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§ 54

Utvidgning av samordningsförbundet
Södra Norrbotten
Dnr 1572-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
1. Utvidga Samordningsförbundet Södra Norrbotten med Bodens kommun.
2. Anta en ny reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Södra
Norrbotten.
3. Utse Bengt Åke Strand som ordinarie ledamot och Erika Sjöö som ersättare i Samordningsförbundet Södra Norrbottens styrelse.
4. Utse Anders Åknert som ordinarie lekmannarevisor och Eva Alriksson
som ersättare.
5. Samtliga förändringar träder i kraft 1 juni 2021.
Beslut i enlighet med punkterna ovan gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av samtliga förbundsmedlemmar samt att dessa beslut
vinner laga kraft.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser positivt på att Bodens kommun blir ny förbundsmedlem
i Samordningsförbundet Södra Norrbotten. Fyrkantensområdet är en naturlig
arbetsmarknadsregion varför det gemensamma förbundet kan underlätta för
personer som står utanför arbetsmarknaden att återgå i arbete, studier eller
annan försörjning.

Sammanfattning
Luleå kommun, Piteå kommun och Älvsbyn kommun ingår i det nuvarande
gemensamma Samordningsförbundet Södra Norrbotten. Bodens kommun
har ansökt om medlemskap från och med 1 juni 2021.
En ny förbundsordning för det utökade gemensamma förbundet har utarbetats och beslut förväntas av samtliga medlemmar senast april/maj 2021.
Verksamhetsplan och budget för 2021 har fastställts av nuvarande styrelse
den 27 november 2020. När förbundet utvidgats med Bodens kommun fastställer den nya styrelsen ny verksamhetsplan och budget för 2021.

Ärendet
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner att samverka finansiellt inom rehabiliteringsområdet genom bildandet av samordningsförbund
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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.
Gemensamt samordningsförbund
Den 1 januari 2020 bildades Samordningsförbundet Södra Norrbotten som
består av medlemmarna Region Norrbotten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommunerna Luleå, Piteå och Älvsbyn.
I oktober 2020 beslutade medlemsrepresentanter för Samordningsförbundet
Södra Norrbotten att teckna en gemensam avsiktsförklaring om att utvidga
förbundet med Bodens kommun.
När ett förbund utvidgas krävs att det nya förbundet antar en ny reviderad
förbundsordning samt att regionen på nytt utser befintlig ordinarie ledamot
och ersättare till styrelsen samt ordinarie revisor och ersättare.
För att möjliggöra en utvidgning av förbundet har styrelsen utarbetat ett förslag till ny förbundsordning för det gemensamma förbundet. Beslut förväntas av samtliga medlemmar senast april/maj 2021.
Det nya förbundets styrelse kommer att bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Varje förbundsmedlem utser vardera en ledamot och en ersättare som
väljs för fyra år. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och
med den 1 april året efter det att val av fullmäktige har ägt rum. Styrelsen
utser ordförande och vice ordförande för samma period samt utser en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.
Styrelsen upprättar årligen 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. Verksamhetsplan och budget för 2021 har fastställts av nuvarande styrelse den 27
november 2020. När förbundet utvidgats med Bodens kommun fastställer
den nya styrelsen ny verksamhetsplan och budget för 2021.
Förbundets räkenskaper, årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas
av tre revisorer som representerar förbundsmedlemmarna. Region Norrbotten utser en revisor, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en gemensam revisor och Luleå, Piteå, Älvsbyn och Bodens kommun en gemensam
revisor. Revisorer väljs för fyra år räknat från och med 1 april året efter det
att val av fullmäktige har ägt rum.
Ekonomisk förvaltning och budget
Förbundsstyrelsen beslutade 28 augusti 2020 att äska 2,5 mnkr för verksamhetsåret 2021. Summan är beslutad med hänsyn till att förbundet har ett
överskott i eget kapital. För år 2021 avsätter regionen 1,25 mnkr och kommunerna gemensamt 1,25 mnkr. Tillsammans med statens bidrag om 2,5
mnkr blir den totala finansieringen 5 mnkr. Det ackumulerade egna kapitalet
uppgår till ca 3 mnkr.
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Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Avsiktsförklaring
Ny förbundsordning, Samordningsförbundet Södra Norrbotten
Tjänsteskrivelse, ny medlem Samordningsförbundet Södra Norrbotten
Verksamhetsplan Södra Norrbotten, beslutad
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Luleå kommun
Piteå kommun
Älvsbyns kommun
Bodens kommun
Försäkringskassan i Norrbotten
Arbetsförmedlingen, region nord
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