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ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Pia Näsvall Ulla Isaksson 

Utökat bidrag till 
Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten för 2023 
Dnr 00635-2022 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa regionens 

medfinansiering för år 2023 med 1 787 500 kr. 

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 verksamheten kan bidra till att fler kommer i arbete eller annan 

försörjning. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Södra Norrbotten består av Region Norrbotten, Lu-

leå, Piteå, Älvsbyn och Boden kommuner samt Försäkringskassan och Ar-

betsförmedlingen. Samordningsförbundets styrelse har föreslagit en succesiv 

utökad medfinansiering under sex år för att uppnå högsta möjliga tilldelning 

av staten om 5,0 mnkr. För 2023 har samordningsförbundets styrelse före-

slagit att parterna äskar 3, 575 mnkr från staten. Regionens andel utökas 

därmed med 162 500 tkr till 1 787 500 kr. Beslut om utökad medfinansie-

ringen processas årligen inom regionen. 

Senast den 15 augusti 2022 ska samordningsförbundet informera Försäk-

ringskassan det belopp som regionen och kommunerna gemensamt bidrar 

med för 2023. 

Bakgrund  

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, utbildning eller annan sysselsättning. Verk-

samheten finansieras till hälften av statliga medel, 25 procent av Region 

Norrbotten och resterande 25 procent gemensamt av kommunerna. 

Pandemin har påverkat samordningsförbundets verksamhet under 2021. 

Trots det har totalt 395 individer deltagit i insatserna varav drygt hälften 

kvinnor och hälften män. Flertalet unga under 30 år är män och i åldersgrup-

pen 45–59 år är majoriteten kvinnor. Av samtliga deltagare som avslutat en 

insats har 51 procent gått vidare i arbete, utbildning eller är aktivt arbetssö-

kande. Övriga har varit i behov av fortsatt rehabilitering eller utskrivna pga. 

sjukdom.  
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Utökad medfinansiering 

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

siell samordning genom samordningsförbunden. Försäkringskassan bidrar 

med statens andel, motsvarande hälften av budget. Som mest kan samord-

ningsförbundet få 5,0 mnkr i statliga medel under förutsättning att regionen 

och kommunerna tillsammans bidrar med motsvarande belopp. Regionen 

tillsammans med medlemskommunerna har till och med 2022 bidragit med 

finansiering motsvarande 65 procent av den möjliga tilldelningen från staten.  

2021 beslutade parterna vid ett medlemssamråd att samordningsförbundets 

styrelse årligen ska ansöka om successivt utökad medfinansiering i syfte att 

möjliggöra fler gemensamma insatser. Samtidigt beslutades att uppdra till 

styrelsen att ta fram en modell för utvärdering och årligen kalla till med-

lemssamråd.  

Den 1 april 2022 hölls medlemssamråd då styrelsen informerades om på-

gående och kommande insatser, verksamhetens resultat och ekonomi. Under 

mötet framkom behov av flera nya insatser. Bland annat är det angeläget 

med samordnade insatser för flyktingar från Ukraina för att så snart som 

möjligt kunna erbjuda dem arbete utifrån kompetens. 

För att uppnå högsta möjliga tilldelning av staten förordar styrelsen en ök-

ning av förbundets medel med 10 procent under sex år vilket förutsätter att 

parterna i samordningsförbundet tillskjuter sin andel av medlen enligt plan. 

För regionen betyder det en ökning av bidraget upp till 2 491 000 kr år 2027.  

 

Parter 2022 2023 10 % 

Statens tilldelning 
(AF/FK) 

3 250 000 3 575 000 325 000 

Region Norrbotten 1 625 000 1 787 500 162 500 

Bodens kommun 276 250 303 875 27 625 

Luleå kommun 845 000 929 500 84 500 

Piteå kommun 422 500 464 750 42 250 

Älvsbyns kommun 81 250 89 375 8 125 

Summa 6 500 000 7 150 000 650 000 

Summorna redovisas i tusen kronor. 

Regionens medfinansiering för 2023 föreslås bli 1 787 500 kr. Tillsammans 

med kommunernas finansiering och det statliga bidraget för 2023 är det en 

utökad finansiering med totalt 650 000 tkr vilket motsvarar cirka 72 procent 

av den möjliga tilldelningen från staten.  

Jämställdhetsperspektiv 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  
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Bilagor: 

Ansökan, utökat bidrag till Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2023 

Verksamhetsplan Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2022-2024 

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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