
 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 76-100 

Tid: 2016-05-30 kl. 13:00-16:30 

 

 

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 95 Årsredovisning och ansvarsfrihet för 
samordningsförbunden 2015 
Diarienummer: RJL 2016/1146 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 

1. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet 

2. Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund 

ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet 

3. Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund 

ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet 

 

Sammanfattning  

De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings 

län och till övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisning 

och revisionsberättelse för år 2015 (bilagor). 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen ska prövas av 

förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande 

revisionsberättelser framgår att revisorerna för samtliga 

samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2015. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänstskrivelse daterad 2016-05-24 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Vid protokollet  

Siw Kullberg 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 76-100 

Tid: 2016-05-30 kl. 13:00-16:30 

 

 

Justeras  

Malin Wengholm   

Ordförande   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   



 

Tjänsteskrivelse  

2016-05-24 RJL2016/264 

  

 

   

Regionledningskontoret  

Ekonomi 

Lars Wallström 

 

 

Regionstyrelsen 

Årsredovisning 2015 och ansvarsfrihet 
för Samordningsförbunden  

Förslag till beslut  

Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige 

 bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden ansvarsfrihet 

för 2015 års verksamhet 

 bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2015 

års verksamhet 

 bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2015 

års verksamhet 

 

Sammanfattning 
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till övriga 

förbundsmedlemmar lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015 

(bilagor). 

 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen ska prövas av förbundsmedlemmarna var 

för sig. Av föreliggande revisionsberättelser framgår att revisorerna för samtliga 

samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2015. 

Information i ärendet  
Enligt lag 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 

(Finsam) 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. 



 

Tjänsteskrivelse  

2016-05-24 RJL2016/264 

 
 

 

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.  

Beslutsunderlag  

Årsredovisningar och revisionsberättelser 2015 för de tre samordningsförbunden i 

länet (bifogas). 

 

Beslutet skickas till  

 Samordningsförbunden i länet. 

 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

Agneta Jansmyr  

Regiondirektör  

 

 

Jane Ydman 

Ekonomidirektör 

 

 

 

























































































































 
 

                     Till 
 Aneby kommun 

    Eksjö kommun 
    Nässjö kommun 
    Sävsjö kommun 
    Tranås kommun 
    Vetlanda kommun  

Region Jönköpings län 
 Försäkringskassan 

    
 

 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets 
samordningsförbund 2015 
 
 
Härmed översänds Årsredovisningen inkl. revisionsberättelsen för 
Höglandets samordningsförbund gällande 2015. 
 
Dessa sänds till varje huvudman, som har att pröva fråga om ansvarsfrihet. 
Vänligen meddela ert beslut genom protokollsutdrag från ert beslutande 
organ till nedanstående adress.  
 
 
 
Vetlanda 2016-03-29 
 
Enligt uppdrag 
 
Boo Hedbrant 
Verkställande tjänsteman 
 
 
Höglandets samordningsförbund 
C/o Försäkringskassan 
Box 13  
574 21 Vetlanda 
 
Mailadress 
hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se 

 
 
 
 






































