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Sammanställning över remissvar om förslag på 
reviderad Förbundsordning år 2017  
 

Remissinstanser  

Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps 

kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun, Östhammar, Landstinget Uppsala 

län, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen.  

 

Remissinstanser som har kommit in med yttranden 

Enköping kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Uppsala kommun, Östhammar 

kommun, Landstinget Uppsala län. 

 

Heby kommun, Enköping kommun, Landstinget Uppsala län, Håbo kommun har 

inga invändningar mot förslaget. 

 

Uppsala kommun tycker att ett tillägg ska göras så att det framgår att syftet med 

samordnade rehabiliteringsinsatser är att individen uppnår eller förbättrar sin 

arbetsförmåga. I övrigt ställer de sig bakom förslaget.  

 

Östhammar instämmer i huvudsak med den reviderade förbundsordningen. 

Östhammar vill dock lyfta fram att två av de huvudsakliga förändringarna i 

reviderade förslaget innebär ökat ansvar/inflytande för en av huvudmännen, 

Landstinget Uppsala län. § 6 Valberedningen Erinran: Östhammar kommun vill lyfta 

föredelarna med ett roterande ansvar för sammankallandet så att samtliga huvudmän 

ges samma inflytande över ansvar för arbetet i valberedningen.   

 

Samordningsförbundets bedömning  
Förbundet instämmer i synpunkten att syftet med förbundet är att individen uppnår 

eller förbättrar sin arbetsförmåga och förtydligar detta i versionen som går ut för 

antagande i fullmäktige eller motsvarande och hos Arbetsförmedling och 

Försäkringskassan.  

 

Förslaget från Östhammar om roterande valberedning väljer förbundet att inte ta 

hänsyn till. Bakgrunden till ställningstagandet är att valberedningen sammankallas 

inför en ny mandatperiod efter att allmänna val har hållits då ny styrelse ska utses. 

Ett roterande ansvar skulle, om frågan beaktas vara aktuellt att ha vart fjärde år. I 

valberedningen ska säkerställas att samtliga fyra parter ingår, där kommunen får utse 

en gemensam representant. Det innebär att samtliga fyra parter kommer att ha samma 

möjlighet till inflytande över processen och att det är den sammankallande delen som 

Region Uppsala ansvarar för.  
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Förbundets sammanvägda bedömning är att inkomna synpunkter i stort ställer sig 

positiva till förslaget. Förbundet har i slutligt förslag inför inför antagande i 

medlemmarnas fullmäktige eller motsvarande tagit hänsyn till förtydligande gällande 

syftet för förbundet. 

 

 

Föredragande 

Geli Lytter 


