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Kommunstyrelsen

Svar på remiss: Revidering förbundsordning
Samordningsförbundet Uppsala län
KS-2016/427
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom revideringen av förbundsordning för
Samordningsförbundet Uppsala län.
Sammanfattning
Samordningsförbundets styrelse har fattat beslut om ett förslag till reviderad
förbundsordning, se bilaga för befintlig förbundsordning.
Ändringar i förbundsordningen ska godkännas av fullmäktige eller motsvarande hos samtliga
medlemmar.
Ändringarna i förbundsordningen lyder:
- Mandattiden för styrelseledamöter föreslås räknas från och med 1 april året efter det att val
till kommuner och landsting 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 Landstinget är sammankallande.
- Revisorerna föreslås få rätt att i styrelsen väcka ärenden rörande granskningen av
förbundet.
- Revisorsersättare tas bort. Landstinget föreslås utse två gemensamma revisorer för
kommunernas och Landstingets räkning. Mandattiden för revisorer förtydligas.
- Tvister föreslås avgöras i allmän domstol istället för genom skiljeförfarande.

Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet bedöms inte innebära några extra kostnader i nuläget.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
Kommundirektör

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Då medlemmarna i organisationen är just organisationer och ändringarna inte är av
sådan karaktär att barn påverkas så är svaret nej.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja
Förklara oavsett svar.

Nej

a

2016-06-02

Dnr: 2016:20

Landstingsstyrelsen 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
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Remiss revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet
Uppsala län
Samordningsförbundets nu gällande förbundsordning antogs av medlemmarna inför bildandet
2008. Det finns behov av förtydliganden inför kommande mandatperiod samt att lösa frågor
inför regionbildningen. Dokumentet behöver även anpassas till aktuellt lagstöd.
Samordningsförbundets styrelse har fattat beslut om ett förslag till reviderad förbundsordning.
Förslaget skickas på remiss till samtliga medlemmar, som ombeds inkomma med synpunkter
och svar på förslaget. Förbundet emotser besked senast 2016-09-30 för att tidsramarna ska
hållas.
Ändringar i förbundsordningen ska godkännas av fullmäktige eller motsvarande hos samtliga
medlemmar. Reviderad förbundsordning föreslås gälla från och med 2017-07-01.
I färdigt textförslag som skickas till medlemmarna för beslut kommer Landstinget att bytas ut
till namnet på regionen som bildas 2017-01-01.
De viktigaste ändringarna
- Mandattiden för styrelseledamöter föreslås räknas från och med 1 april året efter det att val
till kommuner och landsting 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 Landstinget är sammankallande.
- Revisorerna föreslås få rätt att i styrelsen väcka ärenden rörande granskningen av förbundet.
- Revisorsersättare tas bort. Landstinget föreslås utse två gemensamma revisorer för
kommunernas och Landstingets räkning. Mandattiden för revisorer förtydligas.
- Tvister föreslås avgöras i allmän domstol istället för genom skiljeförfarande.
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Tidplan
2016-06-02

Styrelsen beslutar om remiss till medlemmarna med förslag till reviderad
förbundsordning.

2016-09-30

Sista dag för remissvar från medlemmarna

2016-11-25

Styrelsen beslutar att reviderad förbundsordning skickas till medlemmarnas
fullmäktige eller motsvarande för godkännande.

2017-03-31

Sista dag för beslut i fullmäktige eller motsvarande.

2017-07-01

Reviderad förbundsordning börjar gälla.

Remissvar och synpunkter skickas till:
Samordningsförbundet Uppsala län
Kungsgatan 16
753 32 Uppsala
alternativt via e-post till
info@finsamuppsala.se

Bilagor:
- Förbundsordning 2008, nu gällande
- Förslag till reviderad förbundsordning att gälla från och med 2017-07-01

Vänliga hälsningar
Ulrik Wärnsberg
Ordförande, Samordningsförbundet Uppsala län

a
ä

Dnr 2016:20
AU 160524
FS 160602

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, Landstinget i Uppsala län 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, Landstinget i
Uppsala län, 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.
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 i landsting 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, Landstinget i Uppsala län samt en
gemensam representant för kommunerna i länet. Via medlemssamråden kan
kommunerna utse en gemensam representant. Landstingets 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 Landstinget i Uppsala
län.

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 Landstinget i Uppsala län och
kommunernas räkning utser Landstinget 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 Landstinget Uppsala län. Revisorerna ersätts av
Samordningsförbundet.
Förbundsstyrelsen lämnar närmare anvisningar om hur Landstingets
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).

