Ärendebeskrivning
Uppdatering av Förbundsordning för Samordningsförbundet FinsamGotland

Tjänsteskrivelse
Bakgrund:
Samordningsförbundet Finsam, Gotland bildades 2007 med stöd av Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (FinsamL). Lagen gör det möjligt för kommuner och landsting att bilda förbund med
Försäkringskassan och Arbetsförmedling. Syftet är att samverkan kring insatser och strukturer som berör personer i
behov av insatser från två eller fler av parterna för att nå egen försörjning genom arbete eller studier.
Finansieringen sker till lika delar genom statlig tilldelning (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) och Region
Gotland (primärkommun och landsting)
Enligt underlag som ligger till grund för FinsamL uppskattas cirka fem procent av befolkningen i åldrarna 16-64 år
tillhöra Finsams målgrupp. På Gotland motsvarar detta cirka 1 700 personer.
I Samordningsförbundet Finsam, Gotland ingår idag Region Gotland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Uppdatering av förbundsordning:
Sedan förbundet bildades har Arbetsförmedlingen genom sitt uppdrag ersatt Länsarbetsnämnden (Länsstyrelsen i
Gotlands län). Region Gotland har också blivit det etablerade namnet för Gotlands kommuns utökade
ansvarsområden. Detta ska framgå av förbundsordningen.
Den nya förbundsordningen tydliggör också att Region Gotland omfattar både landstings- och primärkommunala
uppdrag. Som följd av detta utökas förbundets styrelse med en ledamot och dess ersättare. Styrelsen kommer då att
bestå av två ledamöter med ersättare från Region Gotland (representerande primärkommun och landstingskommun)
samt en ledamot och ersättare från vardera Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Förbundet, genom dess styrelse, är en egen juridisk person där de olika parterna är representerade. Region Gotland
utser politiker som ledamöter. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tjänstemannarepresentation.
Mandattiden för styrelseledamöterna sträcks ut till den 31 mars året efter valår.
Förbundet benämns fortsättningsvis Samordningsförbundet FinsamGotland.
Förbundsordning för Samordningsförbundet FinsamGotland, i föreliggande version, är framtagen i samråd med förbundets
medlemmar. Den är godkänd av övriga parter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Greta Henriksson
Samordnare, Samordningsförbundet FinsamGotland.
0707- 430 436
Om FinsamGotland
Samordningsförbundet FinsamGotland är ett av Sveriges 82 samordningsförbund. Dessa omfattar alla landsting och 247
av landets kommuner. Den lokala förankringen är grundläggande. Förbundets medlemmar är Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Region Gotland och Region Gotland – med hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen samt utbildnings och arbetslivsförvaltningen.
Samordningsförbundet finansierar samverkansinsatser som bedrivs via en eller flera av parterna. Målet är att utveckla
nya former för möten, arbetssätt och organisation - alltid med individen i centrum.
Under de tio år FinsamGotland varit verksamt har drygt 20 projekt finansierats med Finsam-medel. Det har gällt
såväl individstödjande som strukturövergripande insatser. Verksamheten har mognat fram, där erfarenheter och
kunskap lagts samman och tagits till vara. Förbundet är också aktivt på nationell nivå som medarrangör till FINSAM
i Almedalen, tillsammans med Nationella Rådet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund.
De insatser som finansieras och genomförs av samordningsförbundet rapporteras och utvärderas kontinuerligt.
Mer information finns på förbundets hemsida www.finsamgotland.se
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Förbundsordning för samordningsförbundet FinsamGotland.
Ersätter förbundsordning antagen vid förbundets bildande 2007-01-01.
Samordningsförbundet FinsamGotland (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av Lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun
och region/landsting.
1 § FÖRBUNDETS NAMN
Förbundets namn är Samordningsförbundet FinsamGotland.
2 § FÖRBUNDETS SÄTE
Förbundets säte är Gotlands kommun.
3 § FÖRBUNDETS MEDLEMMAR
Förbundet har följande medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Gotland som omfattar
de primär- och landstingskommunala uppdragen på Gotland.
4 § FÖRBUNDETS ÄN DAMÅL
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området Gotlands kommun (Region Gotland) svara för en
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region
Gotland (med ansvar för de landstings- och primärkommunala uppdragen) i syfte att underlätta och uppnå en
effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att
den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.
5 § STYREL SEN
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av fyra beslutande ledamöter och fyra ersättare.
Av dessa är två ordinarie ledamöter och två ersättare utsedda av Region Gotland (landstings- och primärkommun)
samt vardera en ledamot och en ersättare representerande Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Ledamot och ersättare utses av respektive förbundsmedlem. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. Ledamöter
och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i regionen har ägt
rum. Styrelsen utser ordförande och en vice ordförande.
6 § UPPGIFTER OCH BESLUT ANDERÄTT
Styrelsen är beslutsför när tre av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ägarna
ska samråda innan beslut om budget fattas.
Förbundet har till uppgift att
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i
övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda.
7 § PERSON AL
Förbundsstyrelsen utser en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.
Styrelsen har därutöver rätt att även anställa personal eller på annat sätt anlita personer som erfordras för
administrativa uppgifter.
8 § INITIATIVRÄTT
En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen (enligt respektive huvudmans
beslutsordning).
9 § SAMR ÅD
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet
och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna
få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Minst ett medlemssamråd genomförs årligen.
10 § KUNG ÖRELSER
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på Region Gotlands anslagstavla samt
på förbundets webbsida.
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11 § ANDELAR I T ILLGÅNGAR OCH SKULDE R SAMT FÖRDELNING AV KO STNADER
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man
tillskjutit för att täcka kostnaderna.
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen samt Region Gotland
med den andra hälften.
12 § STYRNING OCH INSYN
Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som
skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens
utfall för medlemmarna.
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för
verksamheten.
13 § BUDGET
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren.
För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till
nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen
ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten
av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.
14 § REV ISORER OCH REVIS ION
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje
förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en
gemensam revisor. Region Gotland utser en revisor.
Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL.
Revisorer utses första gången för tiden från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2010.
Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i region och
kommuner har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas
bestämmelserna i 26 § FinsamL.
15 § UTTRÄDE
Förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år.
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras
enligt 11 § i denna förbundsordning.
16 § LIKVID ATION O CH UPPL ÖSNING
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder
ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen.
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande
tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för
likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs
genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning
av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och
redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna.
17 § TVISTER
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.
18 § ERS ÄTTNING TILL LED AMÖTER , ER SÄTTARE OCH REVISORE R
Arvode och andra ersättningar till ledamöter och ersättare i samordningsförbundets styrelse utgår från samma
principer som gäller för förtroendevalda i Region Gotland. Kostnaden belastar samordningsförbundet.
Till ordförande och vice ordförande utgår särskilt årsarvode med 10 000 kronor till ordförande och 5 000 kronor till
vice ordförande.
Kostnader för regionens revisorer belastar samordningsförbundet.
För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.
19 § ARKIVTILLS YN
Regionstyrelsen i Region Gotland ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör
sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).
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20 § FÖRB UNDETS B ILDANDE
Förbundet bildades 2007-01-01. Denna uppdaterade förbundsordning gäller från 2018-01-01, under förutsättning
att ändringarna godkänts av samtliga medlemmar.

Detta avtal är upprättat i tre exemplar, av vilka medlemmarna erhållit var sitt.
Visby 2017 –
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Region Gotland
Visby 2017 –
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Försäkringskassan på Gotland
Visby 2017 –
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Arbetsförmedlingen på Gotland

