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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Förfrågan medlemsavgift 2015 Samordningsförbundet 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  anslå 3 415 541 kronor till medlemsavgift för 2015 till Samordningsförbundet Uppsala 
län samt 
 
att  medel tas från verksamhetsområde arbetsmarknad och sysselsättning. 
 
 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet Uppsala län, bildat enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser, bildades 16 september 2008. Styrelsen för samordningsförbundet 
tar varje år beslut om medlemsavgift, som fördelas mellan parterna enligt de regler som finns 
i lagstiftningen. Samordningsförbundets styrelse har skickat ut en förfrågan till förbundets 
samtliga parter angående avgiften för 2015. 
 
 
Ärendet 
Uppsala kommun är medlem i Samordningsförbundet Uppsala län, som bildades 16 
september 2008. Kommunfullmäktige tog beslut 9 juni 2008 om att ingå i 
Samordningsförbundet Uppsala län. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fått 
uppdraget att företräda Uppsala kommun. Medlemmar i förbundet är länets samtliga 
kommuner, Uppsala läns landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Uppsala län. 
Medlemsavgiften fördelas efter 50 procent från de två statliga myndigheterna, 25 procent från 
kommunerna gemensamt och 25 procent från Uppsala läns landsting. Avgiften fastställs varje 
år och grundas på den ersättning som de statliga myndigheterna avsätter, samt på vad varje 
medlem inom kommun respektive landstinget beviljar. 
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Inför 2015 önskar Samordningsförbundet äska 1 miljon kronor extra från medlemmarna, som 
en återställning av medlemsavgiften mot tidigare nivå. 
 
Uppsala kommun har sedan Samordningsförbundet Uppsala län bildades medverkat i flera 
utvecklande samverkansprojekt, antingen som huvudprojektägare eller som projektägare. 
Samordningsförbundets arbete har bidragit till en förbättrad samverkan mellan kommunen, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget kring personer i behov av 
samordnade arbetsrehabiliterande insatser. 
 
En utvärdering av Samordningsförbundet har genomförts av Sweco Strategy under 2013 och 
en slutrapport daterad 2014-01-31 har presenterats styrelsen och Förbundsberedningen 
(länsgemensam beredningsgrupp med tjänstemän från förbundets parter). Utifrån resultatet av 
utvärderingen kommer förbundet att arbeta vidare med utveckling av syfte, mål och inriktning 
mm.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nämndens budgetram ingår kostnader för medlemsavgiften till Samordningsförbundet. 
Genom förbundets arbete utvecklas metoder för samordning av rehabiliterande insatser för 
personer som är långtidssjuka, långtidsarbetslösa och långvarigt biståndsmottagande samt 
effektivare samverkan och resursanvändning. Detta ger ekonomiska vinster för kommunen. 
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