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KOMMUNSTYRELSEN 
2022-05-02 

Årsbokslut 2021 för Samordningsförbundet 
Roslagen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Kommunstyrelsen godkänner informationen från styrelsen i 
Samordningsförbundet Roslagen om att förbundets verksamhet 2021 varit 
förenlig med det fastställda ändamålet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av årsredovisning 2021, 
daterad den 16 mars 2022, för Samordningsförbundet Roslagen. 
 

2. Kommunfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

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 2021 
den 16 mars 2022. Samordningsförbundet redovisar att förbundet finansierat 
flera olika insatser såväl individinriktade projekt som mer långsiktiga 
strukturpåverkande insatser under 2021. Årets resultat uppgår till minus  
1,1 mnkr.  

Revisorernas granskning av årsredovisningen framgår av revisionsrapporterna. 
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Ärendet 

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

Samordningsförbundets verksamhetsidé är att vidareutveckla och främja 
samverkan mellan medlemmarna och andra partners för att medborgare som 
behöver ett samordnat stöd ska få bättre förutsättningar till egen försörjning.  

Medlemmarnas bidrag till verksamheten 2021 uppgick till 6 mnkr, utöver det 
mottog förbundet drygt 3 mnkr i externa projektmedel från Europeiska 
Socialfonden (ESF). 

Förbundsstyrelsen har överlämnat årsredovisningen för verksamhetsåret 2021 
den 16 mars 2022. Samordningsförbundet redovisar att förbundet finansierat 
flera olika insatser såväl individinriktade projekt som mer långsiktiga 
strukturpåverkande insatser under 2021. Årets resultat uppgår till  
minus 1,1 mnkr. Förbundet hade ett ingående överskott från verksamhetsåret 
2020 som uppgick till 3,5 mnkr. Förbundet arbetar med att minska det egna 
kapitalet genom att budgetera det tidigare upparbetade överskottet i insatser. 

Revisorernas granskning av årsredovisningen framgår av revisionsrapporterna. 
Revisorerna bedömer sammantaget att verksamheten har bedrivits på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 
tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Håkan Larsson 
Ekonomichef 
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Bilagor 

1. Samordningsförbundet Roslagen årsredovisning 2021, daterad den 16 
mars 2022 

2. Samordningsförbundet Roslagens revisionsberättelse för år 2021,  
daterad den 29 mars 2022 

3. KPMG revisionsrapport 2021-12-31, daterad den 17 mars 2022 

Expedieras 

Carina Altius, Controller 
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