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Lag
om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser mellan
allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd,
kommun och landsting;

Utkom från trycket
den 9 november 2004

utfärdad den 28 oktober 2004.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting samt 1, 3, 5, 6, 12, 14, 16,
25 och 26 §§ skall ha följande lydelse.

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
1 § Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan, länsarbetsnämnd, kommun och
landsting för att uppnå en effektiv resursanvändning. Ett samordningsområde kan omfatta en eller flera kommuner eller delar av kommuner.
3 § Försäkringskassan, en länsarbetsnämnd och ett landsting samt en eller
flera kommuner får delta som samverkande parter i verksamhet med finansiell samordning. Finansiell samordning får bedrivas endast om Försäkringskassan, en länsarbetsnämnd, ett landsting och minst en kommun deltar. Finansiell samordning får dock bedrivas utan ett landsting, om det i samordningen deltar en kommun som inte ingår i ett landstingsområde.
5 § Försäkringskassan skall bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen, landstinget med en fjärdedel samt den eller de kommuner som deltar med en fjärdedel. Om en kommun, som inte ingår i ett landstingsområde, deltar i finansiell samordning, skall den kommunen bidra med
hälften av medlen.
Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde, skall dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andel som dessa
kommuner sammanlagt skall bidra med fördelas mellan dem på det sätt som
de kommer överens om.
6 § En samverkande part får som medlem i ett samordningsförbund överföra medel för finansiell samordning till förbundet.
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Försäkringskassan får, i den omfattning som regeringen beslutar, använda
medel som är avsedda för att täcka kostnader för sjukpenning enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring.
12 § Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utses av kommun- och
landstingsfullmäktige, länets försäkringsdelegation hos Försäkringskassan
och av länsarbetsnämndens chef. När ledamöter eller ersättare skall utses för
kommun och landsting skall det, under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt, ske genom proportionellt val.
Till ledamot eller ersättare i styrelsen får en medlem utse endast den som
är
1. ledamot eller ersättare i kommun- eller landstingsfullmäktige,
2. ledamot i försäkringsdelegationen eller i en socialförsäkringsnämnd
hos Försäkringskassan, eller
3. ledamot i länsarbetsnämndens styrelse eller anställd vid länsarbetsnämnden.
Minst en av de ledamöter som Försäkringskassan utser skall vara ledamot
i försäkringsdelegationen.
När det utses ersättare i styrelsen skall det bestämmas i vilken ordning de
skall kallas till tjänstgöring.
14 § Om det under ett år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet utses ledamöter och ersättare enligt 12 § första stycket skall detta i fråga om
kommun och landsting göras av de nyvalda fullmäktige.
När ledamöter och ersättare utses enligt första stycket skall 4 kap. 7 §
kommunallagen (1991:900) tillämpas på motsvarande sätt.
16 § Bestämmelserna i 4 kap. 8–10 §§ samt 11 § första stycket kommunallagen (1991:900) om upphörande av uppdrag och rätt till ledighet skall tilllämpas på motsvarande sätt för ledamöter och ersättare i styrelsen. Det förhållandet att en ledamots eller ersättares mandattid i kommun- eller landstingsfullmäktige, i en försäkringsdelegation eller socialförsäkringsnämnd
hos Försäkringskassan eller i länsarbetsnämndens styrelse har löpt ut medför
inte att uppdraget som ledamot eller ersättare i samordningsförbundets styrelse upphör.
Länsarbetsnämnden får återkalla uppdraget för en ledamot eller ersättare
som nämnden har utsett, om hans eller hennes anställning vid nämnden har
upphört.
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25 § Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och länsarbetsnämnden skall en gemensam revisor utses. För revisorerna skall det finnas personliga ersättare. Revisorer
och deras ersättare skall såvitt avser kommun och landsting utses av kommun- och landstingsfullmäktige. När kommun- och landstingsfullmäktige
utser revisorer och ersättare skall 12 § första och andra styckena och 14 §
denna lag samt 4 kap. 5 och 6 §§ kommunallagen (1991:900) tillämpas på
motsvarande sätt. Riksrevisionen skall utse den revisor som för Försäkringkassans och länsarbetsnämndens räkning skall granska samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning. Skäligt arv-

ode till den revisor och den ersättare som utses av Riksrevisionen betalas av
Försäkringskassan.
För granskning av ett nybildat förbund skall revisor och revisorsersättare
utses senast när förbundet bildas och avse tiden från tidpunkten för utseendet
till dess nästa mandattid för revisorer och revisorsersättare börjar.
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26 § Bestämmelserna i 9 kap. 4–17 §§ kommunallagen (1991:900) tillämpas på motsvarande sätt vid revision enligt denna lag. Bestämmelserna i
9 kap. 18 § kommunallagen tillämpas på motsvarande sätt vid revision enligt denna lag som utförs av revisorer utsedda av kommun- och landstingsfullmäktige.
Justering av revisorernas protokoll tillkännages på anslagstavlan hos varje
kommun och landsting som är medlem i samordningsförbundet.
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och
Arbetsmarknadsstyrelsen. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva
frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan
skall väckas.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Försäkringskassan inträder som förbundsmedlem i ett samordningsförbund som har bildats före ikraftträdandet på samma villkor som har gällt för
den allmänna försäkringskassa som har varit medlem i förbundet.
3. De ledamöter och ersättare i samordningsförbundets styrelse som har
utsetts av en allmän försäkringskassas styrelse skall behålla sitt uppdrag under återstoden av mandatperioden, om inte försäkringsdelegationen beslutar
annat.
På regeringens vägnar
HANS KARLSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)
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