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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
Joakim Kärnborg

2018-04-05

Dnr KS 2018-352

Kommunstyrelsen

Samordningsförbundet Centrala Östergötland,
årsredovisning 2017 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 2017
godkänns.
2. Samordningsförbundet Centrala Östergötlands styrelse och dess ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
Ärende
Samordningsförbundet Centrala Östergötland har lämnat sin årsredovisning för
år 2017 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 negativt (planerat) resultat för 2017 med - 1 423 tkr.
Eget kapital uppgår till 2 346 tkr (3 769 tkr). Med en fortsatt förbrukning av de
egna kapitalet under 2018 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
menar att styrelsens mål för den övergripande verksamheten liksom tidigare år
behöver förtydligas och följas upp.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen för 2017 samt bevilja
styrelsen samt dess ledamöter ansvarsfrihet för året 2017.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Samordningsförbundet Centrala Östergötland, årsredovisning 2017 samt
ansvarsfrihet
Årsredovisning 2017
Revisions-PM ”Granskning av årsbokslut 2017, Samordningsförbundet Centrala Östergötland”
Revisionsberättelse 2017
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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.
Under 2017 har förbundet finansierat 10 insatser av individ- och strukturell
karaktär. Verksamheten visar för året 2017 ett negativt resultat om - 1 423 tkr.
Detta var planerat och ligger i linje statens krav om att förbruka eget kapital
och omvandla detta till aktiva insatser. Verksamheten för 2018 planeras på
samma sätt.
Revisionsberättelse och granskningsrapport
Revisorerna skriver i sin granskningsrapport daterad 2018-03-16 att
”Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av
verksamheten och dess finansiering samt den ekonomiska ställningen. Vår
bedömning är vidare att verksamheten under året genomförts på ett ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att förbundet avseende den
egna verksamheten har en tillräcklig intern kontroll.”
I revisionsberättelsen görs bedömningen att verksamheten bedrivits på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den
interna kontrollen har varit tillräcklig. Att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga
delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med förbundets redovisade syfte
och mål för verksamheten.
Mot bakgrund av detta tillstyrker revisorerna att styrelsen och dess ledamöter
beviljas ansvarsfrihet.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samordningsförbundet Centrala
Östergötland

