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Förvaltningsnamn  

 

 

 

Samtliga kommuner i Jönköpings län 

Försäkringskassan inom Jönköpings län 

Arbetsförmedlingen inom Jönköpings län 

Region Jönköpings län 

 

Samordningsförbunden för kännedom 

 

Underlag inför beslut om revidering av 
förbundsordning m m avseende 
samordningsförbunden i länet 

 

Bakgrund 

 

De tre samordningsförbunden i Jönköpings län har funnits i sin nuvarande form i 

drygt tio år. Utvecklingen och den framtida utformningen av 

samordningsförbunden har diskuterats i olika sammanhang under de senaste åren. 

Representanter från samordningsförbundens medlemmar har under 2022 och 2023 

haft ett antal överläggningar i frågan och nu kommit fram till ett förslag som 

härmed föreläggs medlemmarna för beslut. Förslaget har bland annat behandlats i 

Primärkommunal samverkan (PKS), Kommunalt forum och på medlemsamråd för 

samordningsförbunden. 

 

Utformningen av samverkan och styrning av förbunden har sin utgångspunkt i: 

 

 Den lagstiftning som reglerar formerna för ett samordningsförbund (i 

huvudsak Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser). 

 Överenskommelsen i PKS (primärkommunal samordning) som gjordes 

2017. 

 Översynen av samordningsförbunden i Jönköpings län som gjordes 2020 

samt slutsatser som framkommit i anslutning till översynen. 

 

Slutsatser och huvudsakliga förändringar 

 Medlemssamrådens utformning ändras så att samråden ges större vikt när det 

gäller frågor som rör verksamhetens inriktning och innehåll. 

 Samrådsprocessen avseende budget/verksamhetsplan betonas när det gäller 

förbundsmedlemmarnas ansvar och möjligheter till delaktighet. 

 Avslutning, fortsättning och implementering av framgångsrika projekt är 

kritiska moment som behöver uppmärksammas så att inte bra verksamhet 
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riskerar att få läggas ner och investeringar i metodutveckling och individer går 

förlorade. 

 Förbundsordningarna för de tre samordningsförbunden likriktas. Därmed blir 

formalia kring samordningsförbunden lika i ett länsperspektiv. Upplägget 

avseende medlemssamråd och vikten av samråd kring budget/verksamhetsplan 

lyfts fram i de reviderade förbundsordningarna. Arvoden och ersättningar till 

styrelse och revisorer utformas på ett enhetligt sätt. 

 

Upplägget med tre separata samordningsförbund i länet påverkas inte av de 

förändringar som nu föreslås.  

 

Förslag till beslut 

 

Utifrån behandling av frågan på medlemssamrådet 2023-02-24 bifogas följande 

handlingar som underlag inför beslut hos respektive förbundsmedlem: 

 

- Förslag till reviderad förbundsordning. 

- PM med rubriken ”Principer för samverkan avseende samordningsförbunden i 

Jönköping län”. 

 

Förslag till beslutssatser: 

 

X kommun/region/FK/AF (namn på förbundsmedlem) beslutar: 

 

- att förbundsordningen för Samordningsförbund y (namn på 

samverkansförbundet) revideras i enlighet med bifogat förslag. 

 

- att PM med rubriken, ”Principer för samverkan avseende samordningsförbunden 

i Jönköping län”, ska utgöra ett tydliggörande och vägledande dokument. PM:et är 

tänkt att vara ett levande dokument som kan förändras över tid. Förbundsordning 

och tillämplig lagstiftning ska gälla överordnat detta PM. 

 

För kommuner och region gäller att beslut som rör förbundsordning ska fattas av 

respektive fullmäktigeförsamling. 

 

Beslut behöver fattas i god tid före årsskiftet 2023/2024. 

 

Som följd av antagandet av ny förbundsordning uppmanas alla medlemsparter att 

förlänga nuvarande uppdrag för ledamöter och ersättare i samordningsförbundens 

styrelser till och med 2027-03-31. De flesta har sannolikt valts till och med 2026-

12-31. 

 

Återkoppling 

 

Protokollsutdrag (eller motsvarande handling) på beslut skickas via mail från 

respektive förbundsmedlem till Region Jönköpings län, regionen@rjl.se, som 

mailto:regionen@rjl.se
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samordnar underlag m m inför beslutsprocessen hos medlemmarna och som även 

vidarebefordrar besluten till respektive samordningsförbund. 

 

 

 

Enligt uppdrag vid medlemssamråd 2023-02-24 

 

 

Lars Wallström 


