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Årsredovisning 2017 för Sjuhärads samordningsförbund
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för Sjuhärads samordningsförbund.
Kommunfullmäktige beviljar även ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.
Ärendet
Sjuhärads samordningsförbund omfattar geografiskt åtta kommuner och befolkningsunderlaget i
området är enligt SCB ca 215 000 invånare. Ändamålet för förbundet är att underlätta och uppnå
en effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna ska användas för samordnade
bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska återta eller förbättra sin förmåga att
förvärvsarbeta.
Bollebygds kommun är tillsammans med övriga kommuner i Sjuhärad medlem i Sjuhärads
samordningsförbund. Även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra
Götalandsregionen är medlemmar. Samordningsförbundet erbjuder aktiviteter och stöd så den
enskilde individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, vilket i grunden
handlar om att ge människor ökad möjlighet till egen försörjning. Genom att förbundet har fokus
på att stärka människor till, eller tillbaka till, arbete krävs en stor portion av flexibilitet och
förbättringskunskap. Tillsammans bedriver man ett flertal olika projekt inom stöd och
rehabilitering till invånarna.
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling
samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2017. Bollebygd kommuns avgift
till förbundet var 207 tkr för 2017. 2017 års resultat blev ett överskott på ca 400 tkr. Revisorerna
tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Enligt lag om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser ska varje förbundsmedlem var för sig pröva frågan om
ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för Sjuhärads samordningsförbund.
Kommunfullmäktige beviljar även ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen samt de enskilda
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ledamöterna i densamma.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2017 för Sjuhärads samordningsförbund
 Årsredovisning_2017_beslutad
 revisionsberättelse
Skickas till
Kommunstyrelsen
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