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Arbetsmarknadsnämnden 
 

Antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet 
Uppsala län 

Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att tillstyrka förbundsordning för Samordningsförbundet i Uppsala län enligt bilaga. 
 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet i Uppsala län bildades 2008 med länets kommuner, landstinget, 
försäkringskassan och arbetsförmedlingen som medlemmar. Förbundets syfte är att är att 
genom finansiell samordning mellan olika myndigheter underlätta eller förbättra möjligheterna till 
egen försörjning för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser. Förbundet ska 
också sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv 
utveckling av verksamheten. 
 
Förbundet har lämnat förslag till ny förbundsordning att gälla från 1 juli 2017. Nuvarande 
ordning är den som beslutades vid bildandet. 
 
Förslaget har remissbehandlats. I förbundets skrivelse återges nu gällande förbundsordning 
samt en sammanställning över remissbehandlingen. 
 
 
Föredragning 
Enligt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna har arbetsmarknadsnämnden att 
företräda Uppsala kommun i samordningsförbundet. Nämnden har svarat på remissen och 
framfört att ett tillägg ska göras så att det framgår att syftet med samordnade rehabiliterings-
insatser är att individen uppnår eller förbättrar sin arbetsförmåga. I förslaget har hänsyn tagits till 
detta. 
 
I övrigt innehåller förslaget mindre justeringar bland annat som följd av att Landstinget i Uppsala 
län är omvandlat till Region Uppsala. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
 
 
 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
Lena Winterbom 
Förvaltningsdirektör 
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 Regionsstyrelsen i Uppsala län 

 Kommunstyrelsen i Enköping 

 Kommunstyrelsen i Heby 

 Kommunstyrelsen i Håbo 

 Kommunstyrelsen i Knivsta 

 Kommunstyrelsen i Tierp 

 Kommunstyrelsen i Uppsala 

 Kommunstyrelsen i Älvkarleby 

 Kommunstyrelsen i Östhammar 

 Försäkringskassan 

 Arbetsförmedlingen 

 

 

Antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala 
län 

Samordningsförbundets styrelse har fattat beslut om ett förslag till reviderad förbundsordning. 

En ny förbundsordning behöver antas av medlemmarnas fullmäktige eller motsvarande.  

 

Styrelsen i Samordningsförbundet föreslår därför att det nya förslaget antas senast den 31 

mars i fullmäktige eller motsvarande hos medlemmarna.  

 

Bakgrunden till revideringen är följande: Samordningsförbundets nu gällande 

förbundsordning antogs av medlemmarna inför bildandet 2008, bilaga 1. Det finns behov av 

förtydliganden inför kommande val samt att lösa frågor inför regionbildningen samt i 

anslutning till ny mandatperiod. Dokumentet behöver även anpassas till aktuellt lagstöd. 

 

Förslaget skickades på remiss till medlemmarna fram till sista september 2016. Remissvaren 

var i stort positiva till förslaget och hade få synpunkter. Remissvaren är sammanställda i 

bilaga 2. Smärre justeringar har gjorts och ett slutgiltigt förslag är framtaget inför antagande i 

fullmäktige bilaga 3. Bland annat har Landstinget Uppsala län bytts ut till Region Uppsala, 

vilken bildas 2017-01-01.  

  

Reviderad förbundsordning, bilaga 3, föreslås gälla från och med 2017-07-01.    

 

 

De viktigaste ändringarna 

- Mandattiden för styrelseledamöter föreslås räknas från och med 1 april året efter det att val 

till kommuner och region har ägt rum, vilket är en anpassning till finsamlagen. I nuvarande 

ordning utses ledamöter från 1 januari året efter ordinarie val. Till medlemmarna hemställs att 

mandattiden för nuvarande styrelseledamöter förlängs till 2019-03-31. 

 

- En valberedning föreslås tillsättas där Region Uppsala är sammankallande. 

 

- Revisorerna föreslås få rätt att i styrelsen väcka ärenden rörande granskningen av förbundet. 
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- Revisorsersättare tas bort. Region Uppsala föreslås utse två gemensamma revisorer för 

kommunernas och Regionens räkning. Mandattiden för revisorer förtydligas. 

 

- Tvister föreslås avgöras i allmän domstol istället för genom skiljeförfarande. Anledningen 

till förändringen är att säkerställa transparensen vid eventuella tvister.     
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Beslut av fullmäktige skickas till förbundet för kännedom:  

Samordningsförbundet Uppsala län 

Storgatan 27  

751 85  Uppsala 

 

alternativt via e-post till 

info@finsamuppsala.se  

 

 

Bilagor: 

- Förbundsordning 2008, nu gällande 

-Sammanställning av remissvaren.  

- Förslag till reviderad förbundsordning att gälla från och med 2017-07-01 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Ulrik Wärnsberg 

Ordförande, Samordningsförbundet Uppsala län 

mailto:info@finsamuppsala.se
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 Bilaga 3 

  

 Dnr 2016:20  

 FS 161125 

 

Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet 

Uppsala län 

Samordningsförbundet Uppsala län har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala samt kommunerna 

Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. 

 

Förbundet bildades 16 september 2008.  

 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län gäller från 1 juli 2017 och 

ersätter tidigare förbundsordning. 

 

 

1 § Förbundets namn 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Uppsala län 

 

 

2 § Förbundets säte 

Förbundet har sitt säte i Uppsala kommun 

 

 

3 § Förbundets medlemmar 

Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala 

samt kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och 

Östhammar. 

 

 

4 §  Förbundets ändamål 

Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning underlätta eller förbättra 

möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser för att individen ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. 

 

Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser 

och främja en positiv utveckling av verksamheten. 

 

 

5 §  Styrelse 

Förbundet ska ledas av en styrelse. 

Styrelsen ska bestå av elva ledamöter och elva ersättare. Varje medlem väljer en 

ledamot och en ersättare för denna. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 

 

Från och med ordinarie val väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och 

med 1 april året efter det att val av fullmäktige region och kommuner har ägt rum. 

 

Styrelsen utser inom sig en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 

2:e vice ordförande samt ett arbetsutskott för den tid som styrelsen bestämmer. 
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6 § Valberedning 

Förbundet ska ha en valberedning med en representant vardera från 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala samt en gemensam 

representant för kommunerna i länet. Via medlemssamråden kan kommunerna utse 

en gemensam representant. Region Uppsalas representant är sammankallande. 

 

Valberedningen lämnar förslag till förbundsstyrelsen om presidieposter: ordförande, 

1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, samt om representation i 

förbundsstyrelsens arbetsutskott. 

 

 

7 § Uppgifter och beslutanderätt 

Styrelsen är beslutför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

Förbundet har till uppgift att: 

 

1. besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella 

samordningen, 

 

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 

 

3. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell 

samordning skall användas, 

 

4. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser, 

 

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder, 

 

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen samt 

 

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för 

enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning. 

 

 

8 § Personal 

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt 

styrelsens anvisningar. 

 

 

9 § Initiativrätt 

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt sin 

huvudmans beslutsordning. Revisorerna får i styrelsen väcka ärenden som rör 

granskningen av verksamheten i Samordningsförbundet. 
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10 § Samråd 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna 

planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller 

organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de 

yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina 

uppgifter. 

 

 

11 § Kungörelser 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska tillkännages på 

förbundets hemsida samt på anslagstavlan hos kommunerna Enköping, Heby, Håbo, 

Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar samt hos Region Uppsala.  

 

 

12 § Andelar i tillgångar och skulder 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder och 

fördelningen av förbundets kostnader i förhållande till de andelar som medlemmarna 

ska bidra med enligt 5 § FinsamL (2003:1210). 

 

Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den 1 november 

året före det år som fördelningen avser. 

 

 

13 § Förbundsmedlemmarnas styrning och insyn 

Styrelsen ska fastställa förbundets budget senast den 30 november varje år. 

Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. 

 

Styrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 

ekonomin som skickas till förbundsmedlemmarna. Styrelsen ska också årligen till 

förbundsmedlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall. 

 

Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får heller inte sätta sig i skuld utöver det 

som gäller sedvanliga krediter för verksamheten. 

 

 

14 § Revisorer och revision 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas 

av revisorer för varje förbundsmedlems räkning. För Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan ska en gemensam revisor utses. För Region Uppsala och 

kommunernas räkning utser Region Uppsala två gemensamma revisorer.  

 

Mandattiden för revisorer räknas från 1 januari året efter det att val av fullmäktige i 

landsting och kommuner har ägt rum. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det 

femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och 

avlämnat revisionsberättelse. 
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15 § Ekonomiska ersättningar 

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i styrelsen samt 

till revisorer ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för 

förtroendevalda i Region Uppsala. Revisorerna ersätts av Samordningsförbundet. 

 

Förbundsstyrelsen lämnar närmare anvisningar om hur Region Uppsalas 

arvodesreglemente används för ekonomiska ersättningar inom 

Samordningsförbundet. 

 

 

16 § Utträde 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år. Vid utträdet upplöses förbundet och 17 § i denna 

förbundsordning gäller. 

 

 

17 § Likvidation och upplösning 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en 

eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett 

samråd mellan huvudmännen. 

 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. 

Härefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 12 § i denna 

förbundsordning. 

 

Förbundets styrelse svarar för likvidationen. 

 

När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin 

förvaltning. Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över 

likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av 

egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till förvaltningsberättelsen ska 

bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är 

förbundet upplöst. 

 

 

18 § Tvister 

Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå 

frivillig uppgörelse, avgöras vid en allmän domstol i Sverige. 

 

 

19 §  Arkivtillsyn 

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun ansvarar för tillsynen av att 

Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen  

(1990:782).  
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Sammanställning över remissvar om förslag på 
reviderad Förbundsordning år 2017  
 

Remissinstanser  

Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps 

kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun, Östhammar, Landstinget Uppsala 

län, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen.  

 

Remissinstanser som har kommit in med yttranden 

Enköping kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Uppsala kommun, Östhammar 

kommun, Landstinget Uppsala län., Älvkarleby kommun.  

 

Heby kommun, Enköping kommun, Landstinget Uppsala län, Håbo kommun, 

Älvkarleby har inga invändningar mot förslaget. 

 

Uppsala kommun tycker att ett tillägg ska göras så att det framgår att syftet med 

samordnade rehabiliteringsinsatser är att individen uppnår eller förbättrar sin 

arbetsförmåga. I övrigt ställer de sig bakom förslaget.  

 

Östhammar instämmer i huvudsak med den reviderade förbundsordningen. 

Östhammar vill dock lyfta fram att två av de huvudsakliga förändringarna i 

reviderade förslaget innebär ökat ansvar/inflytande för en av huvudmännen, 

Landstinget Uppsala län. § 6 Valberedningen Erinran: Östhammar kommun vill lyfta 

föredelarna med ett roterande ansvar för sammankallandet så att samtliga huvudmän 

ges samma inflytande över ansvar för arbetet i valberedningen.   

 

Samordningsförbundets bedömning  
Förbundet instämmer i synpunkten att syftet med förbundet är att individen uppnår 

eller förbättrar sin arbetsförmåga och förtydligar detta i versionen som går ut för 

antagande i fullmäktige eller motsvarande och hos Arbetsförmedling och 

Försäkringskassan.  

 

Förslaget från Östhammar om roterande valberedning väljer förbundet att inte ta 

hänsyn till. Bakgrunden till ställningstagandet är att valberedningen sammankallas 

inför en ny mandatperiod efter att allmänna val har hållits då ny styrelse ska utses. 

Ett roterande ansvar skulle, om frågan beaktas vara aktuellt att ha vart fjärde år. I 

valberedningen ska säkerställas att samtliga fyra parter ingår, där kommunen får utse 

en gemensam representant. Det innebär att samtliga fyra parter kommer att ha samma 
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möjlighet till inflytande över processen och att det är den sammankallande delen som 

Region Uppsala ansvarar för.  

 

Förbundets sammanvägda bedömning är att inkomna synpunkter i stort ställer sig 

positiva till förslaget. Förbundet har i slutligt förslag inför inför antagande i 

medlemmarnas fullmäktige eller motsvarande tagit hänsyn till förtydligande gällande 

syftet för förbundet. 

 

 

Föredragande 

Geli Lytter 
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