LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2006-11-27

227

525

Kommunstyrelsen

2006-11-13

208

512

Arbets- och personalutskottet

2006-10-30

212

461

Socialnämnden, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Norrbottens läns
landsting
06.738

70
novkf25

Samordningsförbund i Luleå kommun
Bilagor:
Avsiktsförklaring för finansiell samordning
Projektbeskrivning
Förslag till Förbundsordning för samordningsförbund
SFS 2003:1210
Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän
försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting trädde i kraft år
2004. Avsikten med lagstiftningen är att förbättra förmågan till förvärvsarbete
för människor i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. På riksnivå har
denna grupp uppskattats till 5 % av befolkningen i förvärvsaktiv ålder 16 –64
år. I Luleå kommun beräknas ca 2 400 personer ha behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser enligt intentionerna i denna lag. Dessa personer har
ofta en diffus sjukdomsbild, smärtproblematik och utmattningssyndrom,
psykisk ohälsa samt en psykosocial problematik. Med denna problematik har
de svårt att hävda sig på arbetsmarknaden, vilket leder till en social utsatthet
p.g.a. att insatser i de ordinarie systemen inte är tillräckliga. En samordning
mellan ovannämnda huvudmän förväntas ge en effektiv rehabilitering för
dessa personer då resurserna samordnas utifrån ett individuellt
helhetsperspektiv. Genom samordningen blir också samhällets totala insatser
och kostnader synliga.
Hur ett samordningsförbund kan bildas i Luleå
En partssammansatt arbetsgrupp har i detta avseende arbetat fram underlag
för bildandet av ett samordningsförbund i Luleå kommun. Arbetsgruppen har
utgått ifrån en avsiktsförklaring för finansiell samordning som tagits i
samklang mellan Kommunförbundet, Norrbottens läns Landsting,
Norrbottens läns Försäkringsdelegation och Länsarbetsnämnden.
Avsiktsförklaringen vilar på de mål som riksdagen fastställt för samverkan
inom ramen för finansiell samverkan.
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novkf25b
Arbetsgruppen har vidare föreslagit en förbundsordning som reglerar
juridiskt och praktiskt huvudmännens ansvar för Samordningsförbundet;
såsom styrning och tillsättning av styrelse, anställning av personal som ska
leda och administrera förbundets åtagande, tillgångar och skulder, fördelning
av kostnader, budget och ekonomisk redovisning, revisorer, arkivtillsyn,
utträde, likvidation och upplösning och hur eventuella tvister mellan
förbundet och dess medlemmar ska lösas.
Den partssammansatta arbetsgruppens förslag till parterna är härvidlag att
besluta enligt följande;
Att finansiellt samordningsförbund i Luleå kommun startas
den 1 december 2006 och att kommunens representant i förbundets
styrelse kallar till det första sammanträdet.
Att parterna för 2006 tillskjuter 500 000 kronor vardera.
Att samordningsförbundet ansluter sig till de ekonomiska rutiner som
gäller för Luleå kommun.
Att godkänna förslag till förbundsordning.
Socialnämnden beslutar
-

föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta i
enlighet med den partsammansatta arbetsgruppens förslag;
Att finansiellt samordningsförbund i Luleå kommun startas
den 1 december 2006 och att kommunens representant i förbundets
styrelse kallar till det första sammanträdet.
Att parterna för 2006 tillskjuter 500 000 kronor vardera.
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novkf25c
Att samordningsförbundet ansluter sig till de ekonomiska rutiner som
gäller för Luleå kommun.
Att godkänna förslag till förbundsordning.
-

att finansiering för år 2006 sker ur socialnämndens anslag för
omstrukturering.

EKONOMIKONTORETS YTTRANDE
Samordningsförbundets medlemmar ska enligt förslaget bestå av Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden, Norrbottens läns landsting och Luleå kommun.
I samordningsförbundet har medlemmarna en skyldighet att täcka kostnaderna för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. Fördelningen
ska enligt förslaget vara sådana att Försäkringskassan står för ½, Norrbottens
läns landsting ¼ samt Luleå kommun med ¼. När samordningsförbundet
startar 1 december 2006 kommer samtliga parter att tillskjuta 500 kkr. För
kommande år kommer troligtvis kostnaderna att bli större då de verksamheter
som kommer att finansieras inom ramen för den finansiella samordningen
kommer igång först under 2007. Det går i dagsläget inte att uppskatta
omfattningen av dessa kostnader.
Genom att rehabiliteringsinsatserna samordnas bör övriga kostnader som
socialnämnden har för denna grupp av människor att kunna hållas nere.
Socialnämnden bör därför ha utrymme att medfinansiera denna verksamhet
inom ramen för sitt kommunbidrag under den kommande fyraårsperioden.
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Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att
-

tillstyrka Luleå kommuns medverkan i samordningsförbundet under
förutsättning att samtliga parter ansluter sig enligt förslaget.

-

finansiering sker inom socialnämndens budget under den kommande
fyraårsperioden.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

finansiellt samordningsförbund i Luleå startas fr.o.m. den 1
december 2006

-

godkänna bifogat förslag till förbundsordning

-

utse ledamot och ersättare i styrelsen samt revisor och revisorsersättare för tiden fr.o.m. den 1 december 2006 t.o.m. den 31 mars
2007

_____
Ylva Strutz, Camilla Hansen och Börje Lööw yrkar bifall till arbets- och
personalutskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

finansiellt samordningsförbund i Luleå startas fr.o.m. den 1
december 2006

-

godkänna bifogat förslag till förbundsordning

-

utse ledamot och ersättare i styrelsen samt revisor och revisorsersättare för tiden fr.o.m. den 1 december 2006 t.o.m. den 31 mars
2007

-

finansiering för år 2006 sker ur socialnämndens anslag för
omstrukturering.

_____
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Kommunstyrelsen
Arbets- och personalutskottet
novkf25e
Karl Petersen yrkar dels bifall till kommunstyrelsens förslag, dels att till
ledamot i styrelsen utses Leif Wikman och till revisor utses Lars Lassinantti.
Ylva Strutz yrkar dels bifall till kommunstyrelsens förslag, dels att till
ersättare i styrelsen utses Ylva Strutz och till revisorsersättare utses Els
Jakobsson.
Leif Wikman, Jonas Brännberg, Anita Engström, Carola Lidén och Börje Lööw
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Erika Josbrandt yrkar dels bifall till kommunstyrelsens förslag, dels att även
personer med dubbeldiagnoser ska utgöra målgrupp.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

finansiellt samordningsförbund i Luleå startas fr.o.m. den 1
december 2006

-

godkänna bifogat förslag till förbundsordning

-

finansiering för år 2006 sker ur socialnämndens anslag för
omstrukturering

-

utse följande representanter i samordningsförbundet fr o m
2006-12-01—2007-03-31
Ledamot i styrelsen Leif Wikman
Ersättare i styrelsen Ylva Strutz
Revisor Lars Lassinantti
Revisorsersättare Els Jakobsson

_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

