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Årsredovisning och revisionsberättelse
2017 – samordningsförbundet Activus
Dnr 1409-2018

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Activus och att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Sammanfattning
Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 är upprättad. Revisorernas granskning har inte gett anledning till anmärkning varför
de tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Ärendet
Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inom Piteå kommun. Samverkande parter är Piteå kommun,
Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten finaniseras till hälften av statliga medel och resterande del av Piteå
kommun och Region Norrbotten med 25 procent vardera. En utvärdering av
förbundets verksamhet genomfördes i mars. Resultatet visade på behov av
förändringar varför aktiviteterna på Grans Naturbruksgymnasium avvecklats.
Under året har arbetet fokuserat på att inrätta en ny struktur för insatser riktade till målgruppen, personer i åldern 18-65 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. En ny förbundschef är anställd på 50 procent.
Det ekonomiska resultatet visar på ett relativt stort överskott vilket förklaras
av att inga nya verksamheter har kunnat starta under året. Styrelsen planerar
att det ackumulerade överskottet ska användas med lika delar under 2018
och 2019.
Av revisionsberättelsen framkommer att sammantaget har styrelsen bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande och årsredovisningen har upprättats enligt
tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Ärendets behandling under sammanträdet
Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) deltar inte i beslutet på grund av
jäv.
Bilagor:
Årsredovisning för år 2017 – samordningsförbundet Activus
Revisionsberättelse för år 2017 – samordningsförbundet Activus

DOKUMENT-ID
ARBGRP477-148015901-129, 0.1

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

BESLUT

Regionstyrelsen 7 juni 2018

Sida 2 (2)

Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör

DOKUMENT-ID
ARBGRP477-148015901-129, 0.1

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

