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Angående Samordningsförbundet    Dnr: 9015/55.109  
 
  

1.0 Bakgrund Motion Samordningsförbundet 
 
Lars Bäckström inlämnade en motion under Q1 2015 om att Robertsfors Kommun 
ska ansöka om att ingå i ett samordningsförbund.  
 
Det finns tre samordningsförbund i Västerbotten. De bildades för snart 10 år sedan 
och utgörs av:  

 Skellefteå – Norsjö 

 Lycksele – Malå 

 Umeå – Vännäs  
Vännäs kommun anslöt sig till Umeå samordningsförbund för drygt ett år sedan. 
Samordningsförbunden är en fristående juridisk person enligt lagen om finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet. Samordningsförbundet Umeå-Vännäs ägs, 
förutom av kommunerna, även av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt 
Västerbottens läns landsting.  
 
Förbundets målsättning är att bättre möta ett växande behov av samordnad 
rehabilitering. Syftet är att använda de samlade resurserna som finns på ett mer 
effektivt sätt. Målgrupper är personer som har ett långvarigt behov av offentlig 
försörjning i form av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshets-
försärking eller försörjningsstöd. Insatserna riktas till alla i åldern 16 – 64 år.  
 
Umeå-Vännäs samordningsförbund har i verksamhetsplan 2015 – 2017 beslutat att 
prioritera unga med särskilt fokus på unga med funktonsnedsättning. Dessutom 
prioriteras människor som funnits länge i socialförsärkingen, människor med 
funktionshinder samt människor med utländsk bakgrund. Samordningsförbundet 
Umeå-Vännäs har en budget de kommande 3 åren på 10,6 miljoner kr/år. Det 
finansieras med 50 % från Försäkringskassan, 25 % från Västerbottens läns landsting 
samt 25 % från kommunerna. För Vännäs kommun handlar det om ca 160 000 kr/år.  
 
Vid Umeå Regionrådets möte 2014-12-17 så föredrogs samordningsförbundets 
verksamhet av förbundschef Mikael Holmlund. Han pekade på att denna samordning 
visat på goda resultat och att många människor som tidigare varit i utanförskap nu 
kommit i arbete och utbildning. Det framkom även vid detta möte att övriga 
kranskommuner i Umeåområdet är välkomna att ingå i förbundet.  
 
Frågan huruvida Robertsfors kommun ska ingå i ett samordningsförbund har aldrig 
tidigare varit uppe för prövning. Eftersom allt talar för att det finns stora fördelar om 
insatserna samordnas så:  
- Föreslår jag kommunfullmäktige beslut att kommunledningskontoret får i 

uppdrag att bereda förutsättningarna för ett inträde i förbundet. Även redovisa 
vilka för och nackdelar som kan finnas med att ingå i ett samordningsförbund. 
Förslag till beslut ska sedan föreläggas kommunstyrelsen och slutligen behandlas 
i kommunfullmäktige.  
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2.0 Bakgrund Samordningsförbundet Umeå Regionen       
  
För att möta ett växande behov av samordnad rehabilitering har det skapats ett 
samordningsförbund mellan Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen samt Umeå och Vännäs kommuner. 
 
Syftet är bl.a. att uppnå en effektiv resursanvändning. 
 
Målgruppen för denna satsning är i första hand personer mellan 18–64 år som bor i 
Umeå och Vännäs kommuner och som av olika anledningar står utanför 
arbetsmarknaden och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Särskilt 
prioriterade är unga i åldern 18–30 år. Målet är att dessa individer ska förbättra eller 
helt återfå sin förmåga till förvärvsarbete och försörjning. 
 
Genom att de olika huvudmännen lägger pengar i en gemensam kassa är tanken att 
man på ett bättre sätt ska kunna möta dessa individers behov av rehabilitering och 
samtidigt få en effektivare resursanvändning. Denna typ av finansiell samordning 
mellan flera huvudmän har möjliggjorts genom ny lagstiftning om 
Samordningsförbund. 
 
De fem organisationerna som ingår i samordningsförbundet lägger årligen in medel i 
förbundet. Försäkringskassan bidrar med 50 % av anslaget. Umeå och Vännäs 
kommuner med 25 % och Västerbottens läns landsting med 25 %. Förbundets 
styrelse beslutar hur dessa medel ska fördelas inför varje verksamhetsår. 
 
Alla verksamheter som tillhör någon av de fem huvudmännen får ansöka om medel 
för satsningar på rehabilitering av individer inom målgruppen. Ett krav är dock att de 
aktiviteter man ansöker medel till kräver samverkan mellan minst två av 
samordningsförbundets huvudmän. 
 
Under 2015 anslöts två nya medlemskommuner – Nordmaling och Vindeln. 
Samordningsförbundet har i samband med det bytt namn till Samordningsförbundet 
Umeå Regionen.  
 
2.1 Liknande förbund i länet 

 

Idag finns 240 av landets 290 kommuner med som medlemmar i något 
samordningsförbund. De vita fläckar på Sverigekartan är i stort sett AC-län och BD-
inland samt några strökommuner i Södra Sverige. Hur ser det då ut i Västerbotten? 
 
2.1.1 Samordningsförbundet Lycksele 
 

Samordningsförbundet Lycksele bildades den 9 juni 2005 och är en fristående 
juridisk person. 
 
Lagstiftningen om finansiell samordning ger Samordningsförbundet Lycksele- Malå 
en möjlighet att utveckla huvudmännens förebyggande och rehabiliterande 
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verksamhet. Den gemensamma arena som tillskapats genom lagstiftningen där 
samtliga myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån 
individens behov har förbättrat förutsättningarna för att utveckla det lokala 
välfärdsarbetet. 
 
Samordningsförbundets uppdrag är att underlätta för medlemmarna att samverka 
inom rehabiliteringsområdet kring individer i arbetsför ålder som behöver ett 
samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer. 
 
Förbundet ska underlätta samverkan genom att besluta om mål och riktlinjer, 
finansiera, följa upp samt upprätta verksamhetsplan och årsredovisning. De insatser 
som genomförs skall ha sin grund i gemensamma överenskommelser mellan berörda 
parter. 
 
Huvuddelen av de finansierade aktiviteterna ska avse insatser till enskilda individer 
och bygga på gemensamma kartläggningar, analyser och utvärderingar. 
Samordningsförbundet skall också verka för en fortsatt utveckling av den lokala 
samarbetsgruppen LSG. 
 
Förbundets medlemmar är, Lycksele och Malå kommuner, Försäkringskassan i 
Västerbotten, Arbetsförmedlingen och Västerbottens läns landsting. Huvudmännen 
har antagit en förbundsordning för verksamheten. Förbundet leds av en styrelse 
bestående av en ledamot och en ersättare från respektive medlem. Den operativa 
verksamheten leds av en förbundschef. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. planering, 
beredning, information, verkställighet, uppföljning, m.m. I Västerbotten har flera 
liknande projekt kring servicepunkter ge. Nordmaling har till exempel under flera år 
haft servicepunkter. Man kan dra många slutsatser av projekten men de kan ha 
betydelse för många i landsbygdsområden. Socialt blir det en daglig träffpunkt. 
Svårigheterna kan ha varit på många ställen att sprida var servicepunkten är och vad 
den kan användas till.  
 
2.1.2 Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö 

 
Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö bildades den 1 januari 2014 då Norsjö 
kommun blev medlem i Samordningsförbundet Skellefteå som bildades år 2005. 
Förbundet är en fristående juridisk person gemensamt bildad av Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Skellefteå och Norsjö kommun samt Landstinget i Västerbotten. 
 
De fyra huvudmännen har som vision att alla personer i förvärvsaktiv ålder har 
arbete och egen försörjning. Strategin är att genom strukturell samverkan, 
gemensamma insatser och effektiv resursanvändning öka funktions- och 
arbetsförmågan hos personer i åldern 16–64 år i behov av samordnad rehabilitering 
så att de kan erhålla arbete och egen försörjning. Unga personer i åldern 16–30 år är 
prioriterad målgrupp. 
 
Viktiga mål är att utveckla gemensam kunskap inom området hälsa, arbete, och 
försörjning samt att framgångsrika arbetssätt och samverkansformer implementeras 
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i ordinarie verksamhet. Förbundet vill även utveckla långsiktiga former för 
samordnad styrning och ledning av projekt. Innovativa arbetssätt ska prioriteras i 
samordnad rehabilitering. 
 
Samordningsförbundet genomför även utbildnings- och 
kompetensutvecklingsinsatser för anställda hos de fyra myndigheterna. 
 
De fem medlemmarna i samordningsförbundet bidrar med totalt 6 028 000 kronor 
under år 2014. Förbundets styrelse beslutar hur dessa medel ska användas utifrån 
fastställda mål och de behov som identifieras. 
 
Samordningsförbundets styrelse beslutar om verksamhetens mål och inriktning inom 
sitt ansvarsområde. Förbundet är en ny form av offentligrättslig juridisk person med 
egen rättskapacitet. Varje medlem utser en ledamot och en ersättare till 
samordningsförbundets styrelse. 
  

3.0 Samordningsförbundet Umeå Regionen 2016 
  
Möjligheten finns att gå med i samordningsförbundet. En av styrelsens målsättningar 
är att Robertsfors och Bjurholm ska ansluta sig till förbundet. Söker Robertsfors 
kommun medlemskap är sannolikheten stor att ägarna beviljar detta.  
 
3.1 Ekonomi  

 
Medlemsavgiften räknas ut på följande sätt: Enligt lagen står varje sektor för 25 % 
vardera. Kommunerna räknas som en sektor och står därmed för 25 % tillsammans. 
Fördelningsnyckeln är enligt förbundsordningen andelen befolkning i arbetsför ålder. 
I år fick Samordningsförbundet 12 432 tkr av ägarna. Detta belopp är på inget sätt 
givet för nästa år utan styrs i praktiken av den statliga tilldelningen. Den kan bli 
högre, oförändrad eller minskad. Dock är bedömningen som förbundschefen gör att 
den inte kommer att förändras så mycket. Om Robertsfors Kommun hade varit 
medlem 2015 hade avgiften sett ut enligt nedan.  
  

 
 
3.2 Beslutsprocess för medlemskap  

 

Steg 1. Beslut i Kommunfullmäktige.  
  
Steg 2. Baserat på beslut i KF skriver Robertsfors Kommun en formell ansökan om 
medlemskap. Bilaga beslut från Kommunfullmäktige. Adress: Samordningsförbundet 
Umeåregionen, C/O Umeå kommun, Viva, 901 84 Umeå.  
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Steg 3. Samordningsförbundets styrelse behandlar ärendet och kommer då att ta 
beslut att rekommendera ägarna att godkänna ert medlemskap. Ansökan senast 
31/8. Förbundschefens rekommendation är att få in den senast i mitten av maj.  
  
Steg 4. De nuvarande medlemmarna ska godkänna den nya medlemmen samt 
godkänna den nya förbundsordningen. Detta beslut ska tas hos samtliga huvudmän 
och då i deras beslutaden församling. Det innebär alltså beslut i Landstings-
fullmäktige, i Umeå, Vännäs, Vindeln och Nordmalings kommun. Samt enligt särskilt 
ordning hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Robertsfors 
Kommunfullmäktige måste också besluta att anta den nya förbundsordningen.  
  
Steg 5. Utse Styrelserepresentant. För Vindeln, Nordmaling och Vännäs är det 
kommunalrådet. Kransarna förfogar idag över en ordinarie post och två ersättare. 
Om Robertsfors och Bjurholm skulle ansluta sig till samordningsförbundet blir det två 
ordinarie och tre ersättare i ett rullande schema.   
 

4.0  Analys Robertsfors Kommun  
 
Samordningsförbundet kommer inte att lösa Robertsfors problem utan mer erbjuda 
verktyg för det. Det finns en struktur där man får tillgång till alla parter. Rent 
teoretiskt efter diskussion med förbundschefen skulle det kunna se ut ungefär så att 
Robertsfors kommun ingår i en gemensam ledningsgrupp för samverkan för 
Robertsfors, Vindeln, Nordmaling och Vännäs. I den ingår chefer från Robertsfors, de 
andra kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och om så bedöms 
lämpligt den lokala hälsocentralen. Förslaget är chef för IFO samt ev. 
konsulent/koordinator för projektet.  
 
I Nordmaling har man idag en 75 % finansiering av en arbetskonsulent/koordinator 
för närmaste 3 åren. Tillsammans med Nordmaling, Vännäs och Vindeln skulle det 
finnas kanske uppemot 12 platser i det som kallas övergångsinsatser från skola till 
arbetsliv (Mellansteget, Våga växa och Hikikomori). Detta kan ses som ett stöd till 
det kommunala aktivitetsansvaret. Eventuellt tillkommer någon plats i Steget vidare. 
Robertsfors Kommun skulle även få delta i alla gemensam kompetensutveckling som 
samordningsförbundet anordnar samt visst processtöd.  
 
Den största fördelen är dock strukturen. Hur samordningsförbundet organiserar sig 
och där alla parter finns med och har samma rätt att yttra sig.  
 

Utmaningarna är hårt arbete, krav på engagemang, en hel del frustration, ibland 
långsamt tempo m.m. Vissa kommuner kan ha haft svårt att nyttja de platser som 
finns i Umeå på grund av avstånd.  Vi har pratat både med Nordmaling och Vännäs. 
Det har inte varit extremt lätt att få detta att fungera. Det har krävts omtag i 
organisationen efter x-antal månader och där skapades en egen beredningsgrupp. 
Utifrån projekt DUA kan Robertsfors kommun använda denna arbetsgrupp som 
beredningsgrupp. Försäkringskassan finns idag inte med i detta arbete.   
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5.0 Förslag till beslut i tidsordning 
 

1. Robertsfors Kommun bjuder in samordningsförbundets chef Mikael 
Holmlund till Kommunfullmäktige den 18/4 13.00 där han får chansen att 
presentera ytterligare en gång vad Samordningsförbundet är samt vad han 
ser för utvecklingspotential för Robertsfors Kommuns medverkan.  
 

2. Ärendet lyfts till beslut i kommunstyrelsen den 24/5.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Robertsfors kommun utser en person som samordnar kontakten mot 
samordningsförbundet. Detta ur strategisk synpunkt. Förslagsvis IFO chef. I 
gruppen ingår sedan representanter för de olika sektorerna. Denna grupp 
skulle i så fall kunna vara den existerande arbetsgruppen i DUA-projektet.    
 

4. Därmed anses motionen besvarad. 
  
 
 
 
 
I tjänsten/   
 
Magnus Hansson 
T f Kommunchef 
Sektorchef Utveckling och information 
Kommunledningskontoret 
 
 
 

Robertsfors kommun 
ansluter sig till 
samordningsförbundet 
och avsätter årligen ca 
130 000 kronor till detta 
arbete.  
 

Robertsfors kommun 
ansluter sig inte till 
samordningsförbundet.    
 


