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Kommunstyrelsen

Medlemskap i Samordningsförbund Södra Roslagen
Ärendet
Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting. Målgruppen för
samordningsförbund är personer med förvärvsaktiv ålder (16-64 år).
Verksamheten ska betraktas som ett komplement till ordinarie
rehabiliteringsinsatser och utgår från gränsöverskridande samverkan mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och kommunerna.
I dagsläget ingår 241 av landets 290 kommuner i något av landets 80
samordningsförbund. I Stockholms län finns för närvarande sex
samordningsförbund med sammanlagt 12 medlemskommuner men fler är på
väg in.
Genom medlemskap i Samordningsförbundet Södra Roslagen skapas
förutsättningar för samverkan och gemensam finansiering av
rehabiliteringsinsatser för enskilda. Insatserna som finansieras ska syfta till
att öka den enskildes förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete.
Inom samordningsförbundet kommer nya metoder och arbetsformer kunna
utvecklas med utgångspunkt från den enskildes behov av sammanhållande
stöd.
Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades den 7 maj 2014 med
ändamålet att inom det geografiska området svara för en finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet. I dagsläget ingår
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting, Täby
kommun och Österåkers kommun i Samordningsförbund södra Roslagen.
Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av fem ledamöter och
fem ersättare. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.
Danderyds kommun har via förfrågan från förbundschefen givits möjlighet
att tidigast 2018 ingå i Samordningsförbund Södra Roslagen.
Socialnämnden tillstyrkte 2016-10-26 § 107 att Danderyds kommun ska
ansöka om medlemskap i Samordningsförbund Södra Roslagen. Årlig
uppskattad kostnad för medlemskap beräknas till cirka 178 000 kr med start
2018. Kostnaden finansieras inom socialnämndens budget.
För att bevilja medlemskap krävs ett inriktningsbeslut beslutat av
kommunfullmäktige som lämnas till förbundet. Förbundets styrelse ska
därefter godkänna ansökan. Under 2017 anpassas förbundsordning samt
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stadgar utifrån nya medlemmar och ska därefter godkännas av alla
förbundsmedlemmar innan medlemskapet avseende Danderyds kommun
anses vunnit laga kraft.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Danderyds kommun ska ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Södra Roslagen.
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