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Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och de enskilda
ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Huddinge
Botkyrka Salem för år 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem samt de
enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019.

Sammanfattning
Huddinge kommun har tillsammans med Botkyrka kommun, Salems kommun,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm1 från och med den
1 januari 2013 bildat Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem.
Styrelsen för Samordningsförbundet har den 27 mars 2020, § 4, beslutat godkänna
årsredovisningen för Samordningsförbundet och att överlämna denna till sina
medlemmar. I överlämnandet efterfrågar Samordningsförbundet att
medlemmarna, var för sig, prövar om styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
Förbundet hade vid utgången av år 2019 ett samlat överskott om 5,6 mnkr (5,1
mnkr för år 2018). Det ekonomiska resultatet år 2019 blev +0,5 mnkr (-0,5 mkr
för år 2018). Målet för förbundet är att det egna kapitalet inte ska överstiga 2,5
mnkr, baserat på Nationella Rådets riktlinjer om eget kapital. Stora delar av det
egna kapitalet finns intecknat i verksamhetsplanen för 2020 och prognosen är att
förbundet ska nå fastställd nivå för eget kapital vid 2021 års utgång.
I revisionsberättelse daterad den 31 mars 2020 tillstyrker revisorerna att styrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Samordningsförbundet
bedöms ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.
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Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Som motivering för beslutet åberopas innehållet i revisionsberättelsen med därtill
hörande bilagor.

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommun har tillsammans med Botkyrka kommun och Salems kommun,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm från och med den
1 januari 2013 bildat Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem.
Samordningsområdet omfattar det geografiska området som utgörs av de tre
angivna kommunerna (Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner).
Styrelsen för Samordningsförbundet har den 27 mars 2020, § 4, beslutat godkänna
årsredovisningen för Samordningsförbundet och att överlämna denna till sina
medlemmar. I överlämnandet efterfrågar Samordningsförbundet att
medlemmarna, var för sig, prövar om styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
I förvaltningsberättelsen ges en översiktlig bild av resultatet av verksamheten. För
att få tillgång till resultat och underlag, som är relevanta och pålitliga har
förbundet beslutat att finansierade insatser ska följa en fastställd uppföljning och
utvärderingspolicy; se sidorna 4-5 i årsredovisningen. Alla finansierade insatser
har mål som mäter hur väl man uppnår syftet med den finansiella samordningen.
Totalt har de individinriktade insatserna nått ut till cirka 600 individer. Av de som
avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick 40 procent ett arbete eller
började studera.
Till årsredovisningen hör två bilagor. Bilaga 1 är en sammanställning av
genomförda aktiviteter kopplade till målsättningarna i verksamhetsplanen. Bilaga
2 är en sammanställning av måluppfyllelsen för finansierade insatser/projekt.
Under år 2019 hade förbundet nio finansierade insatser/projekt, varav sju bedöms
till god eller mycket god måluppfyllelse och en till godtagbar måluppfyllelse. För
en av insatserna/projekten bedöms målen inte uppnåtts. Innehållet i respektive
insats/projekt finns beskrivna i samma bilaga.
Intäkterna från förbundets medlemmar uppgick till sammanlagt 14,5 mnkr (15,4
mnkr för år 2018) varav 1,7 mnkr (1,8 mnkr för år 2018) från Huddinge kommun.
Förbundet hade vid utgången av år 2019 ett samlat överskott om 5,6 mnkr (5,1
mnkr för år 2018). Det ekonomiska resultatet år 2019 blev +0,5 mnkr (-0,5 mkr
för år 2018). Målet för förbundet är att det egna kapitalet inte ska överstiga 2,5
mnkr, baserat på Nationella Rådets riktlinjer om eget kapital. Stora delar av det
egna kapitalet finns intecknat i verksamhetsplanen för 2020 och prognosen är att
förbundet ska nå fastställd nivå för eget kapital vid 2021 års utgång.
I revisionsberättelse daterad den 31 mars 2020 tillstyrker revisorerna att styrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Revisorerna bedömer att
årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och
redovisning och ger en i allt väsentligt rättvisande bild av samordningsförbundets
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finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för
året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Sammantaget bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Samordningsförbundet bedöms ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen
varit tillräcklig.
Som biträde i revisionsarbetet har revisorerna haft KPMG.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Som motivering för beslutet åberopas innehållet i revisionsberättelsen med därtill
hörande bilagor.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer inte att förslaget medför några
ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Bilagor
1. Missiv Årsredovisning 2018
2. Samordningsförbundet HSB årsredovisning 2018
3. Rapport Årlig granskning 2018 av Samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem
4. Revisionsberättelse för år 2018
5. Utdrag ur förbundsstyrelsens protokoll från den 22 mars 2019, § 5

Beslutet ska skickas till
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

