
PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 111-132
Tid: 2018-06-12, kl 09:00-14:45

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 119 Årsredovisning för samordningsförbund 2018
Diarienummer: RJL 2018/2756

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

 Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund 
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

 Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund 
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

Sammanfattning 
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings 
län och till övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar 
och revisionsberättelser för år 2017. Frågan om ansvarsfrihet för 
respektive styrelse ska prövas av förbundsmedlemmarna var för 
sig. Av föreliggande revisionsberättelser framgår att revisorerna 
för samtliga samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 
2017.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-05-29
 Tjänsteskrivelse 2018-05-14
 Årsredovisningar och revisionsberättelser 2017 för de tre 

samordningsförbunden i länet 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 111-132
Tid: 2018-06-12, kl 09:00-14:45

Justeras

Malin Wengholm  Mikael Ekvall 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 102-125
Tid: 2018-05-29, kl 09:00-15:45

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 104 Årsredovisning för samordningsförbund 2018
Diarienummer: RJL 2018/2756

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

 Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund 
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

 Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund 
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

Sammanfattning 
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings 
län och till övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar 
och revisionsberättelser för år 2017. Frågan om ansvarsfrihet för 
respektive styrelse ska prövas av förbundsmedlemmarna var för 
sig. Av föreliggande revisionsberättelser framgår att revisorerna 
för samtliga samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 
2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-05-14
 Årsredovisningar och revisionsberättelser 2017 för de tre 

samordningsförbunden i länet 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 102-125
Tid: 2018-05-29, kl 09:00-15:45

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-05-14 RJL 2017/2756

Avsändare
Regionfullmäktige

Årsredovisning 2017 och ansvarsfrihet för 
Samordningsförbunden

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden ansvarsfrihet 
för 2017 års verksamhet

 bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2017 
års verksamhet

 bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2017 
års verksamhet

Sammanfattning
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till övriga 
förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och revisionsberättelser för år 2017. 
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser framgår 
att revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2017.

Information i ärendet
I enlighet med lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
(Finsam), 2003:1210, finns tre samordningsförbund i länet. 

 Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
 Finnvedens Samordningsförbund 
 Höglandets Samordningsförbund 

Medlemmar i samordningsförbunden är för respektive länsdel: Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommunerna samt Region Jönköpings län. Finansiering sker 
via årliga medlemsavgifter. Syftet med verksamheten är att ge enskilda individer 
ett samordnat stöd för att uppnå eller förbättra förmågan till förvärvsarbete.  
Arbetet i respektive samordningsförbund leds av en styrelse och samordnas via ett 
kansli. Administrativa tjänster köps från Region Jönköpings län.



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2017/2756

Beslutsunderlag
 Årsredovisningar och revisionsberättelser 2017 för de tre 

samordningsförbunden i länet (bifogas).

Beslutet skickas till
Samordningsförbunden i länet 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör






























































































































































