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Förslag till tjänsteskrivelse  

 

Utökning av Samordningsförbundet Södra Norrbotten med Bodens 
kommun som förbundsmedlem 

Till: 
 
Fullmäktige Region Norrbotten  

 

Förslag till beslut  
 
Att anta och godkänna förbundsordningen för Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten  
 
Att utse NN som ordinarie ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten 
 
Att utse NN som ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Södra Norrbotten  
 
Att utse NN som ordinarie revisor i Samordningsförbundet Södra Norrbotten  
 
Att utse NN som revisors ersättare i Samordningsförbundet Södra Norrbotten  
 
Att beslut i enlighet med punkterna ovan ska gälla under förutsättning att 
motsvarande beslut fattas av samtliga förbundsmedlemmar och att samtliga  dessa 
beslut vinner laga kraft. 
 
Att Bodens kommun ska ingå som medlem i Samordningsförbundet Södra Norrbotten 
from 2021-06-01. 
 
Bakgrund 

20200101 bildades Samordningsförbundet Södra Norrbotten bestående av 
medlemmarna Region Norrbotten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt 
kommunerna Luleå, Piteå och Älvsbyn.  

 
2020-10-15 beslutade medlemsrepresentanter för Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten  att teckna en gemensam avsiktsförklaring  kring frågan att utvidga 
Samordningsförbundet Södra Norrbotten med Bodens kommun som ny medlem.  
 
2020-12-16 beslutade medlemsrepresentanter för Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten att fastställa förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet 
Södra Norrbotten för att möjliggöra en utvidgning av förbundet med en ny medlem, 
Bodens kommun. Den nya  förbundsordningen föreslås gälla  när erforderliga beslut är 
fattade av samtliga medlemmar och vunnit laga kraft, senast 20210601. 
 
En ny förbundsordning för Samordningsförbundet  Södra Norrbotten har utarbetats. 
Denna ska antas av samtliga medlemmar.  
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Nedan beskrivs de ändringar som blir nödvändiga i Förbundsordning för 
Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 
 
3 § Förbundets medlemmar 
Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 
Norrbotten, Bodens kommun, Luleå kommun, Piteå kommun och Älvsbyns kommun. 
  
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 
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. 
 
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 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 
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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. 
 
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.   
Förbundet ombildades 1 januari 2020 då samtliga medlemmar antagit en gemensam 
förbundsordning. 
Från och med 1 juni  2021 utvidgas förbundet med Bodens kommun. Förbundet 
ombildas 1 juni 2021 då samtliga medlemmar antagit en gemensam förbundsordning. 
 
 
Ekonomi och redovisning 
 
Försäkringskassan bidrar med statens andel avseende Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan med 50% av förbundsmedlen, Region Norrbotten med 25%, och 
kommunerna med tillsammans  25%. 
 
Fördelningen av den kommunala delen föreslås utgå från befolkningstalen 16–64 år  
per den 31 december året innan budget fastställs. 
2019-12-31 
Boden har 16 495 invånare 16–64 år vilket utgör 17 % av den kommunala delen 
Luleå har 48 729 invånare 16–64 år vilket utgör 52 % av den kommunala delen 
Piteå har 25 010 invånare 16–64 år vilket utgör 26 % av den kommunala delen  
Älvsbyn har 4 608  invånare 16–64 år vilket utgör 5 % av den kommunala delen. 
 
Om Regionen och kommunerna ligger på samma nivå för anslag 2021 som för 2020 blir 
den totala budgeten 5,0 Mkr och då bidrar staten med 2,5 Mkr, Region Norrbotten 
med 1,250 Kr, Bodens kommun med 212 500 Kr, Luleå kommun med 650 000 Kr, Piteå 
kommun med 325 000 Kr och Älvsbyns kommun med 62 500  Kr på årsbasis. 
 
För år 2021 kommer fördelningen av  kommunernas andel att se ut som följer då 
Bodens kommun blir medlem from 2021-06-01. 
 
Bodens kommuns andel för 2021 blir 106 250 Kr, Luleå kommuns andel blir 715 875 Kr, 
Piteå kommuns andel blir 359 000 Kr och Älvsbyns kommuns andel blir 68 875  Kr. 
 
Det nya utökade förbundet 
Förbundets styrelse kommer att bestå av sju ledamöter och sju ersättare.  
 
Samordningsförbunden granskas av revisorer utsedda av förbundsmedlemmarna. 
Enligt förbundsordning ska Försäkringskassan utse statens gemensamma revisor, 
Region Norrbotten utser en revisor och kommunerna utser en gemensam revisor.  
 
 
Beslutsunderlag  
Förslag till Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten  


