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Utformningen av de tre Samordningsförbunden i länet 

baseras på: 

• Lagstiftningen för samordningsförbund (”FINSAM-lagen”).

• Överenskommelsen i PKS från 2017.

• Översynen av samordningsförbunden som gjordes 2020.

Allmänna utgångspunkter:

• Samordningsförbunden har en viktig uppgift att fylla när det 

gäller samarbete och samordning av de insatser som görs mot 

berörda målgrupper.

• Goda resultat har uppnåtts i många av de projekt som bedrivits 

under åren.



Behov av förändringar

2023-02-24

• Styrningen från medlemmarna har inte varit särskilt 

tydlig. Styrningen behöver förtydligas och 

medlemmarna behöver i högre grad vara delaktig i 

styrningen.

• Samverkan och styrning kan underlättas om 

förbundsordningarna likriktas.

• Principer för hur avslutning, fortsättning och 

implementering av projekt ska ske behöver förtydligas. 

Frågan om långsiktighet såväl verksamhetsmässigt 

som finansiellt är viktig i detta sammanhang.



Förslag till förändringar kan genomföras via 

beslut om två handlingar:

2023-02-24

• Reviderade förbundsordningar.

• Ett PM som syftar till att tydliggöra och vägleda hur 

samverkan och styrning ska utformas och tillämpas. 



Medlemmarnas huvudsakliga möjligheter till 

styrning och påverkan

2023-02-24

• Fastställer förbundsordningar

• Deltar i medlemssamråd

• Deltar i samråd avseende budget/verksamhetsplan

• Beslutar om årlig finansiering

• Utser styrelseledamöter och ersättare



Förbundsordningarna likriktas och 

kompletteras
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• Medlemssamrådens syfte och upplägg fastställs.

• Samrådsprocessen kring budget/verksamhetsplan 

förtydligas när det gäller förbundsmedlemmarnas 

möjlighet att komma med synpunkter.

• Arvoden och ersättningar till styrelse och revisorer 

likriktas för de tre förbunden.

• Anpassning till den nya mall som Nationella rådet för 

samordningsförbund tagit fram.



Förändring av medlemssamråden
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• Ges större vikt när det gäller inriktning och innehåll för 

verksamheten.

• Varje samordningsförbund bör ha ett eget samråd när 

det gäller frågor som handlar om verksamhetens 

inriktning och innehåll.

• Ordförandeskapet förtydligas.

• Strategiska frågor skickas ut i förväg.

• Resultaten av samråden inarbetas in 

budget/verksamhetsplan.



Strategiska frågor på medlemssamråd
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– Storleken på medlemmarnas finansiering.

– Inriktningen av verksamheten och prioriteringar av 

vilka grupper som ska vara föremål för förbundets 

insatser.

– Vilka långsiktiga satsningar och löpande 

verksamhet som förbundet bör finansiera parallellt 

med tidsbegränsade projekt.

– Balansen mellan individinriktade respektive 

strukturövergripande insatser, där de senare 

handlar om att förändra arbetsformerna mellan och 

inom de berörda organisationerna.



Styrelserna
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• Styrelserna har en självständig roll och ledamöterna 

ska i första hand verka för samordningsförbundets 

bästa och inte primärt bevaka intresset som medlem.

• Viktigt att ledamöter utses som är lämpliga och som 

förstår sin roll.



Budget/verksamhetsplan
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• Slutsatser från medlemssamråden inarbetas i 

budget/verksamhetsplan i möjligaste mån.

• Samrådsprocessen förtydligas så att 

förbundsmedlemmarna ges tillfälle att komma med 

synpunkter och inspel på ett strukturerat sätt.



Projektverksamhet
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• Fortsättningen av lyckosamma projekt behöver säkras.

• Finansiering och implementering efter projekttidens 

slut behöver i ännu högre grad tydliggöras i 

beredningsfasen av projekten.



Tidplan
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• X dec 2022 Överläggningar i avstämningsgrupp/styrgrupp.

• 12 jan 2023 Behandling i Primärkommunalt samverkansorgan, PKS.

• 3 feb 2023 Behandling på Kommunalt forum (inkl representanter 

från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen).

• 24 feb 2023 Behandling på medlemssamråd för 

samordningsförbunden.

• Våren 2023 Beslutsprocess inom respektive medlemsorganisation.

• 2024 Nya förbundsordningar och PM för principer börjar gälla.



Inkomna synpunkter och förslag till 

korrigeringar/tillägg
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• § 12 (del av) Resultatet av medlemssamrådets överläggningar ska 

dokumenteras och delges förbundsmedlemmarna efter 

medlemssamrådet samt beaktas i den budget/verksamhetsplan 

som förbundet tar fram för nästkommande år. 

• § 13 (tillägg) Förbundet ska verka för att tilldelade medel omsätts i 

verksamhet och ska sträva efter att eget kapital uppgår till 

maximalt 20 % av årets medlemsbidrag.

• § 14 (tillägg) Det bör kompletteras med vem som ska utse den 

förtroendevalda revisorn som är gemensam för kommunerna och 

regionen. Förslagsvis regionfullmäktige(?).

• I samband med antagandet av ny förbundsordning bör alla 

medlemsparter bli uppmanade att förlänga nuvarande uppdrag 

(styrelseledamöter och ersättare) till och med 2027-03-31. De 

flesta har sannolikt valts till och med 2026-12-31.



(forts)

2023-02-24

• I PM-dokumentet, långt ner på sida 1, står det angående val av 

styrelseledamot: ”måste vara invald som ledamot i region-

respektive kommunfullmäktige”. Behöver kompletteras med 

ersättare då kravet enligt lagstiftningen (§ 12) gäller även dessa.


