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Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten 

 

Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lag (2003:1210) om 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

 

1 § Förbundets namn 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 

 

2 § Förbundets säte 

Förbundets säte är Luleå. 

 

3 § Förbundets medlemmar 

Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Region Norrbotten, Bodens kommun, Luleå kommun, Piteå kommun och 

Älvsbyns kommun. 

 

4 § Förbundets ändamål 

Förbundets ändamål är att inom de ingående kommunernas geografiska 

område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 

mellan Region Norrbotten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

berörda kommuner i syfte att underlätta rehabiliteringssamverkan och 

uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för 

samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskildes 

arbetsförmåga förbättras.   

 

5 § Styrelsen 

Förbundet ska ledas av en styrelse bestående av sju ledamöter och sju 

ersättare. Varje medlem utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. 

Ersättare kallas till samtliga styrelsemöten, Ersättare har närvaro och 

yttranderätt. Tjänstgörande ersättare har beslutsrätt. Ledamöter och 

ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då 

val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser 

ordförande samt vice ordförande för samma period. 

 

6 § Uppgifter och beslutanderätt 

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Vid beslut om budget och verksamhetsplan ska kvalificerad majoritet med 

3/4 gälla. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

 

Förbundet har till uppgift att: 

- Besluta om mål och riktlinjer för finansiell samordning 

- Stödja samverkan mellan parterna 

- Finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser inom de samverkande 

parternas samlade ansvarsområde som syftar till att den enskildes 

arbetsförmåga förbättras. 

- Besluta hur medel för finansiell samordning ska användas 
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- Ansvara för uppföljning och utvärderingen av rehabiliteringsinsatserna 

- Upprätta budget och årsredovisning för finansiell samordning 

 

Förbundet får inte besluta om förmåner eller rättigheter för enskilda, vidta 

åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla 

tjänster för enskilda. 

 

7 § Personal 

Styrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet 

enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har därutöver rätt att utse personal 

för andra uppgifter. 

 

8 § Initiativrätt 

Medlem i förbundet har rätt att väcka ärenden i styrelsen. 

 

9 § Samråd 

Styrelsen ansvarar för att medlemmarna hålls underrättade i frågor av 

principiell karaktär eller av större vikt innan beslut fattas.   

Medlemssamråd ska hållas minst en gång per år.  

 

10 § Kungörelse 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås 

på officiell digital anslagstavla hos de ingående kommunerna och Region 

Norrbotten. 

 

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 de tillskjutit i budget.  

Fördelningen mellan medlemmarna ska vara sådan att Försäkringskassan 

bidrar med hälften av medlen, Region Norrbotten en fjärdedel och de 

ingående kommunerna med tillsammans en fjärdedel.  

Fördelningen mellan kommunerna ska vara proportionell med 

invånarantalet 16–64 år i kommunerna, året innan budget fastställs. 

 

12 § Styrning och insyn 

Styrelsen ansvarar för uppföljning två gånger per år inkluderat 

helårsprognos för verksamhet och ekonomi. Uppföljningen delges 

medlemmarna och vid bokslut redovisas även verksamhetens utfall. 

 

Förbundet får inte ingå borgen eller sätta sig i skuld utöver sedvanliga 

krediter för verksamheten. 

 

13 § Budget 
Styrelsen ska varje år upprätta en treårig plan med mål för förbundets 

verksamhet och ekonomi. För det första året ska styrelsen upprätta en 
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detaljerad årsbudget. Över- respektive underskott överförs till nästa 

verksamhetsår.  

 

Årsbudget fastställs av styrelsen senast den 30 november året före 

budgetåret (kalenderår). Förbundets styrelse och medlemmar ska ha dialog 

om verksamhetsplan och budget. 

 

 

14 § Revisorer och revision 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska 

granskas av  revisorer utsedda av förbundsmedlemmarna. Revisorer utses i 

enlighet med bestämmelserna i 25 § enligt lag (2003:1210) om finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser. 

 

Revisorer väljs för fyra år räknat från och med 1 april året efter det då val 

av fullmäktige i landsting/regioner och kommuner har ägt rum i hela 

landet. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska 

Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Region Norrbotten utser en 

revisor och Luleå kommun, Piteå kommun, Älvsbyns kommun och 

Bodens kommun utser gemensamt en  revisor. Den gemensamma revisorn 

för kommunerna utses per mandatperiod av i nämnd ordning Luleå 

kommun, Piteå kommun, Älvsbyns kommun och Bodens kommun. 

Mandattiden för statens revisor hanteras i särskild ordning. 

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § enligt lag (2003:1210) om 

finansiell samordning av rehabiliteringsansvar. 

 

15 § Utträde 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är ett år. Vid utträde ska förbundsmedlemmarnas 

ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med 11 § i denna 

förbundsordning. 

 

16 § Likvidation och upplösning 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om detta 

eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet.  

 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen 

avyttras. Härefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principen i 11 

§ i denna förbundsordning. 

 

Styrelsen svarar för likvidationen och avger en slutredovisning i form av 

förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet. 

Förvaltningsberättelsen ska innefatta redovisning av betalda skulder och 

försäljning av egendom samt skiftet av resterande tillgångar. Till 

berättelsen fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
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När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits 

medlemmarna är förbundet upplöst. 

 

17 § Tvister 

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar avgörs vid allmän domstol. 

 

18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer  

Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, 

styrelseledamöter och ersättare samt förtroendevalda revisorer och 

revisorsersättare ska följa de principer om ersättning till förtroendevalda 

som respektive part som utsett personen tillämpar.  

 

För de revisorer som medlemmarna utser betalar Samordningsförbundet. 

 

Om styrelseledamot är heltidsarvoderad politiker utgår inga ersättningar 

utöver resekostnader. 

 

19 § Arkivtillsyn 

Ansvaret för tillsyn av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt 

arkivlagen (1990:782) åvilar kommunstyrelsen i Luleå kommun. 

 

20 § Förbundets bildande 

Samordningsförbundet bildades under namnet Pyramis Luleå 1 december 

2006. Från och med den 1 januari 2020 utvidgas förbundet med Piteå 

kommun och Älvsbyns kommun och byter samtidigt namn till 

Samordningsförbundet Södra Norrbotten.   

Från och med 1 juni  2021 utvidgas förbundet med Bodens kommun. 

Förbundet ombildas 1 juni 2021 då samtliga medlemmar antagit en 

gemensam förbundsordning. 
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