
    
 

2016-05-31 
 
    KALLELSE  
    FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Styrelsens sammanträde 2016-06-03 klockan 08.15 – 12.00  
Lokal: Medborgarhuset/ kommunhuset, Sessionsalen i Vännäs  
__________________________________________________________________ 
 

1. Mötets öppnande 
 

2. Incheckning 
 

3. Val av justerare 
 

4. Föregående protokoll (Bilaga 1) 
 

5. Godkännande av dagordning 
 

6. Föregående beredningsgruppsmöte - Information 
Mikael Holmlund föredragande. 

 

7. Resultatbild Steget vidare  
Inom ramen för den sociala redovisningen har en samlad resultatbild tagits fram 

för att på ett överskådligt sätt visa vad verksamheten uppnått under 2015. Mikael 

Holmlund föredragande.  

 

8. Ekonomirapport  
Mikael Holmlund föredragande. 

 

9. Revisionsrapporter 2015 års verksamhet (Bilaga 2och 3) 
Mikael Holmlund föredragande 

 



10. Tema kranskommunerna 
Avstämning utvecklingen i kranskommunerna. Mikael Holmlund och Annika 

Jansson (Vännäs kommun) föredragande.  

 

11. Ledning och styrning samt datum för ledardag 

Mikael föredrar helhetsbilden av förbundets ledningsstruktur samt förslag 

på datum för ledardag i samverkan. Förslagen är 3, 8 eller 14 november.  
 

12. Ansökan medlemskap Robertsfors kommun (Bilaga 4) 
Robertsfors kommun har beslutat att ansöka om medlemskap i 

Samordningsförbundet Umeåregionen. Mikael Holmlund föredragande.  

 

13. Förslag uppdaterad förbundsordning (Bilaga 5) 
Om styrelsen beslutar att rekommendera övriga förbundsmedlemar att 

godkänna Robertsfors kommun som ny medlem behövs en ny 

förbundsordning upprättas. Mikael Holmlund föredragande.  

 

14. Nationella rådet rekommendation om arbetsintegrerade sociala 
företag (Bilaga 6) 
NR har lämnat en rekommendation till förbunden gällande stödinsatser för 

Arbetsintegrerande social företag. Mikael Holmlund föredragande.  

 
15. Nationella rådets rekommendation om ägarsamråd (Bilaga 7) 

NR har lämnat en rekommendation till förbunden gällande ägarsamråd. 

Mikael Holmlund föredragande.  

 
16. Övriga frågor 

 
17. Utcheckning 

 
18. Mötet avslutas 



  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Samordningsförbundet Umeåregionen 2016-04-29 
___________________________________________________________________ 
 
Plats och tid                         Steget vidare, klockan 08.00-12.00 
 
Beslutande Carola Larsson Arbetsförmedlingen, ordförande 
 Elmer Eriksson Umeå kommun  
 Kenneth Isaksson  Västerbottens läns landsting  
 Mathias Haglund Vindeln kommun 
 Mikael Broman     Försäkringskassan 
  
     
 
Övriga deltagare Mikael Holmlund    Förbundschef 
 Christina Vincent   Umeå kommun, Steget vidare § 31-37 
 Emma Anderbom Samordningsförbundet § 31-37 
 Anna Johansson Försäkringskassan § 31-37 
  
                     
Sekreterare  .....................................................................   

Mikael Holmlund 
 
 
Ordförande  ..................................................................... 
  Carola Larsson 
 
Justerare  ..................................................................... 
  Elmer Eriksson 
 
________________________________________________________________________________ 

 
BEVIS 

  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos Västerbottens läns landsting samt Nordmaling, 

Vindeln, Umeå och Vännäs kommuner. 
 

Samordningsförbundet Umeåregionen  
  

Sammanträdesdatum: 2016-04-29 Justeringsdatum: 2016-06-03 
 
Datum för anslags uppsättande:       2016-06-07          Datum för anslags nedtagande: 2016-06-28  
 
 
Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.  
 
 
Underskrift ........................................................................... 
 Mikael Holmlund 



§ 31 Mötets öppnande 
 
Ordförande förklarade mötet öppnat.  
 
--- 
 
§ 32 Incheckning 
 
Var och en runt bordet ”checkade in”, det vill säga utifrån egen vilja beskriva det personliga 
nuläget.  
 
--- 
 
§ 33 Val av justerare 
 
Elmer Eriksson utsågs att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 34 Föregående protokoll  
 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
  
--- 
 
§ 35 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes med tre tillägg, Robertsfors kommuns ansökan med medlemskap, 
Ägarsamråd och Umeå kommuns ekonomiska läge.  
 
--- 
 
§ 36 Föregående beredningsgruppsmöte  
 
Mikael Holmlund rapporterade från föregående sammanträde för beredningsgruppen. 
 
Styrelsen godkände rapporten.    
 
--- 
 
§ 37 Tema samverkan för vuxna äldre än 25 år 

 
Under denna punkt lämandes rapporter från Steget vidare (Dnr 11-2012), Utredning 
samverkansplattform för vuxna (Dnr 21-2015) och Förstudie ohälsa i kontaktyrken (Dnr 
2015 18-2015).  
 
 
 
 



 
Steget vidare 
 
Christina Vincent, utvecklingsledare rapporterade om organisation, metod, nuläge och 
resultat. Styrelsen diskuterade och ställde frågor. Styrelsen godkände rapporten utan 
särskilda direktiv. 
 
Utredning samverkansplattform för vuxna 
 
Emma Anderbom, utredare rapporterar om nuläget i studien. Styrelsen diskuterade bland 
annat orsaken till inflödet, förebyggande arbetet m.m. Styrelsen godkände rapporten utan 
särskilda direktiv. 
 
Förstudie psykisk ohälsa i kontaktyrken 
 
Anna Johansson, projektledare rapporterade om bakgrund, planering och nuläge i studien. 
Styrelsen diskuterade och ställde frågor. Styrelsen godkände rapporten utan särskilda 
direktiv. 
  
--- 
 
§ 38 Förslag ny attestordning (Bilaga 1) 
 
Mikael Holmlund föredrog förslag på ny attestordning. 
 
Beslut: Styrelsen antog den föreslagna attestordningen utan förändringar.  
 
--- 
 
§ 39 Förbundets äskande av medel inför 2017  
 
Försäkringskassan har gått ut med en förfrågan till samtliga Samordningsförbund angående 
kommunerna och landstingen finansiering av förbunden 2017. Mikael Holmlund fick i 
uppdrag att stämma av med alla organisationer och skriva ett svar till Försäkringskassan. 
Svaret ska först skickas ut till styrelsen för påseende.  
 
--- 
 
§ 40 Information från FINSAM konferensen i Eskilstuna  
 
Mikael Holmlund rapporterade från konferensen. Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
 
 
 



§ 41 Information om möjligheten att söka medel för UVAS (unga som varken 
arbetar eller studerar) via MUCF (Myndigheten för ungdoms och 
civilsamhällsfrågor)  

 
Mikael Holmlund informerade styrelsen om att det finns möjligheter för kommuner och 
samordningsförbund att söka medel för UVAS. Mikael kommer att delta på den konferens 
som MUCF anordnar den 26 maj i Stockholm. 
 
--- 
 
§ 42 Tema arbetsgivare 

 
Styrelsen diskuterade arbetsgivarkontakter och attitydpåverkan gällande 
arbetskraftsförsörjningen. 
 
Beslut: Peter Vigren och Carola Larsson fick i uppdrag att skriva en debattartikel. Mikael 
Holmlund fick i uppdraga att skissa på ett förslag till konferens där man kan lyfta frågorna.   
 
§ 43 Övriga frågor 
 
Robertsfors ansökan om medlemskap i förbundet 
 
Mikael Holmlund rapporterade om att han varit i kommunfullmäktige och informerat om 
förbundet. Kommunfullmäktige beslutade vid samma tillfälle att söka medlemskap. Frågan 
kommer att behandlas vid styrelsens nästa sammanträde.  
 
Ägarsamråd 
 
Mikael Holmlund rapporterade att Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö skickat ut en 
inbjudan om ägarsamråd i Lycksele den 2 juni.  
 
Det ekonomiska läget i Umeå kommun 
 
Elmer Eriksson rapporterade om det ekonomiska läget i Umeå kommun. Ekonomin är i 
delar av kommunen ansträngd.  
 
--- 
 
§ 44 Utcheckning 
 
Samtliga mötesdeltagare gav sin feedback på mötet.  
 
--- 
 
§ 45 Mötet avslutas 
 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
--- 



























 
Förbundsordning 
Samordningsförbundet Umeåregionen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samordningsförbundet Umeåregionen har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
kommun och landsting.  

1 § Förbundets namn 
Förbundets namn är Samordningsförbundet Umeåregionen. 

2 § Förbundets säte 
Förbundets säte är Umeå. 

3 § Förbundets medlemmar 
Förbundets medlemmar är Västerbottens läns landsting, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt 
Umeå, Vännäs, Vindeln, Nordmaling och Robertsfors kommuner. 

4 § Förbundets ändamål 
Förbundets ändamål är att inom Umeå, Vännäs, Vindeln, Nordmaling och Robertsfors kommuners 
geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting och kommunerna i syfte är att 
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade 
bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att 
förvärvsarbeta.  

5 § Styrelsen 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 7 ersättare. 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting och Umeå kommun utser en 
ledamot och en ersättare vardera. Övriga kommuner (Vännäs, Vindeln, Nordmaling och Robertsfors) 
utser tillsammans 1 ledamot och 3 ersättare. Den gemensamt utsedda ledamoten utses för ett år i 
taget efter ett roterande schema för de fyra kommunerna. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 
Ledamöter och ersättare väljs på fyra år från och med den 1 januari efter det att val av fullmäktige i 
landsting och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. 

6 § Uppgifter och beslutanderätt 
Förbundsstyrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordförande utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.  

Förbundet har till uppgift att 

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

 
 
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta 
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för 
enskilda 
. 
7 § Personal 
Förbundsstyrelsen kan utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens 
anvisningar.  
 
8 § Initiativrätt 
En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen (enligt respektive huvudmans 
beslutsordning). 



9 § Samråd 
Förbundsstyrelsen ska hålla förbundsmedlemmar underrättade om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen 
har rätt att från förbundsmedlemmar få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen 
ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

10 § Kungörelser 
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på Umeå, Vännäs, 
Vindeln, Nordmaling, Robertsfors kommun och på Västerbottens läns landsting officiella anslagstavla. 

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man 
tillskjutit för att täcka kostnaderna. 
 
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 
landstinget med en fjärdedel samt Umeå, Vännäs, Vindeln, Nordmaling och Robertsfors kommuner 
gemensamt med en fjärdedel. Fördelningen av den kommunala delen fastställs utifrån antalet 
personer i yrkesverksam ålder (18-64 år) i respektive kommun per den 30 november året innan budget 
fastställs. 
 
12 § Styrning och insyn 
Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 
ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundstyrelsen ska också årligen i samband med bokslut 
redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta 
sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten. 

13 § Budget 
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. 
Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för 
verksamheten.  

Förbundsstyrelsen fasställer senast den 30 november budgeten för nästakommande kalenderår. 
Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första 
verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.  
 
14 § Revisorer och revision 
 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för 
varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska 
Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Umeå, Vännäs, Vindeln, Nordmaling och Robertsfors 
kommuner samt landstinget ska utse en gemensam revisor. Den för kommunerna och landstinget 
gemensamma revisorn väljs av landstingsfullmäktige. 
 
Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelser i 25 § FinsamL.  
 
Revisorer utses för första gången för tiden från och med den 1 maj 2005 till och med den 31 december 
2006. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av 
fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Mandattiden för statens revisor hanteras i särskild 
ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL.  

15 § Utträde 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år 
räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmanas ekonomomiska 
mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 
kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 § 



16 § Likvidation, upplösning och ändring av stadgar 
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 skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen 
svarar för likvidationen. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs 
genom att styrelsen visare en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar 
betalning av skulder, försäljning av egenomdom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till 
berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när 
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna.   

17 § Tvister 
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.  

18 § Ersättning till ledamöter och revisorer 
Ersättning för arvoden och ersättning till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och 
revisorer ska följa Umeå kommuns principer och betalas av Samordningsförbundet. För den revisor 
som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.  

19 § Arkivtillsyn 
Kommunstyrelsen i Umeå kommun ansvarar för tillsynen av att Samordningsförbundet fullgör sina 
skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) 

20 § Förbundets bildande 
Förbundet anses bildat den 1 maj 2005 under namnet Samordningsförbundet Umeå. Från och med 
den 1 januari 2014 utvidgades förbundet med Vännäs kommun då under namnet 
Samordningsförbundet Umeå-Vännäs.  

Från och med den 1 januari 2016 utvidgades förbundet ytterligare med kommunerna Vindeln och 
Nordmaling under namnet Samordningsförbundet Umeåregionen och från och med 1 januari 2017 
ytterligare med Robertsfors kommun, i enlighet med vad som anges i denna förbundsordning. 
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Vägledning om hur samordningsförbund kan utveckla och stödja 
myndigheternas engagemang i arbetsintegrerande sociala företag 
 
 

Målgruppen för den finansiella samordningen står ofta långt ifrån arbetsmarknaden och 

kan behöva särskilt anpassade arbetsplatser för att kunna få och behålla ett arbete. 

Arbetsintegrerande sociala företag kan fungera som en sådan arbetsplats.  

Arbetsintegrerande sociala företag (härefter ASF) är företag som driver 

näringsverksamhet med målsättningen att integrera människor i arbetsliv och 

samhällsliv. Nationella rådet är därför positiv till att samordningsförbund stödjer de 

samverkande parternas engagemang i ASF.  

Samtidigt är ASF ingen egen juridisk företagsform och kan därför ses som vilket företag 

eller vilken arbetsgivare som helst. Nationella rådet vill därför förtydliga under vilka 

förutsättningar samordningsförbund kan finansiera insatser kopplade till ASF.  

Samordningsförbundens uppdrag 

Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, har ett 

samordningsförbund till uppgift att 

1) Finansiera individinriktade insatser som bedrivs av de samverkande parterna 

2) Stödja samverkan mellan samverkansparterna  

Nedan följer exempel på insatser kopplade till ASF som kan finansieras. Exemplen är 

indelade i strukturövergripande och individinriktade.   

Öka kunskapen om arbetsintegrerande sociala företag 

Strukturövergripande insatser 

De fyra parter som ingår i samordningsförbunden är alla på olika sätt engagerade i att 

stödja och utveckla ASF. För att lokalt främja utvecklingen av det arbetsintegrerande 

sociala företagandet måste samverkan mellan myndigheter, regionala och lokala, 

offentliga och privata aktörer fungera. Samordningsförbund kan med fördel ta en aktiv 

roll och stimulera till att fler arbetsintegrerande sociala företag startar och växer genom 

finansiering av strukturövergripande insatser såsom att 
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 finansiera en samordnare med uppgift att sprida information och kunskap om ASF 

 bidra till att parterna lokalt arbetar med frågor som rör ASF 

 vara positiva för de möjligheter som ASF kan innebära för FINSAMs målgrupper 

 strategiskt påverkansarbete till myndigheter, beslutsfattare och näringsliv 

 medverka i framtagandet av policybeslut 

 arrangera inspirationsdagar, seminarier eller studiebesök om ASF. 

Nyttja möjligheten till individinriktade insatser på arbetsintegrerande sociala 

företag 

Individinriktade insatser  

Huvuduppgiften för ett samordningsförbund är att samordna de samverkande parternas 

resursinsatser med avseende på åtgärder som riktar sig till FINSAMs målgrupp. För de 

individinriktade insatserna gäller enligt 7 § i Finsamlagen att de samverkande parterna 

står för insatserna och eventuell upphandling, mot att samordningsförbundet står för 

finansieringen. Finansieringen ska alltid gå via den part som har upphandlat 

verksamheten. Förslag på sådana insatser är:  

 Arbetsförberedande och arbetslivsinriktade insatser på arbetsintegrerande sociala 

företag. 

 Utbildning om arbetsintegrerande sociala företag för FINSAMs målgrupp. 

 Finansiering av handledare, anställd hos någon av parterna, för att stödja 

målgruppen på arbetsintegrerande sociala företag. 

Vad ska samordningsförbund undvika att göra?  

Nationella rådet gör bedömningen att det finns insatser och ställningstaganden med 

koppling till ASF som inte är förenligt med lagstiftarens intentioner. Samordningsförbund 

ska inte 

 ge stöd till enskilda näringsidkare i form av kontantbidrag 

 starta och utveckla arbetsintegrerande sociala företag 

 vara medlem i arbetsintegrerande sociala företag eller i intresseorganisationer 

 finansiera kompetensutveckling till anställda på arbetsintegrerande sociala 

företag t.ex. affärsutveckling.  
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Nationella rådets rekommendation om Ägarsamråd 
 

Bakgrund 

Finansiell samordning är en frivillig samverkan mellan Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, ett eller flera landsting samt en eller flera kommuner.  

Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund som leds av en styrelse.  

Enligt lagens förarbeten1 är det övergripande uppdraget för samordningsförbunden att skapa 

goda förutsättningar för samverkan mellan parterna. Den centrala uppgiften är att finansiera 

olika slags åtgärder som ska underlätta för personer att uppnå förmåga till eget 

förvärvsarbete. Samordningsförbunden ska också på olika sätt stimulera till samarbete på 

handläggarnivå mellan samverkansparterna och även i övrigt underlätta samarbete mellan 

parterna. 

 

Rollfördelning  

Ägare 

Förbundsmedlemmarna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landsting/region och 

kommun/kommuner bildar tillsammans ett förbund. Förbundsmedlemmarna/ägarna beslutar 

om den förbundsordning som styrelsen ska verka utifrån. 

Varje förbundsmedlem utser ägarrepresentant för respektive förbund (att ingå i ägarsamråd). 

Styrelse 

Varje förbundsmedlem ska vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en 

ersättare. Styrelsen ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, hur 

samordningsförbundet ska ledas och organiseras samt besluta om finansiering av insatser.  

Uppdraget som styrelseledamot är personligt, frivilligt och med rätt att uppbära arvode och 

ersättning från förbundet2. Som styrelseledamot är man personligt ansvarig för förbundets 

verksamhet. 

Verkställande tjänsteman 

Styrelsen kan utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens 

anvisningar. Den vanligaste titeln är förbundschef3. 

 

 

                                                           
1 Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser/Regeringens proposition Finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet (prop. 2002/2003:132) 
2 Prop. 2002/03:132, s 88 
3 NNS, Arbetsvillkor för förbundschefer i samordningsförbund. Redovisning av en enkätundersökning 2015. 
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Ägarsamråd 

Lagtext 

Enligt 18 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska 

förbundsstyrelsen 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 ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Enligt 23 § samma lag ska styrelsen fastställa samordningsförbundets budget senast  

den 30 november varje år. Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna 

om budgeten.  

 

Syfte med ägarsamråd  

Ägarsamråd syftar till att förbundsmedlemmarna i ett samordningsförbund träffas för en 

gemensam övergripande dialog om samordningsförbundets verksamhet och framtida 

inriktning. Genom detta ökar kunskapen om samordningsförbundets insatser och 

förbundsmedlemmarnas förutsättningar. Ett ägarsamråd är inget beslutande eller styrande 

organ. 

Förbundsmedlemmarna kan vid ägarsamrådet informera samordningsförbundet om vilka 

prioriteringar som gäller hos respektive medlem. Samordningsförbundet kan, förutom att 

redovisa resultat, framföra erfarenheter av hur samverkan fungerar.  

Ägarsamrådet bidrar till att skapa tydlighet i rollfördelning och synliggör 

samordningsförbundets roll i välfärdsarbetet. Ägarrepresentanterna blir en länk mellan 

respektive förbundsmedlem och förbundet.   

Som ägarrepresentant har man möjlighet att ge synpunkter på samt påverka framtida 

verksamhet och inriktning i förbundet, i samråd med övriga parter. Ägarrollen är därför av 

särskilt intresse för att påverka inriktning och innehåll av Finsam så att det samverkar med 

samt stödjer ägarens ordinarie uppdrag. 
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Nationella rådets rekommendation 

 Vid samrådet ska respektive förbundsmedlem representeras av annan 

fysisk person än styrelseledamot i berört samordningsförbunds styrelse. 

 

 Från samordningsförbundet deltar ordföranden och/eller annan ordinarie 

styrelseledamot samt verkställande tjänsteman/förbundschef. 

 

 Ett samråd kan omfatta flera samordningsförbund.   

 

 Sammankallande bör vara någon av förbundsmedlemmarna utsedd person.  

 

 Samråd bör ske under våren efter att berörda samordningsförbund har lämnat 

sina bokslut och verksamhetsberättelser till förbundsmedlemmarna tillsammans 

med revisionsberättelsen. Samråd kan även ske vid annan tidpunkt, utifrån 

förbunds behov och planering. Minst ett ägarsamråd genomförs årligen. 

 

  Vid samrådet bör följande vara vägledande för dagordningen: 

- Föregående års ekonomiska resultat och verksamhetsresultat 

- Iakttagelser av strukturella hinder för samverkan  

- Årets verksamhet i förhållande till behoven av stöd till medborgarna 

och utveckling av myndighetssamverkan 

- Långsiktig utveckling i förhållande till behovsanalyser med mera 

i förbundets verksamhet 

- Budgetförutsättningar 
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