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Controller Andreas Hultman
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Kommunstyrelsen

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörns styrelse avseende verksamhetsåret
2016
Enligt förbundsordningen ska Samordningsförbundet årligen upprätta årsredovisning och
förvaltningsberättelse, handlingarna ska överlämnas till samordningsförbundets medlemmar.
Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för respektive verksamhetsår.
Revisorerna föreslår att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn förbundsstyrelses ledamöter för
verksamhetsåret 2016.

Björn Järbur
Kommunchef

Helene Ramert
Ekonomichef

Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande, 2017-03-31

·
·
·
·
·

Årsredovisning för verksamhetsår 2016
Revisionsberättelse
Brev ansvarsfrihet
Protokollsutdrag § 203 2017-02-24
Protokollsutdrag § 231 2016-03-29

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom
Förbundschef Per Liljebäck
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd
Sektorchef ATO
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Bakgrund
Samordningsförbundet omfattar från och med 1 april 2008 geografiskt fyra kommuner, Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Samordningsförbundets medlemmar är Arbetsförmedling,
Försäkringskassa, Västra Götalandsregionen och de fyra kommunerna. Samordningsförbundet
arbetar utifrån lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Samordningsförbundet är en myndighetsgemensam satsning för samordning av rehabilitering och
återgång till egen försörjning mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Västra
Götalandsregionen och de ingående kommunerna.
Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter och sex ersättare. Arbetsförmedlingen har
innehaft ordförandeskapet fram till 2016-04-04 och Västra Götalandsregion vice ordförandeskapet.
Från 2016-04-05 innehar Västra Götalandsregionen ordförandeskapet och Arbetsförmedlingen
innehar vice ordförandeskapet.
I varje kommun finns en lokal ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av chefspersoner/
motsvarande från kommun, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och vården.
Samordningsförbundets Samverkansteam består idag av en samordnare, tre arbetsvägledare och en
arbetsterapeut. De är inlånade på heltid och arbetar med uppdrag som styrelsen beslutar om.
Samverkansteamet har kommunvisa handläggarteam som man arbetar med.
Under 2016 har Samordningsförbundet arbetat med 138 personer, 60 ärenden är avslutade och 78
är pågående. Av de 60 avslutade ärendena har 32 ärenden avslutats vid insats av Samverkansteamet
och 28 ärenden i Utgångspunkten.
Samordningsförbundets parter och medlemmar har fattat beslut om att finansiera förbundets
verksamhet där kommunerna står för 2 136 tkr och Västra Götalands för 2 136 tkr.
Arbetsförmedlingen står för 4 272 vilket summeras till 8 543 tkr i bidrag för verksamhetsår 2016.
Verksamhetens nettokostnader uppgick enligt resultaträkningen till 7 205 tkr. Verksamhetsårets
slutade i ett positivt resultat är på 1 337 tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital
årsskiftet 2015/2016 var 686 tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 december 2016 är 2 022
tkr.
Revisionsberättelse har upprättats och skrivits under av vald revisor från Västra Götalandsregionen
och vald revisor för Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns kommun och av auktoriserad revisor
för staten. Siffermässig granskning enligt särskild överenskommelse har skett av Nordenhams
auktoriserad revisor, medlem av FAR.
Förvaltningens bedömning och motivering
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger Samordningsförbundets styrelse
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
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