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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Uppsala län ansvarsfrihet avseende 2012 års 
verksamhet och årsredovisning samt 
 
att överlämna beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet Uppsala län har skickat årsredovisning för 2012 till medlems-
organisationerna för godkännande, samt revisionsberättelse och granskning av årsbokslut och 
årsredovisning avseende 2012 års förvaltning för beviljande av ansvarsfrihet. 
 
Nämnden finner att verksamheten bedrivits i enlighet med gällande mål, riktlinjer och beslut 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden tillstyrker att styrelsen för 
Samordningsförbundet Uppsala län beviljas ansvarsfrihet avseende 2012 års verksamhet och 
årsredovisning. 
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Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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 Landstingsfullmäktige Uppsala län 
 Kommunfullmäktige i Enköping 
 Kommunfullmäktige i Heby 
 Kommunfullmäktige i Håbo 
 Kommunfullmäktige i Knivsta 
 Kommunfullmäktige i Tierp 
 Kommunfullmäktige i Uppsala 
 Kommunfullmäktige i Älvkarleby 
 Kommunfullmäktige i Östhammar 
 Försäkringskassan 
 Arbetsförmedlingen 
 

 

 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och 
årsredovisning för 2012 och tillstyrker att ledamöterna i styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet. 
 
Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Förbundet emotser protokollsutdrag 
från ert fullmäktige/motsvarande så snart ärendet har behandlats hos er. 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Samordningsförbundet Uppsala län 
Kungsgatan 16 
753 32 Uppsala 
 
alternativt via e-post till 
info@finsamuppsala.se  
 
 
Bilagor: 
- Revisionsberättelse 2012 
- Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Uppsala län 
- Årsredovisning 2012 
 
 
Hälsningar 
 
Anna Forslin 
Sekreterare Samordningsförbundet Uppsala län 
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