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Plats  Förbundskansliet 
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Paragrafer §§ 6-9 
  
Beslutande  Enligt förteckning 
  
Övriga deltagare Sara Comén, förbundschef 

Anna Hildebrand, verksamhetsutvecklare 
  
Utses att justera Barbro Norberg 
  
Justering Senast 2022-06-14 (justeringsdatum framgår av elektronisk 
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 Cristine Persson  
 Ordförande 
  
  
 Barbro Norberg 
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Ledamöter:  Utsedd av: Beslutande Närvaro 

Cristine Persson (C) Region Jämtland Härjedalen  X  

Ola Kereby Arbetsförmedlingen X  

Annika Källgård Försäkringskassan   

Karin Sundin (S) Bergs kommun X  

Barbro Norberg (S) Bräcke kommun X  

Anders Häggkvist (C) Härjedalens kommun X §§ 1-8, del av 
9 

Andreas Karlsson (C) Krokoms kommun X  

Håkan Lindström (C) Ragunda kommun   

Karin Näsmark (S) Strömsunds kommun §6 §§1-6, del av 
7 och 9 

Björn Nilsson (VV) Åre kommun   

Magnus Rönnerfjäll (C) Östersunds kommun   

 
Ersättare: 

 
Utsedd av: 

 
Beslutande 

 
Närvaro 

Maria Nerpin (S) Region Jämtland Härjedalen   

Anders Söderman Arbetsförmedlingen   

Stefan Hedenström Försäkringskassan X  

Lena Olsson (C) Bergs kommun   

Ingrid Kjelsson (C) Bräcke kommun   

Lars-Gunnar Nordlander (S) Härjedalens kommun   

Gunnel Persson (S) Krokoms kommun   

Lennart Skoog (S) Ragunda kommun X  

Eva Sjölander (M) Strömsunds kommun   

Karolina Junel (S) Åre kommun   

Anton Waara (S) Östersunds kommun   
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§ 6 Fastställande av Tertialuppföljning, Dnr 22:07 
Enligt 13 § i förbundsordningen ska förbundsstyrelsen upprätta tertialvisa uppföljningar med 
helårsprognos för verksamheten och ekonomin. Uppföljningarna ska skickas till medlemmarna. 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer tertialredovisning per 30 april 2022.  

Beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer tertialredovisning per 30 april 2022.  

Underlag för beslut 
Förslag till tertialuppföljning per 30 april 2022. 

§ 7 Revidering av förbundsordning, Dnr 22:08 
Nuvarande förbundsordning skrevs 2011 vid förbundets bildande. 2017 påbörjades revideringen 
av förbundsordningen utifrån behov av justeringar rörande beslutanderätt, arkivmyndighet och 
revision, under 2022 har en ändring i finsamlagen rörande närvaro på distans tillkommit. 
Därutöver innehåller förslaget tillägg utifrån Nationella rådets rekommendationer för 
förbundsordning (finsam.se).  
Under framtagande av förslaget har följande funktioner hos parterna varit delaktiga: 
revisionskontor och jurist på Region JH, arkivansvariga på Östersunds kommun, 
kvalitetsgranskare/controller på Försäkringskassan, kommunala arbetsmarknadsenhetschefer. 

I styrelsens överenskomna förslag prioriteras att förbundsordningen ska ha relevans över tid, och 
därför inte omfatta eller specificera mer än nödvändigt. Sådant som styrelsen själv har 
beslutanderätt över flyttas till arbetsordning eller verksamhetsplan. 
Förändringar av förbundsordningen blir giltiga först när dessa beslutas av fullmäktige i 
medlemskommunerna och i regionen samt av ledningen för Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 

Förslag till beslut 
Alt 1. 
Styrelsen beslutar att skicka det uppdaterade förslaget på remiss till parterna för att tas upp igen i 
styrelsen vid extra styrelsemöte i slutet av sommaren, med målet att vara fullmäktige i kommuner 
och region tillhanda för beslut i september/oktober (innan byte av fullmäktigeledamöter).  
Förslag på tidsplan: 
10/6 Förslag tas fram i förbundsstyrelsen för remissutskick 
14/6 Protokoll justerat, remiss skickas 
30/6 Sista datum för remiss-svar 
1/8 Extra möte förbundsstyrelsen, omedelbar justering 
1/8 förslag ut till parterna 
16/8 AU Strömsund (utgått från Strömsund som har första datum för fullmäktige) 
 
Alt 2. 
Styrelsen beslutar enhälligt att skicka föreslagen revidering av förbundsordningen för beslut hos 
respektive part i förbundet. 
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Beslut 
Styrelsen beslutar enhälligt att skicka föreslagen revidering av förbundsordningen för beslut hos 
respektive part i förbundet. 

Underlag för beslut 
Utkast reviderad förbundsordning 0.3 
Underlag till föreslagen revidering av förbundsordningen 

§8 Anmälan av delegationsbeslut 
Enligt delegationsbestämmelserna ska delegationsbeslut anmälas till förbundsstyrelsen vid 
nästkommande sammanträde.  
Anmälda beslut: 

• Dnr P18/2 Avtal om finansiering 2022 

• Dnr P19/6 Avtal om finansiering 2022 

• Dnr P19/7 Avtal om finansiering 2022 

• Dnr P19/8 Avtal om finansiering 2022 

• Dnr P20/1 Avtal om finansiering 2022 

• Dnr P20/2 Avtal om finansiering 2022 

§ 9 Information/rapporter 

Revisionsberättelser 
Förbundschefen informerar om statens och regionens/kommunernas revision för 2021 och går 
igenom revisionens rekommendationer, där arbete pågår gällande alla punkter. 

Översyn samverkansformer 
Förbundschefen informerar om pågående arbete med översyn av förbundets samverkansformer, 
utifrån uppdrag från styrelsens möte i juni 2021. Som underlag till arbetet finns WSP:s 
iakttagelser i sin följeutvärdering av 4-partssamverkan. Målet är att hitta en hållbar och effektiv 
struktur för samverkan mellan förbundets parter utifrån Samordningsförbundets uppdrag. 
Processen har startat med diskussion och insamling av synpunkter vid LOKSAM-möten, en 
arbetsgrupp med representant från respektive part är bildad, med fortsatt arbete efter sommaren. 
Styrelsen är positiva till översynen, men medvetna om att den skapat oro på vissa håll. 
Arbetsförmedlingen skickar med vikten av att tydliggöra att Arbetsförmedlingens ”egna” 
samverkansöverenskommelse med kommunerna inte påverkas av denna översyn.  

Information NNS  
Ordförande och vice ordförande berättar om den rapport från arbetsgrupp som presenterades 
vid NNS årsmöte avseende NNS organisation och resurser framåt. Vid årsmötet valdes 
förbundets vice ordförande till sammankallande i föreningens valberedning, övrig rapport från 
NNS årsmöte skjuts fram till nästa styrelsemöte. 

FINSAM-konferensen 
Verksamhetsutvecklare, förbundschef och ordförande berättar om Finsam-konferensen som i år 
genomfördes digitalt. 

Genomförda aktiviteter för samverkan, metodutveckling och gemensamt lärande 
Verksamhetsutvecklare och förbundschef berättar om genomförda aktiviteter under våren. 
Utvärderingen av genomförda seminarier om breddad rekrytering och mångfald visar att de i låg 
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grad nått ut till avsedda målgrupper (arbetsgivare och fackliga representanter) i såväl parternas 
egna organisationer som bland privata arbetsgivare. Ett fortsatt arbete med inkluderande och 
breddad arbetsmarknad skulle behöva en annan förankring och arbetsform eller nå ut i andra 
forum. 
Utbildningar i progressionsmätning är genomförda enligt plan och SKAPA-verktyget har börjat 
användas i individarbete i flera kommuner. 
Samordningsförbundets Analys- och kunskapsdag och samplaneringsteamens gemensamma dag 
innehöll värdefullt utbyte och gav viktiga utvecklingsområden för förbundets arbete med 4-
partssamverkan framåt.  
Handläggarforum med inriktning vuxenutbildning gav inspiration och kunskap om möjligheter 
till utbildning, anpassning och stöd. Kan vara ett kommande område för insatser, 
verksamhetsutvecklare har planerad fortsatt dialog med samordnare för lärcentra, bland annat om 
Orienteringskurs. 

Information om pågående insatser och idéer till utveckling/nya insatser 
4-partssamverkan: Förbundschef berättar om planer på utveckling av gemensam plattform för 
samplaneringsteam/4-partssamverkan i form av gemensamma rutiner, dokument osv.  
Avtalet om följeutvärdering med WSP tar slut under hösten, fokus den sista tiden kommer att 
läggas på processtödet i styrgrupperna. Eventuell förlängning av avtalet med WSP behöver göras 
efter sommaren, förbundschef kommer vid nästa möte redogöra för behov av fortsatt stöd.  

Dialog med MIUN 
Verksamhetsutvecklare och förbundschef informerar om dialog kring samarbete/utbyte med 
MIUN. Förbundet har fått förslag från MIUN om samarbete kring konferens inom 
arbetslivsrehabiliteringsområdet i samband med boklansering i maj 2023. Förbundschef kommer 
att redogöra nyttan för förbundets medlemmar kontra resursåtgång för samarbetet vid nästa 
möte. 

Information från parterna 
Förbundsstyrelsens ledamöter informerar varandra om läget hos förbundsmedlemmarna. 
Informationen avser sådant inom den egna organisationen som kan påverka samverkan med 
övriga parter eller på annat sätt påverka de olika parternas individinriktade arbete.  

Datum för Samjamt-dag och medlemssamråd 
Samjamt-dagen planeras in måndag den 17 oktober, kallelse till medlemssamråd skickas till 
respektive part.  
 

 

 

https://sign.visma.net/sv/document-check/af75e145-db85-430e-8963-38f84ea45bfc

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

mailto:info@samjamt.se
http://www.samjamt.se/


   
 

   
 

 

 
 
 

TERTIALUPPFÖLJNING 
2022-04-30 

 

 

  

https://sign.visma.net/sv/document-check/af75e145-db85-430e-8963-38f84ea45bfc

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

http://www.samjamt.se/index.shtml


  Dnr 22:07 

   
 

2 

 

       

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH EKONOMI  

Enligt 13 § i förbundsordningen ska förbundsstyrelsen upprätta tertialvisa uppföljningar med 

helårsprognos för verksamheten och ekonomin.  

Verksamhetsmål 

Nedan redovisas de av förbundsstyrelsen fastställda verksamhetsmålen för år 2022. Några av 

målen mäts och redovisas endast i samband med upprättandet av förbundets årsredovisning. I 

anslutning till respektive mål lämnas en kommentar avseende måluppfyllelsen samt en 

helårsprognos. 

Mål  Helårsprognos/Kommentar 

Minst 100 medarbetare hos förbundets 

medlemmar deltar i sektorövergripande 

kompetensutveckling för en ökad kunskap 

om samverkan och parternas olika 

uppdrag, arbetssätt och organisation 

Målet är uppnått. Under första tertialet har 

förbundet genomfört ”Handläggarforum” del 1 

då 100 medarbetare hos förbundets 

medlemmar deltog, i maj genomförs del 2.  

Erfarenheter, kunskaper och synpunkter 

tas tillvara systematiskt såväl från 

deltagare/brukare som från 

brukarorganisationer eller grupper av 

deltagare för bättre beslut om vilka insatser 

som behöver utvecklas i samverkan 

Målet mäts med NNS indikatorenkät under 

sista tertialet och återredovisas i samband med 

förbundets årsredovisning. 

 

Lokala samverkansgrupper utgör en 

struktur för att initiera, upprätthålla och 

underhålla relationer mellan parterna samt 

för gemensamt lärande 

Målet mäts med NNS indikatorenkät under 

sista tertialet och återredovisas i samband med 

förbundets årsredovisning. 

Under 2022 genomförs en översyn av 

förbundets samverkansstruktur utifrån aktuella 

behov och förutsättningar. En arbetsgrupp är 

tillsatt för att ta fram förslag på 

samverkansformer och -forum framåt. 

Finansierade strukturövergripande insatser 

bidrar till utvecklad samverkan för 

individen 

Målet mäts med NNS indikatorenkät under 

sista tertialet och återredovisas i samband med 

förbundets årsredovisning. 

Sju av åtta samplaneringsinsatser är i gång med 

individärenden. 

Deltagare i individinriktade insatser närmar 

sig egen försörjning 

Målet mäts med NNS indikatorenkät under 

sista tertialet och återredovisas i samband med 

förbundets årsredovisning. 
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Deltagare i individinriktade insatser 

upplever att de fått hjälp att utveckla sätt 

att hantera sin situation 

Målet mäts med NNS indikatorenkät under 

sista tertialet och återredovisas i samband med 

förbundets årsredovisning. 

Minst 25 % av registrerade deltagare i 

individinriktade insatser går vidare till 

studier eller arbete 

Måluppfyllelsen är hög.  

Under perioden har 17 unika deltagare avslutats 

(5 kvinnor och 12 män).  

Efter avslutad insats är det 70 % av de 

avslutade deltagarna (4 kvinnor och 8 män) 

som arbetar och/eller studerar.  

Förbundets egna kapital överstiger inte 

Nationella rådets rekommendation om 

storlek på sparade medel. 

Årets budgeterade resultat innebär att målet 

kommer att nås 2024 förutsatt att 

medlemsbidrag och insatskostnader 

överensstämmer med beräkningar i förbundets 

budgetplanering. Eget kapital vid 2022 års slut 

skulle då uppgå till 3 031 tkr, eget kapital efter 

2021 var 6 057 tkr. Rekommenderad nivå på 

sparade medel uppgår till 1 540 tkr. 

Prognosen efter första tertialen visar på lägre 

förväntade kostnader för beviljade insatser än i 

budget, vilket medför risk att det egna kapitalet 

inte minskar i planerad omfattning.  

 

Periodens resultat 

Per 2022-04-30 uppgår resultatet till 1 890 tkr efter periodisering av intäkter över året. Den 

kommunala bokförings- och redovisningslagen reglerar endast bokslutstransaktioner per 

balansdagen, det vill säga för upprättande av årsbokslut.  

I tertialuppföljningen redovisas endast kostnader enligt inkomna rekvisitioner för beviljade 

insatser. Uppgifter om upparbetad men ännu ej rekvirerad finansiering inhämtas endast i 

samband med upprättande av årsbokslut. I övrigt har samma redovisningsprinciper och 

beräkningsmetoder använts i tertialuppföljningen som i den senaste årsredovisningen. 

Under det första tertialet har de restriktioner som införts för att begränsa smittspridningen av 

covid-19 medfört att förbundet genomfört merparten av mötes- och utbildningsaktiviteter med 

distanslösningar. Detta har i sin tur inneburit lägre kostnader än budgeterat för resor, 

konferenser/seminarier. 

Helårsprognos för ekonomin 

Det prognostiserade resultatet för helåret 2022 uppgår till –2 500 tkr, ett lägre underskott än 

budgeterat.  

Prognosen utgår från omfattningen av pågående och beslutade insatser, hänsyn har inte tagits till 

eventuella kommande beslut om insatser under året. Jämfört med budget prognostiseras något 
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lägre kostnader avseende bidrag till insatser utifrån nu kända faktorer som förväntas påverka årets 

rekvirering. Beslutad förlängning av insatsen Unga och vuxna till fortsatta studier (Härjedalen) 

under hösten 2022 ökar den förväntade kostnaden, medan utdragen rekrytering i uppstart av 

Rehabkoordinator psykiatri samt lågt nyttjade av medel för personalkostnader i KIVO Härjedalen 

minskar de förväntade kostnaderna.  

Det prognostiserade resultatet när det gäller verksamhetskostnader påverkas till viss del av 

begränsningar till följd av covid-19, utifrån restriktioner under årets första månader och nya 

arbetssätt som till del väntas bli kvar. Men prognosen bygger på att förbundet i större omfattning 

förväntas arrangera, delta i och finansiera fysiska sammankomster (utbildningar, nätverksträffar, 

konferenser) under resterade del av året. 

Förbundets personalkostnader och finansiella kostnader förväntas i prognosen att följa budget.  

Utifrån prognosticerat resultat efter årets första tertial finns det inom ramen för förbundets 

budget 2022 medel för att bevilja ytterligare insatser motsvarande ca 350 tkr. 

 

RESULTATRAPPORT 210430 

 

   

 

Belopp i tkr 
Not 

210101 
210430 

220101 
220430 

Budget 
2022 

Prognos  
2022 

      
Verksamhetens intäkter 1 2 930 2 643 7 930 7 930 
Verksamhetens kostnader 2 -618 -749 -10 724 -10 398 
Avskrivningar  - - - - 
Verksamhetens nettokostnader  2 312 1 894 -2 826 -2 468 

      
Skatteintäkter  - - - - 
Generella statsbidrag och utjämning  - - - - 
      
Verksamhetens resultat  2 312 1 894 -2 794 -2 468 
      
Finansiella intäkter  - - - - 
Finansiella kostnader  -2 - 4 -32 -32 
Resultat efter finansiella poster  2 310 1 890 -2 826 -2 500 

      

Extraordinära poster  - - - - 

      

Periodens resultat  2 310 1 890 -2 826 -2 500 
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NOTER 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

Belopp i tkr 2021-04-30 2022-04-30 Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Bidrag Region JH 709 661 1 982 1 982 

Bidrag Försäkringskassan 1 417 1 322 3 965 3 965 

Bidrag kommuner 708 661 1 983 1 983 

Summa 2 930 2 643 7 930 7 930 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Belopp i tkr 2021-04-30 2022-04-30 Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Bidrag till insatser 52 0 -7 957 -7 749 

Personalkostnader -576 -508 -1 847 -1 847 

Övriga externa kostnader -94 -241 -920 -802 

Summa -618 -749 -10 724 -10 398 
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Revidering av förbundsordning, förslag på ändringar 
Text markerad i gult föreslås ersätta eller läggas till nuvarande text under respektive rubrik, överstruken text 
tas bort. För bakgrund/kommentarer till förslag, se bifogat underlag.  

Förbundsordning för Samordningsförbundet i Jämtlands län 

Samordningsförbundet i Jämtlands län (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsamlagen) mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och region/landsting. 

Förslag på tillägg till text: 
Förbundet bildades den 1 januari 2011. Denna reviderade förbundsordning gäller från den 1 jan 

2023, förutsatt att den fastställts av samtliga medlemmar. 

1 § Förbundets namn 

Förbundets namn är Samordningsförbundet i Jämtlands län.  

2 § Förbundets säte 

Förbundet har sitt säte i Östersund. 

3 § Förbundets medlemmar 

Förbundets medlemmar är Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms 
kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun, Östersunds kommun, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Jämtland Härjedalen. 

4 § Förbundets ändamål 

Förbundets ändamål är att inom Jämtlands län svara för en finansiell samordning mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget Region Jämtland Härjedalen och länets åtta 
kommuner.  

Nuvarande text: 
Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.  

Insatserna, som också kan vara av förebyggande karaktär, ska syfta till att samhällets resurser 
används på ett effektivt sätt, och som ett resultat av samordningen, till större nytta för den enskilde 
invånaren i Jämtlands län. 

Förslag på ersättande text: 
Resurserna ska användas för insatser som syftar till att individer som är i behov av 
myndighetssamordnade rehabiliteringsinsatser ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga och 
egenförsörjning.  

Insatserna ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, de ska syfta till att 
samhällets resurser används på ett effektivt sätt, och som ett resultat av samordningen, till större 
nytta för den enskilde invånaren i Jämtlands län/Jämtland Härjedalen. 

5 § Styrelsen 
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Förbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av elva (11) ledamöter med elva (11) 
ersättare. Varje medlem utser en ledamot och en ersättare. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av 
fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen ska bland sina ledamöter utse en 
ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.  

6 § Uppgifter 

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 

Nuvarande text: 
För att förbundet ska kunna verka över länet krävs en stark lokal samverkan mellan parterna. Lokala 
verksamhetsplaner ska upprättas som stöd för hur förbundets medel ska användas.  

Förslag på ersättande text: 
Förbundet ska verka över hela länet.  

7 § Beslutanderätt 

Nuvarande text: 
Styrelsen är beslutsför när minst 9 av 11 förbundsmedlemmar är tjänstgörande. 
Förbundsmedlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämtlands läns landsting samt 
länets åtta kommuner: Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund.  
För beslut om:  
- mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  
- budget/verksamhetsplan och årsredovisning för den finansiella samordningen  
- Arbetsordning för förbundets verksamhet  
krävs att samtliga ledamöter tjänstgör i förbundsstyrelsen och är eniga. Övriga beslut i styrelsen ska 
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst. Varje deltagande 
förbundsmedlem har en röst.  
 
Förslag på ersättande text: 
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande, varje ledamot har en röst. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Enighet i beslut ska eftersträvas, kvalificerad majoritet med 4/5 av närvarande ledamöter krävs för 
beslut om:  
- mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
- budget/verksamhetsplan och årsredovisning för den finansiella samordningen 
- arbetsordning för förbundets verksamhet  

Styrelsen får besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på 
distans och anses närvarande vid mötet i enlighet med Finsamlagen.  
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8 § Personal 

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteperson som har att leda arbetet inom Förbundet enligt 
styrelsens anvisningar. 

9 § Initiativrätt 

En medlem i förbundet har rätt att väcka ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive huvudmans 
beslutsordning. 

10 § Samråd 

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 upplysningar som behövs för 
att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

11 § Kungörelser 

Nuvarande text: 
Kungörelser, tillkännagivande om justering av protokoll och övriga tillkännagivanden ska anslås på 
förbundets anslagstavla. Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås minst 
en vecka innan på kommunernas och landstingets anslagstavlor.  

Förslag på ersättande text: 
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets anslagstavla 
samt på kommunernas och regionens anslagstavlor. 

12 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad 
man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den 
finansiella samordningen, regionen med en fjärdedel och kommunerna gemensamt med en 
fjärdedel.  

Förslag på tillägg till text: 
Kommunernas gemensamma fjärdedel fördelas enligt överenskommelse kommunerna emellan. 

13 § Styrning och insyn 

Förbundsstyrelsen ska upprätta tertialvisa uppföljningar 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. 

14 § 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. 
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Förbundsstyrelsen fastställer senast 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. 
Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.  

15 § Revisorer och revision 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för 
varje förbundsmedlems räkning. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser en gemensam 
revisor.  

Nuvarande text: 

Kommunerna och landstinget utser också en gemensam revisor.  

Förslag på ersättande text: 

För kommunerna och regionen ska regionfullmäktige utse en gemensam revisor.   

Revisorer och revisorsersättare utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i Finsamlagen. 

Förslag på tillägg till text:  
Revisorer väljs 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 revisor hanteras i särskild ordning. 

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § Finsamlagen.  

Förslag på tillägg till text:  
Av regionfullmäktige utsedd revisor ska ha rätt till sakkunnigt stöd, i enlighet med reglemente för 
revisorerna i Region Jämtland Härjedalen. 

16 § Utträde 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år 
fr.o.m. nästkommande årsskifte. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden 
regleras i enlighet med vad som sägs i § 12 17. 

17 § Likvidation och upplösning 

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 
medlemmarna. 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 12 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen 
svarar för likvidationen. 

Förslag på tillägg till text: 
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. 

18 § Tvister 

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän domstol i Sverige. 
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19 § Ersättning till ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare 

Arvoden och ersättningar till ledamöter och ersättare samt till förtroendevalda revisorer utgår enligt 
Östersunds kommuns bestämmelser om ersättning till förtroendevald. Kostnaden belastar 
förbundet.  

Förslag på tillägg till text: 
För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning. 

20 § Arkivtillsyn 

Nuvarande text: 
Jämtlands läns landsting ansvarar för tillsynen av att Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter 
enligt arkivlagen (1990:782).  

Förslag på ersättande text: 
Arkivmyndigheten i Östersunds kommun ansvarar för tillsynen av att Samordningsförbundet fullgör 
sina skyldigheter enligt arkivlagen. (1990:782). 

21 § Förbundets bildande 

Nuvarande text: 

Förbundet anses bildat den 1 januari 2011 under förutsättning att samtliga medlemmar har godkänt 
denna förbundsordning då.  
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