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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2018.121
Datum: 2018-04-10
Ekonomichef Ken Gunnesson
E-post: ken.gunnesson@ale.se
Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn.
Samordningsförbundet är en juridiskt fristående organisation med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och
Tjörn som medlemmar. Samordningsförbundet kompletterar myndigheternas ordinarie
verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare skall få
stöd och rehabilitering till egen försörjning samt att stödja nya innovativa samordningsformer.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2017
för Samordningsförbundet Ale Kungälv Stenungsund och Tjörn och bevilja förbundstyrelsesn
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Björn Järbur
Kommunchef

Ken Gunnesson
Ekonomichef

Beslutsunderlag

·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-04-10
Årsredovisning med revisorernas årsberättelse 2017 för samordningsförbundet för Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn
Samordningsförbundet Älv och kust styrelseprotokoll §49 Beslut revisorernas årsberättelse
SOF AKST 2017
Revisionsberättelse 2017 med bilaga SOF AKST

Ärendet expedieras efter beslut till:
Samordningsförbundet Älv och kust

För kännedom
Ekonomichef
Sektorschef ATO
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Bakgrund
Samordningsförbundet är en juridiskt fristående organisation med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och
Tjörn som medlemmar. Samordningsförbundet kompletterar myndigheternas ordinarie
verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare skall få
stöd och rehabilitering till egen försörjning samt att stödja nya innovativa samordningsformer. Det
gångna årets arbete sammanfattas i en årsrapport som skall godkännas av de myndigheter som är
medlemmar
Samråd/samverkan
Sektorschef ATO och Utvecklingschef har tagit del av materialet och har inga synpunkter på
årsrapport och dess innehåll.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Samordningsförbundet redovisar ett negativt resultat för året på 876 tkr men då man fortsatt har
ett positivt eget kapital har inte utdebiteringen mot medlemmarna påverkats.
Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningen har inga synpunkter på innehållet i årsrapporten.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

