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FINSAM FÖR GAGNEF LEKSAND RÄTTVIK 

FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM-Gagnef-
Leksand-Rättvik 

(finansiell samordning kring rehabilitering i respektive kommun). 

§ 1 Samordningsförbundets bildande 
Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser SFS 2003: 121 O. 

Samordningsförbundet skall starta verksamheten den 1 april 2007. 

Förbundets bildande förutsätter att medlemmarnas respektive fullmäktige och 
styrelser har antagit förbundsordningen och anvisat medel för verksamheten. 

§ 2 Förbundets organisation och ändamål 

Förbundets namn är Nedansiljans Samordningsförbund. 
Förbundet har sitt säte i Gagnef 

Medlemmar i förbundet är: 
• Gagnef kommun 
• Leksand kommun 
• Rättvik kommun 
• Landstinget Dalarna 
• Försäkringskassan 
• Arbetsförmedlingen. 

Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning underlätta eller förbättra 
möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser. 

Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser 
och främja en positiv utveckling av verksamheten. 



§ 3 Förbundets uppgifter 
Samordningsförbundet skall: 
•	 Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. 
•	 Stödja samverkan mellan de i förbundet ingående parterna. 
•	 Finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade 

ansvarsområde. 
•	 Besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell 

samordning skall användas. 
•	 Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet. 
•	 Svara för att uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna genomförs. 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för 
enskilda eller i övrigt vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning. 

§ 4 Förbundets ledning 
Samordningsförbundets verksamhets leds aven styrelse som har att besluta om 
förvaltning och verkställighet. 

Varje förbundsmedlem skall vara representerad i samordningsförbundets styrelse 
med en ledamot och en ersättare. Ledamöter och ersättare utses enligt § 12 i ovan 
nämnda lag. 

Mandattiden är fyra år och räknas från och med den 1 april året efter det då val av 
fullmäktige har ägt rum i hela landet. I samband med förbundets bildande kan 
mandattiden vara kortare än fyra år med anpassning till nästkommande allmänna val 
till fullmäktige. När styrelsen utses första gången 2007 blir mandattiden från? 2007 
31 mars 2007. Nästkommande ordinarie mandatperiod blir 1 april 2007 - 31 mars 
2011. 

Styrelsen utser bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande för 
mandatperioden. 

Styrelsen får besluta att en ledamot eller ersättare i styrelsen eller en tjänsteman hos 
förbundet skall få besluta på förbundets vägnar i en viss grupp av ärenden enligt § 10 
i ovan nämnda lag. 

§ 5 Styrelsens arbete 

Sammanträden och beslut 
•	 Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas till styrelsens sammanträden 
•	 Om en ledamot inte kan närvara skall dennes ersättare kallas 
•	 Ersättarna får även i övrigt närvara vid styrelsens sammanträden 
•	 Styrelsen är beslutsför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande 
•	 Styrelsen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i styrelsen 

har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden 



Ärenden till styrelsen får väckas av: 
•	 Ledamot i styrelsen 
•	 Förbundsmedlem genom framställan från kommun- eller landstingsfullmäktige, 

kornmun- eller landstingsstyrelse, försäkringskassans försäkringsdelegation eller 
arbetsförmedlingen. 

§ 6 Kungörelser och tillkännagivanden 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga 
tillkännagivanden skall anslås på samordningsförbundets anslagstavla. 

§ 7 Kostnadstäckning 
Kostnaderna för förbundets verksamhet skall täckas genom bidrag från 
förbundsmedlemmarna enligt nedan: 

•	 Försäkringskassan och länsarbetsnämnden 50 % 
•	 Landstinget Dalarna 25% 
•	 Gagnef kommun, Leksand kommun, Rättvik kommun 25 %. 

Samordningsförbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld 
i annat fall än när det gäller sedvanliga krediter for verksamheten. Beslut om 
upptagande av kredit ska fattas av styrelsen. 

Om samordningsförbundet saknar tillgångar för att reglera sina åtaganden skall 
respektive medlem skjuta till så stor del av bristen som svarar mot ovannämnda 
fördelningsgrund. 

§ 8 Budget och ekonomisk styrning 
Styrelsen skall senast den 30 november fastställa samordningsförbundets 
verksamhetsplan och budget för kommande år. Första året fastställs 
verksamhetsplanen och budgeten av medlemmarna vid bildandet av förbundet. 

Styrelsen svarar för samordningsförbundets räkenskaper. Inom två månader 
efter räkenskapsårets utgång skall styrelsen överlämna årsbokslut och 
årsredovisning till förbundsmedlemmarna och till av dessa utsedda revisorer. 

§ 9 Revision 
Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning
 
skall granskas aven revisor för varje förbundsmedlems räkning.
 
De i förbundet ingående kommuner och landsting utser en gemensam revisor.
 
För försäkringskassan och arbetsförmedling utser försäkringskassan genom
 
upphandling en gemensam revisor.
 

Det skall finnas personliga ersättare för revisorerna. Mandattiden för revisorer och
 
revisorsersättare är densamma som för styrelsens ledamöter.
 



§ 10 Ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i styrelsen samt 
till revisorer och revisorsersättare skall bestämmas enligt de ersättningsregler som 
gäller för förtroendevalda i Landstinget Dalarna. Landstinget och kommunens 
revisorer ersätts av respektive huvudman. För den revisor/-ersättare som utses av 
riksrevisionen betalar försäkringskassan skäligt arvode Ömf lag 2003:1210, § 25). 

§ 11 Uppsägning och utträde 
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år 
räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. Om så sker skall 
förbundet upplösas i enlighet med §12. 

Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och medlemmarna 
bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Regleringen 
skall ske utifrån den beslutade fördelningsgrunden enligt § 7 i förbundsordningen. 

§ 12 Likvidation och upplösning 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde ur förbundet
 
enligt § 11, eller förutsättningarna för fortsatt finansiell samordning enligt lag
 
2003:1210 inte längre föreligger, skall förbundet träda i likvidation.
 

Förbundets medlemmar kan även av annan anledning gemensamt besluta att
 
förbundets ska upplösas och träda i likvidation.
 

Likvidation verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator.
 
Vid skifte av förbundets tillgångar skall den i förbundsordningen § 7 angivna
 
fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas.
 

När förbundet trätt i likvidation skall förbundets egendom försäljas på offentlig auktion
 
eller avyttras på annat lämpligt sätt.
 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall styrelsen avge en
 
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltnings

berättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av förbundets
 
tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
 

Till slutredovisningen skall även fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets
 
medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.
 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga
 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.
 

§ 13 Tvister 
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall, om parterna inte kan nå 
en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen (1999:116) om 
skiljeförfarande. 



Dalarnas län, Gagnef - Leksand - Rättvik Oktober 2010 

För Landstinget Dalarna 
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Ingalill Persson Karin Stikå Mjöberg 

För Försäkringskassan 

Se bifogat protokoll 
Svante Borg 

För Gagnef kommun För Leksand kommun 
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ca Försäkringskassan PROTOKOLL� 
Beslutsdatum Diarienr 

Lokala Försäkringscenter 2012-06-14 9668-2012 

Beslutsfattare Signum 
Svante Borg NedanSiljans 

SamordninQsfc(~und 
Övriga närvarande 
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Ärende och beslut 

Finansiell samordning - Förbundsordning rör Samordningsförbundet FINSAM-Gagnef�
Leksand-Rättvik� 

Härmed beslutas 

att godkänna förslaget till förbundsordning för Samordningsförbundet FINSAM-Gagnef�
Leksand-Rättvik� 
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