
 

                   Södra Lappland 

Delegationsordning 
Gällande från och med 2019-04-10 tills vidare. 
 

Enligt § 10, Lag (2004:793) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser är 
samordningsförbundets uppgift att  
• besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  
• stödja samverkan mellan samverkansparterna på lokal och regional nivå  
• finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser för individer vilka syftar till att dessa uppnår 

eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande 
parternas samlade ansvarsområde  

• besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall 
användas  

• svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna samt  
• upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.  
 
I enlighet med lagstiftningen får styrelsen besluta att en ledamot eller ersättare i styrelsen eller en 
tjänsteman hos förbundet skall få besluta på förbundets vägnar i en viss grupp av ärenden.  
Detta gäller dock inte:  

  
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalité.  
 Yttranden med anledning av att beslut av förbundet i dess helhet har överklagats, och  
 Ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  

 
Utöver ovanstående bör styrelse fatta beslut om utvärderingen av samordningsförbundet.  
 
Förbundsstyrelsens beslutsområde  
Förbundsstyrelsen beslutar i ärenden som avser verksamhetsplan, uppföljning och utvärdering 
samt årsredovisning. Därutöver kan styrelsen eller enskild ledamot eller ersättare i styrelsen samt 
verkställande tjänsteman aktualisera ärenden i styrelsen då det bedöms som nödvändigt.  
 

• Verksamhetsplan  
• Budget och årsredovisning  



• Projektansökningar  
• Kapitalförvaltning 
 

Förbundschefens  beslutsområde  
Beslut som berör genomförandet av verksamhetsplanen och om hur förbundets medel ska 
användas delegeras till förbundschef. Denna delegationsrätt motsvarar tre basbelopp för 
tjänsteköpsavtal. 
Förbundschefen skall löpande informera styrelsen om fattade beslut. Det kan ske i ärenden till 
styrelsen, information till styrelsemedlemmar mellan styrelsemöten eller i informationsbrev som 
förmedlas till berörda anställda och förtroendevalda. 
 
• Genomförande av verksamhetsplan inom ramen för budget 
• Upphandling av samordningsförbundets kapitalförvaltning  
• Utbetalning av projektmedel inom attesträtt 
 
 



  


