
Tjänsteutlåtande 1(2) 

2021-04-09  
 

Dnr KS 2021/140-00  
    

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK   
Carina Altius KOMMUNSTYRELSEN  
 2021-05-03  

 

 

Årsbokslut 2020 för Samordningsförbundet Roslagen 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Roslagen är en fristående juridisk organisation med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Danderyd, 
Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommun som medlemmar.  

Förbundsstyrelsen har överlämnat årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 den 17 mars 
2021. Samordningsförbundet redovisar att trots Covid-19-pandemins utmaningar, har man 
kunnat visa goda resultat som bidrar till samhällsekonomiska vinster genom effektiv 
samverkan utifrån individens behov. Årets resultat uppgår till plus 566 tkr. 

Revisorernas granskning av årsredovisningen framgår av revisionsrapporterna. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Kommunstyrelsen godkänner informationen från styrelsen i Samordningsförbundet Roslagen 
om att Samordningsförbundets verksamhet 2020 varit förenlig med det fastställda ändamålet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av årsredovisning 2020, daterad den 17 
mars 2021, för Samordningsförbundet Roslagen. 
 

2. Kommunfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020. 

Ärendet 

Samordningsförbundet Roslagen är en fristående juridisk organisation med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholms samt kommunerna Danderyd, 
Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommun som medlemmar.  
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Verksamhetens ändamål är att i första hand verka för att individer med behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser ska få stöd att uppnå eller förbättra sin förmåga till egen försörjning 
och utökade möjligheter till ett självständigt liv. Samordningsförbundet ska även bidra till att 
skapa en struktur som underlättar att samverkan mellan medlemmarna fungerar över tid. 
Verksamheten ska främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de ordinarie samverkans-
strukturerna. 

Förbundet finansieras via medlemsavgifter på 6,0 mnkr från medlemmarna. Försäkrings-
kassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, region Stockholm med en fjärdedel 
och kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker med 
resterande fjärdedel. Förbundet har ansökt och erhållit 3,5 mnkr från Europeiska socialfonden. 

Förbundsstyrelsen har överlämnat årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 den 17 mars 
2021. Styrelsen redovisar att Covid-19-pandemin har medfört att mycket av den planerade 
verksamheten fått ställas in eller ta nya former. Större delen av förbundets medel under `år 
2020 har gått till insatser riktade direkt till individer och deras behov av samordnad 
rehabilitering. Samordningsförbundets arbete har trots pandemins utmaningar kunnat visa 
goda resultat som bidrar till samhällsekonomiska vinster genom effektiv samverkan utifrån 
individens behov.  

Årets resultat upp går till plus 566 tkr (år 2019 plus 2,0 mnkr). 

Samordningsförbundets revisorers granskning av årsredovisningen framgår av 
revisionsrapporten daterad den 31 mars 2021. KPMG:s revisionsgranskning framgår av 
revisionsrapporten daterad den 29 mars 2021. 

 

Katarina Kämpe    Håkan Larsson 
Kommundirektör    Ekonomichef  
  

Bilagor 

1. Samordningsförbundet Roslagen årsredovisning 2020, daterad den 17 mars 2021 
2. Samordningsförbundet Roslagens revisionsberättelse för år 2020,  

daterad den 31 mars 2021 
3. KPMG revisionsrapport 2020-12-31, daterad den 29 mars 2021 
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