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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Lise-Lotte W Järvinen

2021-04-12

Dnr KS 2021-38

Kommunstyrelsen

Samordningsförbundet Centrala ÖstergötlandÅrsredovisning 2020 samt ansvarsfrihet
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas till kommunfullmäktige
för ställningstagande av ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Samordningsförbundet Centrala Östergötlands årsredovisning för 2020
godkänns.
2. Samordningsförbundet Centrala Östergötlands styrelse och dess ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för år 2020.
Ärende
Samordningsförbundet Centrala Östergötland har lämnat sin årsredovisning för
år 2020 till kommunen.
I enlighet med förbundsordningen ska förbundet överlämna revisorernas
berättelse tillsammans med årsredovisningen till förbundsmedlemmarna.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Förbundet redovisar ett resultat för 2020 på 5 584 149 kr. Det egna kapitalet
uppgår till 1 379 810 kr (1 214 883 kr). Med en fortsatt förbrukning av de egna
kapitalet under 2021 så kommer förbundet att uppfylla statens krav om att
förbruka eget kapital och omvandla detta till aktiva insatser.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen och dess ledamöter. De bedömer att verksamheten under
året bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna
bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
förbundets redovisade syfte och mål för verksamheten.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen för 2020 samt bevilja
styrelsen samt dess ledamöter ansvarsfrihet för året 2020.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Samordningsförbundet Centrala Östergötland- Årsredovisning 2020 samt
ansvarsfrihet, 2021-04-12
Bilaga 1 – Årsredovisning 2020
Bilaga 2 – Revisionsberättelse 2020
Bilaga 3 – Granskningsrapport 2020
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Bakgrund
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland samt Linköping,
Åtvidaberg och Kinda kommuner som medlemmar. Samordningsförbundet
bildades 2008 och fick fler kommunala medlemmar 2010, då ändrades också
namnet till Samordningsförbundet Centrala Östergötland.
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna samt
ett kansli. Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som
fastställts av förbundets medlemmar.
Förbundet finansierar verksamheter som kompletterar myndigheternas
ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka
för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På
individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som
bedrivs av de samverkande parterna.
Styrelsen gör bedömningen att förbundets verksamhet väl uppfyller uppsatta
mål och utvecklas på ett bra sätt enligt plan och de övergripande mål som
formulerats i verksamhetsplan för 2020. De avvikelser som finns är väl
beskrivna och motiverade. Det finns också en tydlig plan för framtiden.
Styrelsen har också fått besked från de externa finansiärerna att de delar
styrelsens uppfattning om verksamhetens positiva utveckling
Revisionsberättelse och granskningsrapport
Revisorerna skriver i sin granskningsrapport daterad 2021-03-30:
”Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i Centrala
Östergötland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen i
huvudsak varit god.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om
kommunal redovisning och god revisionssed. Vi bedömer sammantaget att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med förbundets redovisade syfte
och mål för verksamheten.
Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet”.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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