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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa regionens 

medfinansiering för år 2022 med 1,625 mnkr.      

Yttrande till beslutsförslaget 
Samordningsförbundet fyller en viktig funktion genom samordning av reha-

biliteringsinsatser och effektivare användning av resurser för att klara ge-

mensamma utmaningar såsom arbetslöshet, ohälsa och utanförskap. Samver-

kan inom samordningsförbundets verksamhet kan bidra till att fler kommer i 

arbete eller annan försörjning.  

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Södra Norrbotten består av Luleå, Piteå, Älvsbyn och 

Boden kommuner. Förbundets styrelse har inför 2022 tagit fram ett förslag 

till plan för en utökad medfinansiering efter det att Boden kommun har till-

kommit juni 2021. Styrelsen har beslutat att äska 3, 250 mnkr från staten 

vilket är en ökning med 30 procent jämfört med år 2021. Det innebär en 

utökning av regionens andel med 375 tkr. Vidare förordar styrelsen en suc-

cessiv ökning av förbundets medel under en period av sex år för att uppnå 

full finansiering och därmed högsta möjliga tilldelning av staten. En eventu-

ell utökning av medfinansieringen för kommande verksamhetsår kommer att 

årligen processas inom regionen.  

Ärendet 
Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser riktar sig till individer i 

åldrarna 16-45 år och syftar till att förbättra den enskildes arbetsförmåga för 

att möjliggöra återgång i arbete. Samverkande parter är Luleå, Piteå, Älvs-

byn och Boden kommuner, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Ar-

betsförmedlingen. Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel, 25 

procent av Region Norrbotten och resterande 25 procent av kommunerna.  

Utökad medfinansiering 2022  

Regeringen meddelar årligen storleken på den budget som avsätts för finan-

siell samordning genom samordningsförbunden. Försäkringskassan bidrar 

med statens andel, motsvarande hälften av de ekonomiska resurserna. Ef-

tersom Samordningsförbundet består av fyra kommuner från och med juni 

2021 kan statens tilldelning öka. Samordningsförbundet har möjlighet att få 

ca 5,0 mnkr i statliga medel under förutsättning att regionen och kommuner-

na tillsammans bidrar med motsvarande belopp. Till och med år 2021 har 

Samordningsförbundet äskat endast 58 procent av det möjliga beloppet.    
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Samordningsförbundets styrelse har inför 2022 tagit fram ett förslag till plan 

för en successivt utökad medfinansiering. För år 2022 har styrelsen beslutat 

att äska 3, 250 mnkr från staten vilket är en ökning med 30 procent jämfört 

med år 2021. Styrelsen förordar vidare en successiv ökning av förbundets 

medel under en period av sex år för att komma upp i full finansiering och 

därmed högsta möjliga tilldelning av staten. Syftet är att möjliggöra fler 

insatser riktat till målgruppen och underlätta långsiktigt finansierade sam-

verkansinsatser i kommunerna. För Region Norrbotten innebär en utökad 

finansiering år 2022 att regionens andel ökar med 375,0 tkr till 1,625 mnkr.  

 

Medlemsrådet för Samordningsförbundet Södra Norrbotten har den 16 sep-

tember 2021 diskuterat förslaget till plan för utökad finansiering. Medlems-

samrådet var överens om betydelsen av det gemensamma samverkansarbetet 

för att klara de utmaningar som finns vad gäller arbetslöshet, ohälsa och 

utanförskap. För att medlemmarna ska kunna ta ställning till en utökad 

finansiering behöver samverkansinsatserna utvärderas. Medlemssamrådet 

beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram en modell för utvärdering 

samt att årligen kalla till medlemssamråd i april så att parterna får tid att 

processa beslut om finansiering av kommande verksamhetsår.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Protokollsutdrag skickas till: 

Hälso- och sjukvårdsdirektör  

Ekonomidirektör 

Luleå kommun 

Piteå kommun 

Älvsbyn kommun 

Boden kommun 

Försäkringskassan i Norrbotten 

Arbetsförmedlingen, region nord 
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