2016 enligt senaste informationen från CGI. 

 

 Önskemål nr: 8 knapp till Uppdrag från insatsbilden  

 Önskemål nr: 4 Samma uppdragsdokument till flera uppdrag.   

 Önskemål nr 22: Rapporter till Excel  

 1. Statistik – aktualisering 

 2. Uppföljning – uppföljning och adm – sammanställningar –insats 

 3. Uppföljning – uppföljning och adm – sammanställningar –ärende 

 4. Uppföljning – uppföljning och adm – sammanställningar –utredning 

 5. Uppföljning – uppföljning och adm – sammanställningar –betalning 

 6. Uppföljning – ersättningar – Familjehem/kontaktpersoner 

 7. Uppföljning – ersättningar – ersättning I 

 8. Uppföljning– uppföljning och adm – Aktualiseringslista 
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 9. Uppföljning– uppföljning och adm – Handläggningstid 

 10. Genvägar – Ekonomiadm – listor – transaktionslista 

 

 

 

Ekonomisk redovisning 2015 

Inkomster 2015 Utgifter 2015      Resultat 2015 

313 176 kr 255 498 kr      57 678 kr 

   sparkonto 2015-12-31 Rörelsekonto 2015-12-31 Totala tillgångar 2015-12-31 

81 595 kr 156 105       237 700,5 kr 

 

 

Förra året anordnades medlemsdagar som gjorde att föreningens omsättning ökade. Detta 

innebär att vi fick in mycket pengar, men vi hade också mycket kostnader i samband med 

detta. 

Resultatet för året slutade med ett överskott på 57 678 kr. 

 

Föreningen har två konton. Ett sparkonto och ett rörelsekonto enligt ovan. 

 

Föreningens totala tillgångar 2015-12-31 var 237 700,5 kr. 

 

Kungälv den 7 mars 2016 

Robin Akbas 

Kassör  

 

 


