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Nationella rådets rekommendation om Medlemssamråd
Bakgrund
Finansiell samordning är en frivillig samverkan mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, ett eller flera landsting samt en eller flera kommuner.
Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund som leds av en styrelse.
Enligt lagens förarbeten1 är det övergripande uppdraget för samordningsförbunden att skapa
goda förutsättningar för samverkan mellan parterna. Den centrala uppgiften är att finansiera
olika slags åtgärder som ska underlätta för personer att uppnå förmåga till eget
förvärvsarbete. Samordningsförbunden ska också på olika sätt stimulera till samarbete på
handläggarnivå mellan samverkansparterna och även i övrigt underlätta samarbete mellan
parterna.
Rollfördelning
Medlemmar
Förbundsmedlemmarna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landsting/region och
kommun/kommuner bildar tillsammans ett förbund. Förbundsmedlemmarna beslutar om den
förbundsordning som styrelsen ska verka utifrån.
Varje förbundsmedlem utser medlemsrepresentant för respektive förbund (att ingå i
medlemssamråd).
Styrelse
Varje förbundsmedlem ska vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en
ersättare. Styrelsen ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, hur
samordningsförbundet ska ledas och organiseras samt besluta om finansiering av insatser.
Uppdraget som styrelseledamot är personligt, frivilligt och med rätt att uppbära arvode och
ersättning från förbundet2. Som styrelseledamot är man personligt ansvarig för förbundets
verksamhet.
Verkställande tjänsteman
Styrelsen kan utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens
anvisningar. Den vanligaste titeln är förbundschef3.
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NNS, Arbetsvillkor för förbundschefer i samordningsförbund. Redovisning av en enkätundersökning 2015.
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Medlemssamråd
Lagtext
Enligt 18 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska
förbundsstyrelsen hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen
av förbundets verksamhet samt 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.
Enligt 23 § samma lag ska styrelsen fastställa samordningsförbundets budget senast den 30
november varje år. Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om
budgeten.
Syfte med medlemssamråd
Medlemssamråd syftar till att förbundsmedlemmarna i ett samordningsförbund träffas för en
gemensam övergripande dialog om samordningsförbundets verksamhet och framtida
inriktning. Genom detta ökar kunskapen om samordningsförbundets insatser och
förbundsmedlemmarnas förutsättningar. Ett medlemssamråd är inget beslutande eller
styrande organ.
Förbundsmedlemmarna kan vid medlemssamrådet informera samordningsförbundet om vilka
prioriteringar som gäller hos respektive medlem. Samordningsförbundet kan, förutom att
redovisa resultat, framföra erfarenheter av hur samverkan fungerar.
Medlemssamrådet bidrar till att skapa tydlighet i rollfördelning och synliggör
samordningsförbundets roll i välfärdsarbetet. Medlemsrepresentanterna blir en länk mellan
respektive förbundsmedlem och förbundet.
Som medlemsrepresentant har man möjlighet att ge synpunkter på samt påverka framtida
verksamhet och inriktning i förbundet, i samråd med övriga parter. Medlemsrollen är därför
av särskilt intresse för att påverka inriktning och innehåll av Finsam så att det samverkar med
samt stödjer medlemmens ordinarie uppdrag.
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•

Vid samrådet ska respektive förbundsmedlem representeras av annan fysisk person
än styrelseledamot i berört samordningsförbunds styrelse.

•

Från samordningsförbundet deltar ordföranden och/eller annan ordinarie
styrelseledamot samt verkställande tjänsteman/förbundschef.

•

Ett samråd kan omfatta flera samordningsförbund.

•

Sammankallande bör vara någon av förbundsmedlemmarna utsedd person.

•

Samråd bör ske under våren efter att berörda samordningsförbund har lämnat sina
bokslut och verksamhetsberättelser till förbundsmedlemmarna tillsammans med
revisionsberättelsen. Samråd kan även ske vid annan tidpunkt, utifrån förbunds behov
och planering. Minst ett medlemssamråd genomförs årligen.

•

Vid samrådet bör följande vara vägledande för dagordningen:
- Föregående års ekonomiska resultat och verksamhetsresultat
- Iakttagelser av strukturella hinder för samverkan
- Årets verksamhet i förhållande till behoven av stöd till medborgarna
och utveckling av myndighetssamverkan
- Långsiktig utveckling i förhållande till behovsanalyser med mera i
förbundets verksamhet - Budgetförutsättningar

