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Årsredovisning 2018 Lunds Samordningsförbund
Finsam
Sammanfattning
Lunds Samordningsförbund har till kommunfullmäktige översänt
årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018.
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019.
Årsredovisning för 2018.
Revisionsberättelse för 2018, den 4 mars 2019.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet
Lunds Samordningsförbund bildades den 18 juni 2009 i enlighet med
Lag 2003:1210 om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Ingående parter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region
Skåne och Lunds kommun.
Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av fyra ledamöter
och fyra ersättare som är utsedda av respektive huvudman.
Tilldelade medel för Lunds samordningsförbund omfattar 6 miljoner
kronor för 2018, vilket innebär 1,5 miljoner kronor vardera från parterna.
Förbundsstyrelsen har under 2018 haft fyra sammanträden.
I stöd i sitt arbete har styrelsen en ansvarig tjänsteman och en
beredningsgrupp med en representant från varje part.
Enligt ovanstående lagstiftning, § 26, ska revisionsberättelse lämnas till
styrelsen, förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen.
Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska
beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas.
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I förvaltningsberättelsen redogörs för årets verksamhet samt för den
ekonomiska ställningen. Förbundet stödjer ett antal projekt till exempel;


Inkluderade Arbetsmarknad,



Insam,



Mariamottagning mellersta Skåne



Kristallenprojektet,



Comung 2,0,



Säkra övergångar vid psykisk ohälsa.



Initiativet Lund,



Interkoordinerad arbetsmarknad och



Föräldrastöd i Lundavälkomsten.

Förbundet finansieras främst genom medlemsavgifter. 2018 års resultat
uppgår till minus 1 285 000 kronor (1 207 284 kronor år 2017, vilket är
cirka 600 000 kronor mer än reviderad budget.
Enligt upprättad revisionsberättelse, daterad 22 mars 2019, gör
revisorerna en sammantagen bedömning att resultatet enligt
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål
som är uppställda, med undantag för att Nationella rådets
rekommendationer om storlek på sparande medel/eget kapital ej möts.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Kommunkontoret föreslår att ansvarsfrihet beviljas.
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