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Bolagsordning Tåg i Bergslagen AB (556470-2107) 

1 FIRMA 

1.1 Bolagets firma är Tåg i Bergslagen AB 

2 SÄTE 

2.1 Bolaget ska ha sitt säte i Dalarnas län, Borlänge kommun 

3 VERKSAMHETSFÖREMÅL 

3.1 Bolaget ska på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upphandla, 
organisera och samordna spårbunden regional kollektivtrafik för Bergslagsregionens 
fyra län; Dalarnas län ... Gävleborgs län, Västmanlands län och Örebro län.:. 
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva regional och interregional 
persontrafik I Bergslagsregionens fyra län; Dalarnas län, Gävleborgs län, 
Västmanlands län och Örebro län 

4VERKSAMHETSÄNDAMÅL 
4.1 Bolagets syfte och ändamål ska vara att, med de begränsningar enligt 

lokaliseringsprincipen, likställdhetsprincipen och självkostnadsprincipen som finns i 
2 kap kommunallagen utgöra driftsorganisation åt de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna i Dalarnas läns landsting (Region Dalarna), 
Gävleborgs läns landsting (Region Gävleborg)~ Västmanlands läns landsting 
(Region Västmanland) och Örebro läns landsting (Region Örebro län). Bolagets 
särskilda ändamål ska vara att bedriva ovan nämnda verksamhet i syfte att f-Or 
aktieägarnas räkning bereda dess medborgare nytta genom tillhandahållandet av 
eA---Väl---HmgeraRGe-keilektMFaflkfäFsärjnlng. Bolagets verksamhet ska därfär 
underordnas bestämmelserna i2 kap. kommunallagen. 

4.2 Regionfullmäktige Fullmäktigeförsamllngarna hos respektive ägare ska i 
samverkan fastställa det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet. 

4.3 Vid en likvidation av bolaget ska skifte av bolagets återstående tillgångar 
ske till aktieägare i förhållande till respektive aktieägares Innehav av aktier 
i bolaget. 

5 AKTIEKAPITAL 

5.1 Aktiekapitalet ska vara lägst 4 500 000 kronor och högst 16 000 000 kronor. 
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6 ANTAL AKTIER 

6.1 Antalet aktier ska vara lägst 45 000 stycken eller högst 160 000 stycken. 

7. STYRELSE 
7.1 Styrelsen ska bestå av [åtta} styrelseledamöter samt [fyra] styrelsesuppleanter. 

7.2 Styrelsens ledamöter och suppleanter ska utses av regionfullmäktige i 
Landstinget , Region Dalarna, Region Gävleborg , Region Västmanlands 
läns endsting och Region Örebro län läns landsting. Respektive 
regionfullmäktige fullmäktige har rätt att utse två styrelseledamöter och en 
styrelsesuppleant vardera. Utseende av styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter gäller för tiden från den bolagsstämma som följer närmast 
efter val till regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till regionfullmäktige. Mandattiden för styrelseledamot får 
inte ej överstiga fyra år. 

7.3 Styrelsens ordförande och vice ordförande ska utse.§ av styrelsen. 

8 REVISORER 

8.1 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses vid årsstämma en 
auktoriserad eller godkänd revisor med högst en auktoriserad eller godkänd 
revisorssuppleant eller ett revisionsbolag för en mandattid om fyra år. 

8 LEKMANNAREVISORER 

9.1 För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska fullmäktige 
i nedan nämnd ordning utse en lekmannarevisor med suppleant; 
Region Gävleborg .. Gffi Region Västmanland Region Örebro län och 
Region Dalarna. Arstämman skaförsamma period som bolagsstämman utserden 
auktoriserade revisorn med eventuell suppleant utse en lekmannarevisor med 
suppleant. 

10 KALLELSE 
10.1 Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma ska ske skriftligen genom 

postförsändelse till aktieägarna ske genom brev med posten ställd till respektive ägares 
officiella postadress tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. 
Bolagsstämma ska hållas på en plats inom de fyra ägarlänen senast under maj månad 
efter avslutat räkenskapsår. 
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11 ÄRENDEN PÅ BOLAGSSTÄMMAN 
11.1 På bolagsstämman ska beslut fattas angående: 

1. Val av ordförande vid bolagsstämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Prövning av huruvida bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Val av minst en justeringsman. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande 
fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 

7. Beslut, 

A. om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande 
fall, koncernbalansräkning och koncernresultaträkning, 

B. om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen, 

C. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören, och 

D. om annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen (2005:551) ,--ellef bolagsordningen eller ägardirektiv. 

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer. 

9. Val av, i förekommande fall, revisor samt revisorssuppleant. 

12 RÖSTRÄTT 
12.1 Envar äger på bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda 

aktier. 

13 RÄKENSKAPSÅR 
a. Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

14HEMBUD 
14.1 Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 

bolaget ska övriga aktieägare äga rätt att lösa aktien. Den nye ägaren av aktien ska 
utan dröjsmål skriftligen anmäla överlåtelsen till aktiebolagets styrelse samt styrka 
på vilket sätt denne erhållit äganderätt till aktien. När anmälan om en akties 
överlåtelse har skett ska styrelsen utan dröjsmål skriftligen meddela detta till varje 
lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget, med anmodan till de 
lösningsberättigade att framställa skriftliga lösningsanspråk hos bolaget inom två 
månader beräknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 

a. 44.-2-Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier, så långt det 
är möjligt, fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras 
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innehav av aktier i bolaget. Eventuella återstående aktier fördelas härefter 
genom lottning som förrättas av styrelsen. 

b. ~Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 
lösenbeloppet motsvara det erlagda vederlaget om inte särskilda 
omständigheter föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad 
från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. 

c. 44.4--Ett erbjudande om hembud ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal 
aktier än vad erbjudandet omfattar. 

d. 44.-e-Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den 
dag då lösningsanspråket framställdes hos bolaget, därefter anses rätten att 
göra hembudet gällande vara förfallen . 

15 FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING 
15.1 Bolaget ska bereda fullmäktige i Region Dalarna, Region Gävleborg, Region 

Västmanland och , Region Örebro län möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

Såsom principiella frågor anses alltid: 

• Strategiska investeringar överstigande 3 000 000 kr. 
• Åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller 

verksamhetsområde. 
• Förvärv eller försäljning av fastigheter. 
• Bildande eller förvärv av dotterbolag. 
• Försäljning eller avveckling av dotterbolag. 
• Förvärv eller överlåtelse av aktier eller andelar i annat företag . 

16 ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN 
16.1 Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av regionfullmäktige i 

Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro län.:. 

17 INSPEKTIONSRÄTT 
17 .1 Ägarna har rätt att utöva tillsyn över Bolaget. Ägarna har rätt att ta del av 

bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och 
dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund 
av författningsreglerad sekretess. 

18 OFFENTLIGHET 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som 
gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kapitel 3§ Tryckfrihetsförordningen 
(1949:105,TF) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). 
Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter 
dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran 
prövas av styrelsen. 



19 BOLAGETS FIRMA 
Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen av styrelsens ordförande och vice 
ordförande i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna 
bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt 
aktiebolagslagen tillkommer verkställande direktören. 
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Bolagsordning Tåg i Bergslagen AB (556470-2107) 

FIRMANAMN 

1.1 Bolagets firma är Tåg i Bergslagen AB. 

SÄTE 

2.1 Bolaget ska ha sitt säte iDalarnas län, Borlänge kommun. 

3. VERKSAMHETSFÖREMÅL 

3. 1 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva regional och ilterregional 
persontrafik I Bergslagsregionens fyra län; Dalarnas län, Gävleborgs län, 
Västmanlands län och Örebro län. 

4. VERKSAMHETSÄNDAMÅL 

4.1 Bolagets särskilda ändamål ska vara att bedriva ovan nämnda verksamhet i 
syfte att för aktieägarnas räkning bereda dess medborgare nytta genom 
tillhandahållandet av en väl fungerande kollektivtraflkförsörjnlng. Bolagets 
verksamhet ska därför underordnas bestämmelserna i2 kap. kommunallagen. 

4.2 Fullmäktigeförsamllngarna hos respektive ägare ska i samverkan fastställa det 
kommunala ändamålet med bolagets verksamhet. 

4.3 Vid en likvidation av bolaget ska skifte av bolagets återstående tillgångar ske till 
aktieägare iförhållande till respektive aktieägares hnehav av aktier ibolaget. 

5. AKTIEKAPITAL 

5.1 Aktiekapitalet ska vara lägst 4 500 000 kronor och högst 16 000 000 kronor. 

6. ANTAL AKTIER 

6.1 Antalet aktier ska vara lägst 45 000 stycken eller högst 160 000 stycken. 

7. STYRELSE 

7.1 Styrelsen ska bestå av [åtta} styrelseledamöter samt [fyra] styrelsesuppleanter. 

7.2 Styrelsens ledamöter och suppleanter ska utses av fullmäktige i Landstinget 
Gävleborg, Region Dalarna, Västmani ands läns landsting och Örebro läns 
landsting. Respektive fullmäktige har rätt att utse två styrelseledamöter och en 
styrelsesuppl eant vardera. Utseende av styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter gäller för tiden från den bolagsstämma som följer närmast 
efter val till fullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till fullmäktige. Mandattiden för styrelseledamot får ej överstiga fyra år. 

7.3 Styrelsens ordförande ska utse av styrelsen. 
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8 . REVISORER 
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8.1 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utses vid årsstämma en auktoriserad 
eller godkänd revisor med högst en auktoriserad eller godkänd revlsorssuppleant 
eller ett revlslonsboiag. 

9. LEKMANNA REVISORER 

9.1 Arstämman ska för samma period som bolagsstämman utser den auktoriserade 
revisorn med eventuell suppleant utse en lekmannarevisor med suppleant. 

10. KALLELSE 

10.1 Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen genom postförsändelse tlll 
aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. 

11. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN 

11.1 På årsstämman ska beslut fattas angående: 

I. Val av ordförande vid bolagsstämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Prövning av huruvida bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Val av minst en justeringsman. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, I 
förekommande fall, koncernredovisni ng och koncernrevisionsberättelse. 

7. Beslut, 
A. om fastställande av resultat" och balansräkning samt, i 

förekommande fall, koncernbalansräkning och 
koncernresultaträknl ng, 

B. om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören, 
och 

D. om annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagstagen (2005:551) eller bolagsordningen. 

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer. 

9. Val av, iförekommande fall, revisor samt eventuell revlsorssuppleant. 
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12.1 Envar äger på bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda 
aktier. 

1~ RÄKENSKAPSÅR 

13.1 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

14. HEMBUD 

14.1 Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som hte är aktieägare i 
bolaget ska övriga aktieägare äga rätt att lösa aktien. Den nye ägaren av aktien 
ska utan dröjsmål skrlftllgen anmäla överlåtelsen till aktiebolagets styrelse samt 
styrka på vilket sätt denne erhållit äganderätt till aktien. När anmälan om en 
akties överlåtelse har skett ska styrelsen utan dröjsmål skriftligen meddela detta 
till varje lösnlngsberättigad vars postadress är känd för bolaget, med anmodan 
till de lösnlngsberättlgade att framställa skriftliga lösningsanapråk hos bolaget 
horn två månader beräknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 

14.2 Anmäler sig fler än en lösnlngsberättlgad ska samtliga aktier, så långt det är 
möjligt, fördelas mellan de lösningsberättlgade i förhållande till deras ilnehav 
av aktier I bolaget. Eventuella återstående aktier fördelas härefter genom 
bttn ing som förrättas av styrelsen. 

14.3 Har en aktie som är underkastad lösningsrält överlåtits mot vederlag ska 
lösenbeloppet motsvara det erlagda vederlaget om Inte särskilda 
omständigheter föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas horn en månad 
från den tidpunkt osenbeloppet blev bestämt. 

14.4 Ett erbjudande om hembud ska hte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier 
än vad erbjudandet omfattar. 

14.5 Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 
osningsanspråket framställdes hos bolaget, därefter anses rätten att göra 
hembudet gällande vara förfallen. 

15. FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING 

1ö.1 Bolaget ska bereda fullmäktige I Landstinget Gävleborg, Region Dalarna, 
Västmanlands läns landsting och Örebro läns landsting möjlghet att ta ställning 
innan sådana beslut I verksamheten som är av prlnoiplell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas. 

16. ÄNDRING AV aoLAGSORDNINGEN 

16.1 Bolagsordningen får hte ändras utan godkännande av fullmäktige I Landstinget 
Gävleborg, Region Dalarna, Västmani ands läns landsting och Örebro läns 
landsting. 
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17 .1 Ägarna har rätt att utöva tillsyn över Bolaget. Ägarna har rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt att i övrigt hspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast I den mån hinder hte möter på grund av 
föriattnlngsreglerad sekretess. 
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DETTA AKTIEÄGARAVTAL (detta "Avtal") är träffat mellan: 

(1) Dalarnas läns landsting (Region Dalarna}, arg.nr 222000-1446; 

(2) Gävleborg läns landsting (Region Gävleborg). arg.nr 232100-0198; 

(3) Västmanlands läns landsting (Region Västmanland) arg.nr 232100-0172; och 

(4) Örebro läns landsting (Region Örebro län}; arg.nr 232100-0164, 

nedan individuellt benämnd "Part" och gemensamt "Parterna". 

AKTIEÄGARAVTAL 

1. BAKGRUND 

1.1 Tåg i Bergslagen AB, arg.nr 556470-2107, ("Bolaget"), är ett svenskt aktiebolag 
som i huvudsak bedriver regional kollektivtrafik på järnvägsnät främst i Dalarna, 
Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län. 

1.2 Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 4 500 000 kr fördelat på 45 000 aktier 
med ett kvotvärde om 100 per aktie ("Aktierna"). 

1.3 Vardera Parten äger 25 procent av Aktierna. 

1.4 Parterna har överenskommit om att deras samarbete rörande Bolaget och deras 
respektive ägande av Aktierna i Bolaget ska ske i enlighet med villkoren i detta 
Avtal. 

2. VERKSAMHET 

2.1 Bolaget ska på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upphandla, 
organisera och samordna spårbunden regional kollektivtrafik för 
Bergslagsregionens fyra län: Dalarna, Gävleborg, Västmanlands och Örebro län. 

Bolagets syfte och ändamål ska vara att, med de begränsningar enligt 
lokaliseringsprincipen, likställdhetsprincipen och självkostnadsprincipen som 
finns i 2 kap kommunallagen utgöra driftsorganisation åt de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna i Dalarna, Gävleborg. ~. Västmanland och 
ÖrebroGävleear:gs län och verka för och främja en attraktiv och effektiv 
kollektivtrafik i dessa och angränsande län. 

3. EKONOMISK ANSVARSFÖRDELNING 

3.1 Uppkommande underskott i Bolagets verksamhet ska bestridas av Parterna 
efter fördelning enligt vad som anges i Bilaga 1. Det förutsätts att Parterna utan 
särskild ersättning i skälig omfattning personellt medverkar i Bolagets arbete. 

3.2 Kostnader för träffade trafikavtal ska fördelas mellan berörda Parter i enlighet 
med Bilaga 1 om inte en särskild överenskommelse har ingåtts mellan Parterna 
avseende visst trafikavtal. 
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3.3 Höjs aktiekapitalet efter ingående av detta Avtal ska Parterna teckna och inbetala 
aktiekapitalet motsvarande tidigare aktieinnehav i Bolaget. 

3.4 Parterna har ett solidariskt borgensansvar i förhållande till AB Transitio. Om Part 
tvingas infria detta borgensansvar ska Parterna inbördes fördela det sålunda 
infriade borgensansvaret i förhållande till respektive Parts aktieinnehav i Bolaget. 

4. STYRELSEN M.M. 

4.1 Styrelsen ska på kallelse av styrelsens ordförande ("Ordföranden") 
sammanträda minst fyra gånger per räkenskapsår. Styrelsesammanträden ska 
hållas på sådant annat ställe som styrelsen beslutar. 

4.2 Ordföranden utses av styrelsen. 

4.3 Styrelsen ska anses beslutsför om mer än hälften av styrelseledamöterna och 
minst en styrelseledamot, nominerad av vardera Part, är närvarande eller det vid 
mötet finns en företedd skriftlig fullmakt för frånvarande styrelseledamot utfärdad 
av ägare som inte är representerad. 

Styrelsen utser verkställande direktör. 

4.4 Om ej annat följer av andra bestämmelser i detta Avtal ska styrelsens beslut 
fattas med enkel majoritet av de närvarande styrelseledamöterna. Ordföranden 
ska ha utslagsröst vid lika röstetal. 

4.5 Inför val av auktoriserad revisor esl:l lekR'lannaFe..,iseF samt suppleant till denne, 
ska styrelserna hos respektive Part gemensamt nominera de som sålunda ska 
väljas av bolagsstämman för en mandattid om fyra år. , __-{ Formaterat: Teckenfärg: Röd 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4.6 För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska region 
fullmäktige i nedan nämnd ordning utse en lekmannarevisor med suppleant: 
Region Gävleborg. Region Västmanland. -Region Örebro län och Region 
Dalarna. 

5. ÄGARMÖTE 

5.1 Minst en gång per år ska samtliga Parter träffas och ägarmöte hållas. Det län 
som innehar ordförandeposten i Bolagets styrelse ska sammankalla till detta 
möte. Vid varje ägarmöte skall årshjulet revideras och kompletteras. Den part 
som har ordförandeposten ansvarar för att så sker samt för själva dokumentet. 
Ansvar ligger även på ordförandeposten att se till att nya versioner sprids till 
respektive part samt till bolaget. 

6. BOLAGSORDNING 

6.1 I förhållandet mellan Parterna ska bestämmelserna i detta avtal gälla framför 
bestämmelserna i bolagsordningen i de fall det förekommer motstridiga uppgifter. 

7. BESLUTSORDNING 

7.1 För beslut i fråga som ska hänskjutas till regionfullmäktige respel(lil/e 
förb1;Jndsd~_enligt 15 § i bolagsordningen gäller den mening som en 
majoritet av regionfullmäktigeförsamlingarJförb1;Jndsdirektien kommer fram till. 
För att ett beslut ska kunna fattas krävs således, beräknat utifrån ett ägarantal 
om fyra, att tre av fyra regionfullmäktigeförsamlingar#örb1;Jndsdirektien beslutar i 
enlighet med underställt förslag. 
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a ÄGARFÖRÄNDruNG 

8.1 Part får inte utan samtycke av samtliga övriga Parter överlåta sina aktier i Bolaget 
till annan, pantsätta eller på annat sätt förfoga över sina aktier i Bolaget. 
Bestämmelserna om hembud i bolagsordningen ska iakttas. 

8.2 Om Part upphör att vara regional kollektivtrafikmyndighet ska Parten ifråga, på 
begäran av övriga Parter, vara skyldig att överlåta sina aktier i Bolaget till den 
som övertar nämnda myndighetsfunktion eller, om sistnämnda inte önskar 
förvärva aktierna, till övriga Parter i proportion till deras tidigare aktieinnehav i 
Bolaget. 

8.3 Ytterligare aktieägare kan, efter samtliga Parters godkännande, ansluta sig till 
detta avtal genom att underteckna detsamma eller genom att i en särskild 
handling ställd till övriga Parter förklara att aktieägaren ansluter sig till avtalet. 

9. ÖVERLÅTELSE 

Ingendera Part äger rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter hänförliga till 
detta Avtal utan den andra Partens skriftliga medgivande därtill. 

10. AVTALSTID M.M. 

10.1 Detta avtal gäller från och med den 2 december 2013respektive fullmäktiges 
beslut tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av två år. Uppsägning ska 
alltid ske för upphörande till kalenderårsskifte. 

10.2 Som förutsättning för avtalets giltighet gäller att regionfullmäktige res13ektive 
förbl,lnåsåifeklioo.-i Region Dalarna. Region Gävleborg, Region Västmanland& 
läns landsting och Region Örebro län godkänner detsamma. 

11 . ÄNDRINGAR 

11 .1 Ändringar i eller tillägg till Avtalet är endast giltiga om de upprättats skriftligen och 
undertecknats av samtliga Parter. 

12. TILLÄMPLIG LAG 

12.1 Avtalet ska vara underkastat och tolkas enligt svensk rätt. 

13. TVIST 

13.1 Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras i allmän domstol. Exklusivt forum i första 
instans ska vara Stockholms tingsrätt. 
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Detta avtal har upprättats i fyra originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt 

Ort och datum Ort och datum 

För Region Dalarna För Region Gävleborg 

NamnfOrtydligando: ............................................ .. Namnförtydligande: ............................................. . 

Ort och datum Ort och datum 

För Region Västmanlands läRs laResliR~ För Region Örebro län 

Namnförtydligande: ...... ... ............ .... ... ................. . NamnfOrtydligande: .. .. ................. ................. .... ... . 
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Bilaga 1 

FÖRDELNING AV UNDERSKOTT I TÅG I BERGSLAGEN AB 

Uppkommande underskott hos Tåg i Bergslagen AB skall fördelas mellan ägarna enligt 
följande: 

• Underskottet skall reduceras med den ersättning som ägarna erlägger för 
periodkortsresor, det vill säga resor som företas i tågtrafiken med av respektive 
ägare utfärdat färdbevis. 

o Antalet periodkortsresor i respektive län fastställs genom regelbundna 
manuella räkningar ombord på tågen. Räkningarna administreras av 
bolaget och genomförs 2 ggr per år. 

o Priset för en resa regleras i avtalet mellan Tåg i Bergslagen AB och anlitad 
tågoperatör (f n Svenska Tågkompaniet AB). Vid nytt trafikavtal kan annat 
pris komma att gälla. 

• Återstående underskott, efter reducering för periodkortsresorna, skall fördelas 
enligt: 

o 50% av underskottet fördelas efter antal tågkm i respektive län i förhållande 
till totala antalet tågkm i ägarlänen. Antalet tågkm beräknas exakt utan 
schablonisering för respektive verksamhetsår. 

o 50% av underskottet fördelas efter antal tågstopp i respektive län i 
förhållande till totala antalet tågstopp i ägarlänen. Antalen tågstopp räknas 
under en normalvecka under hösten respektive verksamhetsår. 
Tågstoppens fördelning under sådan räkningsvecka skall anses motsvara 
fördelningen under verksamhetsåret. 

Anmärkningar: 
Tågsträckor som går utanför ägarlänens gränser skall per definition inte ge 
underskott varför tågkm och tågstopp på sådana sträckor därför inte räknas med 
vid beräkningen av antal tågkm eller antal tågstopp ovan. 

När det nya biljettsystemet (SIMS) är fullt infört kan mätningarna ske kontinuerligt 
i realtid på tågen. Införande av ny modell för räkn ingar via biljettmaskinerna kan 
ske efter styrelsebeslut. 

Bolaget fakturerar ägarna ett aconto under pågående verksamhetsår beräknat 
på budgeterat underskott för verksamhetsåret och fördelningen av tågkm och 
tågstopp året före verksamhetsåret. I slutet av verksamhetsåret, när antal tågkm 
och tågstopp är känt regleras årsbeloppen. 
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Landstingsfullmäktiges Bes/utsärenden 

§ 118 Revidering av bolagsordningen för Tåg i Bergslagen 
Diarienummer LD18/04047 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

Sida 1 (1) 

1. Fastställa förslaget till ny bolagsordning och aktieägaravtal, villkorat 
av att samtliga delägare fattar likalydande beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Tåg i Bergslagen AB ägs till lika delar av Landstinget Dalarna, Region 
Örebro län, Region Västmanland och Region Gävleborg. 
Under 2015 initierades en revidering av bl. a. bolagsordning och 
aktieägaravtal avseende Tåg i Bergslagen AB. Registreringen av reviderad 
bolagsordning avvisades av bolagsverket. Skälet var en felaktighet 
avseende lekmannarevisorer. 
I anledning av regionbildning, ägarbyte och bolagsverkets synpunkter har 
dokumenten uppdaterats. I sak innebär detta att lekmannarevisorer enligt 
10 kap 3§ p.5 Kommunallagen ska utses av regionfullmäktige (punkt 9 i 
bolagsordningen och punkt 4.6 i aktieägaravtalet). 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag Bilaga§ 118 b 
b) Ny bolagsordning med ändringsmarkering Bilaga§ 118 c 
c) Gällande bolagsordning från 2013 Bilaga § 118 d 
d) Nytt aktieägaravtal med ändringsmarkeringar Bilaga § 118 d 

Utdrag exp 2018-11-06 till 1. 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

Jessica Johansen 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 
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Ledningsenhet C-fv Dnr LD18/04096 
Uppdnr 2123 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

2018-11-05 Landstingsstyrelsen 
2018-11-19--20 Landstingsfullmäktige 

Revidering av Finsam-förbundens förbundsordningar 

Ordförandens förslag 
1. De nya förbundsordningarna för Dalarnas sju samordningsförbund 

fastställs i enlighet med bilagorna i) - o). 

Sammanfattning 
De finansiella samordningsförbunden har arbetat fram likartade 
förbundsordningar för att den gemensamma hanteringen ska underlättas. 
Den viktigaste sakliga förändringen är att mandattiderna har blivit den 
samma som för landstingets (regionens) och kommunernas nämnder, 
1 januari året efter valår t.o.m. 31 december nästkommande valår. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Gamla förbundsordningen för Finsam Borlänge 
c) Gamla förbundsordningen för Finsam Falun 
d) Gamla förbundsordningen för Finsam Västerdalarna 
e) Gamla förbundsordningen för Nedansiljans samordningsförbund 
f) Gamla förbundsordningen för Norra Dalarnas samordningsförbund 
g) Gamla förbundsordningen för Södra Dalarnas samordningsförbund 
h) Gamla förbundsordningen för Västerbergslagens samordningsförbund 
i) Nya förbundsordningen för Finsam Borlänge 
j) Nya förbundsordningen för Finsam Falun 
k) Nya förbundsordningen för Finsam Västerdalarna 
I) Nya förbundsordningen för Nedansiljans samordningsförbund 
m) Nya förbundsordningen för Norra Dalarnas samordningsförbund 
n) Nya förbundsordningen för Södra Dalarnas samordningsförbund 
o) Nya förbundsordningen för Västerbergslagens samordningsförbund 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Samordningsförbunden i länet har haft olika mandatperioder. Nu har 
förbundsmedlemmarna i samordningsförbunden i Landstinget Dalarna enats 
om att mandatperioden ska vara densamma som gäller för landstingets och 
kommunernas nämnder, fr.o.m. den 1 januari året efter det att allmänna val 
har hållits t.o.m. den 31 december efter att allmänna val har hållits 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

i.-- I 
Kontakt Handläggare 
023-490000 
Org.nr: 232100-01 80 
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nästkommande gång. Man har samtidigt med denna revision sett till att 
ensa förbundsordn ingarnas struktur och innehåll. 

Flera av förbundsordningarna har varit oförändrade sedan förbunden 
bildades. Exempel på förändringar i förbundsordningarna är: 

Omarbetad disposition 
Förtydligande avseende samordningsförbundets uppgifter 
Förändrad mandatperiod 
Tidpunkt för årsbokslut (anpassad till 24 §lag (2003:1210) om 
finansiell samordning) 
Förtydligande avseende utnämning av gemensam revisor för 
kommun och landsting 
Ersättning till ledamöter m.fl. 

De nya förbundsordningarna utgår ifrån en rekommendation som Nationella 
Rådet för finansiell samordning har tagit fram samt mot bakgrund av ett 
initiativ till en gemensam översyn av länets samtliga samordningsförbunds 
förbundsordningar. 

Den nya förbundsordningen träder i kraft när den antagits av samtliga 
huvudmän. Ny mandatperiod för samordningsförbundets styrelse inleds den 
1 januari 2019. 

Kommunerna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har redan 
beslutat att anta de nya förbundsordningarna. Nu återstår Landstinget 
Dalarnas beslut, så att de nya förbundsordningarna kan börja gälla fr.o.m. 
2019. 

Juridik 

Enligt 1-2 §§ lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser får finansiell samordning inom ett 
samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommun och landsting för att uppnå en effektiv 
resursanvändning. Ett samordningsområde kan omfatta en eller flera 
kommuner eller delar av kommuner. 

Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i 
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa 
uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 

Enligt 25 §samma lag ska, när det gäller kommun och landsting, revisor 
utses av kommun- och landstingsfullmäktige. Kommuner och landsting kan 
träffa överenskommelse om att utse en eller flera gemensamma revisorer. 
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Enligt 8 §lagen (2003:1210) om finansiell samordning ska en förbunds
ordning fastställas av förbundets medlemmar. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Beslut om stadgar är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 
Förbundsordningarna följs upp inom ramen för FINSAM-arbetet. 
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FÖRBUNDSORDNING FÖR BORLÄNGES SAMORDNINGSFÖRBUND 

Borlänge Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning 

av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och 

region/landsting. Denna revidering av förbundsordning gäller från och med att den är antagen av 

landstingsfullmäktige i Landstinget Dalarna, kommunfullmäktige i Borlänge kommun samt beslut i 

Försäkringskassan och i Arbetsförmedlingen. 

1 § FÖRBUNDETS NAMN 

Förbundets namn är Borlänges Samordningsförbund . 

2 §FÖRBUNDETS SÄTE 

Förbundets säte är i Borlänge kommun. 

3 §FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 

Medlemmarna i förbundet är: 

Arbetsförmedlingen 

Försäkringskassan 

Landstinget Dalarna 

Borlänge kommun 

4 §FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL 

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för medlemskommunen sva ra för en 

finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Landstinget Dalarna samt Borlänge kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv 

resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till 

att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

5 § STYRELSEN 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 4 ersätta re. 

Varje förbundsmedlem utser en ledamot och en ersättare. Ersättarna har närvaro - och yttranderätt. 

Ledamöter och ersättare utses, enligt regelverket i 12 § lagen om finansiell samordning, för tiden 1 



april 2019 till och med den 31december2022. Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år 

räknat från och med den 1 januari året efter det att val av kommunfullmäktige och region har ägt 

rum. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande. 

§ 6 UPPGIFTER OCH ARBETSSÄTT 

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 

ordförande utslags röst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas. 

Förbundet har till uppgift att 

1. bes luta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 

3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 

4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 

6. upprätta budget, verksamhetsplan och årsredovisning för den finansiella samordningen 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta 

åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda 

för enskilda. 

7 §PERSONAL 

Förbundsstyrelsen kan utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens 

anvisningar. 

8 § INITIATIVRÄTI 

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen (enligt respektive 

huvudmans beslutsordning). 

9 §SAMRÅD 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 

förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen 

har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att 

styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

10 § KUNGÖRELSER 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella 

anslagstavla samt på Borlänge kommun och på Landstinget Dalarnas anslagstavla . 

11 §ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad 

man tillskjutit för att täcka kostnaderna. 

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen för 

statens räkning för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, landstinget och kommunen med en 

fjärdedel var. 

12 §STYRNING OCH INSYN 
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Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljning med helårsprognos för verksamheten och 

ekonomin. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens 

utfall för medlemmarna. Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad 

som är sedvanliga krediter för verksamheten. 

13 §BUDGET 

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 

kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. 

Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål 

för verksamheten. 

Förbundsstyre lsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. 

Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. 

14 § REVISORER OCH REVISION 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för 

varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkrings

kassan utse en gemensam revisor. Kommunen och Landstinget Dalarna ska utse varsin revisor. 

Kommunen och Landstinget kan träffa överenskommelse att utse en gemensam revisor. 

Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § Finsamlagen. 

Revisorer utses från april 2019 till och med den 31 december 2022. Därefter väljs revisorer för fyra år 

räknat från och med den 1 januari året efter det att val av kommunfullmäktige och region har ägt 

rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas 

bestämmelserna i 26 § Finsamlagen. 

15 § UTIRÄDE 

En förbunds med lem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år. 

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 

mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. 

16 §LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 

medlemmar begär utträde ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 

huvudmännen. 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 

kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 §i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen 

svarar för likvidationen. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs 

genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar 

betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till 

berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när 

förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna. 

17 §TVISTER 

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige 



18 §ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORER 

Ersättning för arvoden och ersättningar till, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och 

revisorer ska följa de ersättnings regler för förtroendevalda som gäller för Landstinget Dalarna. För 

den revisor som Försäkringskassan utser betalar Samordningsförbundet ersättningen i särskild 

ordning. 

Ordförande har rätt till ett fast månadsarvode på 5 % av 90 % av arvodet för förtroendevalda som 

gäller för Sveriges Riksdag. Ordförande har även rätt till övriga ersättningar, utöver det fasta arvodet, 

enligt de ersättningsregler för förtroendevalda som gäller för Landstinget Dalarna. 

19 § ARKIVTILLSYN 

Kommunstyrelsen i Borlänge Kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina 

skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 

20 § FÖRBUNDETS BILDANDE 

Förbundet bildades den 1 september 2006. 

Ändringar i denna förbundsordning träder i kraft när den antagits av samtliga huvudmän. 
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FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM-FALUN 
SamordningsförbundetFinsam-Falun har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om 
finansie ll samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommun och region/landsting. Denna revidering av förbundsordning 
gällei· från 1 januari 2019 och är antagen av landstingsfullmäktige i Landstinget Dalarna 
20 18-xx-xx, kommunfullmäktige i Falu kommun 2018-06-1 8 samt beslut i Försäkringskassan 
2018-10-10 och i Arbetsförmedlingen 2018-01-26. 

1 §FÖRBUNDETS NAMN 
Förbundets namn är Samordningsförbundet Finsam-Falun. 

2§FÖRBUNDETSSÄTE 
Förbundets säte är i Falu kommun. 

3 §FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 
Medlemmarna i förbundet är: 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 
Landstinget Dalarna 
Falu Kommun 

4§FÖRBUNDETSÄNDAMÅL 
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för medlemskommunen svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Landstinget Dalarna samt Falu Kommun, i syfte att underlätta och uppnå 
en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och 
insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

5 § STYRELSEN 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 4 
ersättare. Va1je förbundsmedlem utser en ledamot och en ersättare. Ersättarna har närvaro
och yttranderätt. Ledamöter och ersättare väljs för tiden till och med den 3 1 december 2022. 
Därefter välj s ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter 
det att val av fullmäktige i regionen och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser ordförande 
och vice ordförande. 

6 §UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT 
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas. 

Post 
Samordningsförbundet Finsam-Falun 
c/o Falu Kommun 
79183 Falun 

e-post: petra.palmestal@falun.se 

Besök 
Kristinegatan 28 

Telefon 
023-830 00 (vx) 
023-826 35 (direkt) 



Förbundet har till uppgift att 
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen (l ( ; ( J 3 6 b 
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som 
är avsedda för enskilda. 

7 §PERSONAL 
Förbundsstyrelsen kan utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar. 

8 § INITIATIVRÄ TT 
En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen (enligt respektive 
huvudmans beslutsordning). 

9§SAMRÅD 
Styrelsen ska hålla förbundsmed lemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 
Styrelsen har rätt att från förbundsmed lemmarna få de yttranden och upplysningar som 
behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

10 §KUNGÖRELSER 
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets 
officiella anslagstavla samt på Falu kommuns och på Landstinget Dalarnas anslagstav la. 

11 § ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV 
KOSTNADER 
Medlemmarna har vid va1je tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. 
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 
landstinget och Falu kommun med en fjärdedel vardera. 

12 § STYRNING OCH INSYN 
Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 
ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med 
bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. Förbundet får inte ingå borgen och 
inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten. 

13§BUDGET 
Förbundsstyrelsen ska vaij e år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad 
årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska 
också åtföljas av mål för verksamheten. 
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. 
Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmed lemmarna om budgeten. 

Post 
Samordningsförbundet Finsam-Falun 
c/o Falu Kommun 
79183 Falun 

e-post: petra.palmestal@falun.se 

Besök 
Kristinegatan 28 

Telefon 
023-830 00 (vx) 
023-826 35 (direkt) 



14 §REVISORER OCH REVISION 
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 
revisor för va1je förbundsmed lems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. 
Kommunen och landstinget kan träffa överenskommelse om att utse en eller flera 
gemensamma revisorer. 
Revisorer utses i övrigt i en lighet med bestämmelserna i 25 § lagen om finansiell samordning. 
Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val av 
fullmäktige i landstinget Dalarna (regionen) och Falu kommun har ägt rum. Mandattid för 
statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i 
lagen om finansiell samordning. 

15 §UTTRÄDE 
En förbundsmed lem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre 
år. 
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 
mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. 

16 §LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen. 
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 
När styrelsen har fu llgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 
som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande 
tillgångar därefter. T ill berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
Förbundet är upplöst när förvaltningsberätte lsen och redovisningshandlingarna har delgivits 
medlemmarna. 

17 §TVISTER 
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige. 

18 §ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORER 
Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, 
ersättare och revisorer ska följa de ersättningsregler för förtroendevalda som gäller för 
Landstinget Dalarna. För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild 
ordning. 
Ordförande har rätt till ett fast månadsarvode på 5 % av 90 % av riksdagsledamöternas 
månadsarvode . 

19 § ARKIVTILLSYN 
Kommunstyrelsen i Falu kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet full gör 
sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 

20 § FÖRBUNDETS BILDANDE 
Förbundet bildades den 1 januari 2006. 

Post 
Samordningsförbundet Finsam-Falun 
c/o Falu Kommun 
79183 Falun 

e-post: petra.palmestal@falun.se 

Besök 
Kristinegatan 28 

Telefon 
023-830 00 (vx) 
023-826 35 (direkt) 
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FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM VÄSTERDALARNA 

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansi

ell samordning av rehabiliteringsinsatse r mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och 

region/landsting. Denna revidering av förbundsordning gä ller från 2018-XX-XX och är antagen av lands

tingsfullm äktige i Landstinget Dalarna 2018-XX-XX, kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 

2018-XX-XX, kommunfullmäktige i Vansbro kommun 2018-XX-XX, samt beslutad i Försäkringskassan 

2018-XX-XX och i Arbetsförmedlingen 2018-XX-XX. 

1 §FÖRBUNDETS NAMN 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna 

2 § FÖRBUNDETS SÄTE 

Förbundets sät e är Malung-Sä lens kommun. 

3 § FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 

Medlemmarna i förbundet är: 

Arbetsförmedlingen 

Försäkringskassan 

Landstinget Dalarna 

Malung-Sälens kommun 

Vansbro kommun 

4 §FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL 

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en fi

nansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa n, 

Landstinget Dalarna, Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun i syfte att underlätta och uppnå 

en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insat ser 

som syfta r till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

5 § STYRELSEN 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersätta re. 

Varje förbundsmedlem utser en ledamot och en ersättare. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. 

Ledamöter och ersättare är valda för tiden till och med den 31 december 2018. Därefter väljs ledamö

ter och ersät tare för fyra år räknat från och med den 1 j anuari året efte r det att val av fullmäktige i 

region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande. 
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6 §UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT 

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföran

den utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas. 

Förbundet har till uppgift att 

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 

3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 

4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta 

åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda 

för enskilda. 

7 §PERSONAL 

Förbundsstyrelsen kan utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens an

visningar. 

8 § INITIATIVRÄTT 

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen (enligt respektive huvudmans 

beslutsordning). 

9 §SAMRÅD 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbun

dets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt 

att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska 

kunna fullgöra sina uppgifter. 

10 § KUNGÖRELSER 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella an

slagstavla samt på Malung-Sälens kommuns, Vansbro kommuns och på Landstinget Dalarnas anslags

tavla. 
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11 §ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man 

tillskjutit för att täcka kostnaderna. 

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, lands

tinget med en fjärdedel samt Malung-Sä lens kommun och Vansbro kommun gemensamt med en fjär

dedel. Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån fasta procentantal enligt fö ljande: 

Malung-Sälens kommun 15 % 

Vansbro kommun 10 % 

12 §STYRNING OCH INSYN 

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekono

min som skickas till medlemmarna. Förbundsst yrelsen ska också årligen i samband med bokslutet re

dovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig 

i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten. 

13 §BUDGET 

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kom

mande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott 

eller underskott överförs till nästa ve rksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksam

het en. 

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. För

bundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. 

14 § REVISORER OCH REVISION 

Förbundet s räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en reviso r för 

varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan 

utse en gemensam revisor. Malung-Sälens kommun, Vansbro kommun och Landstinget Dalarna ska 

utse en gemensam revisor och den utses av kommunfullmäktige i Malung-Sälen. 

Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § Finsaml. 

Revisorer utses för tiden till och med den 31 mars 2019. Därefter vä ljs revisorer för fyra år räknat från 

och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Mandattid 

för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § Finsaml. 
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En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år. 

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavan

den regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan åter

står minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §. 

16 § LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlem

mar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen. 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarva

rande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar 

för likvidationen. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs 

genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betal

ning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen 

ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när förvaltningsberät

telsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna. 

17 §TVISTER 

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige 

18 § ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORER 

Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare 

och revisorer ska följa de ersättningsregler för förtroendevalda som gäller för Landstinget Dalarna. 

För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning. 

Ordförande har rätt till ett fast månadsarvode på 5 % av 90 % av arvodet för förtroendevalda som 

gäller för Sveriges Riksdag. 

19 § ARKIVTILLSYN 

Kommunstyrelsen i Malung-Sälens kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör 

sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 

20 §FÖRBUNDETS BILDANDE 

Förbundet bildades den 1 januari 2008. 



Antagen av NedansiijansSamordningsförbund 2017-03-08 § 12 

Reviderad av Nedansiljanssamordningsförbund 2017-05-08 § 26 

Nedansiljans 
Samordningsförbund 
FINSAM FÖR GAGNEF LEKSAND RÄTTVIK 

FÖRBUNDSORDNING FÖR NEDANSIUANS SAMORDNINGSFÖRBUND 
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Nedansiljans Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och 

landsting. Denna revidering av förbundsordning gäller från och med att den är antagen av 

landstingsfullmäktige i Landstinget Dalarna, kommunfullmäktige i Leksand, kommunfullmäktige i 

Gagnef, kommunfullmäktige i Rättvik samt beslut i Försäkringskassan och i Arbetsförmedlingen. 

1 § FÖRBUNDETS NAMN 

Förbundets namn är Nedansiljans Samordningsförbund. 

2 § FÖRBUNDETS SÄTE 

Förbundets säte är i Gagnef kommun. 

3 §FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 

M edlemmarna i förbundet är: 

Arbetsförmedlingen 

Försäkringskassan 

Landstinget Dalarna 

Gagnef Kommun 

Leksand Kommun 

Rättvik Kommun 

4 § FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL 

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för med lemskommunerna svara för en 

finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Landstinget Dalarna samt Leksand kommun, Gagnef kommun och Rättvik kommun i syfte att 

underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för sa mordnade 

bedömningar och insatser som syfta r till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att 

förvärvsarbeta. 

5 § STYRELSEN 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och sex 

ersättare. Varje förbundsmedlem utser en ledamot och en ersättare. Ersättarna har närvaro- och 

yttranderätt. Ledamöter och ersättare väljs för tiden till och med den 31 december 2018. Därefter 

väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val av 

fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande. 
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6 §UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT 

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid li ka röstetal har 

ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas. 

Förbundet har till uppgift att 

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 

3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 

4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta 

åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster som är avsedda för 

enskilda. 

7 §PERSONAL 

Förbundsstyrelsen kan utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt st yrelsens 

anvisningar. 

8 § INITIATIVRÄTT 

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen (en ligt respektive 

huvudmans beslutsordning). 

9 §SAMRÅD 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 

förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen 

har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att 

styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

10 § KUNGÖRELSER 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella 

anslagstavla samt på kommunerna Leksand, Gagnef och Rättvik och på Landstinget Dalarnas 

anslagstavla. 

11 §ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad 

man tillskjutit för att täcka kostnaderna. 

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen för 

statens räkning för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, landstinget med en fjärdedel samt 

kommunerna Leksand, Gagnef och Rättvik gemensamt med en fjärdedel. Fördelningen mellan 

kommunerna ska göras utifrån fasta procentantal enligt följande: 

Leksand Kommun 

Gagnef Kommun 

Rättvik Kommun 

43% 

28% 

29% 
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12 §STYRNING OCH INSYN 

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 

ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyre lsen ska också årligen i samband med 

bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. Förbundet får inte ingå borgen och inte 

heller sätta sig i sku ld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten. 

13 §BUDGET 

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 

kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en precise rad årsbudget. 

Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål 

för verksamheten. 

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. 

Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. 

14 § REVISORER OCH REVISION 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för 

varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbet sförmedlingen ska 

Försäkringskassan utse en gemensam revisor. l<ommunerna Leksand Gagnef Rättvik och Landstinget 

Dalarna ska utse en gemensam revisor och den utses av kommunfullmäktige i Leksand kommun. 

Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § lagen (2003:1210) om finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser. 

Revisorer utses för tiden till och med den 31 dec 2018. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från 

och med den 1 januari året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. 

Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 

26 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

15 § UTIRÄDE 

En förbunds med lem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år. 

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 

mellanhavanden regleras enligt 11 §i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 

kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §. 

16 § LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 

medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 

huvudmännen. 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 

kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen 

svarar för likvidationen. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs 

genom att styrelsen visar en förvaltnings berättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar 

betalning av sku lder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till 

berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när 

förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna. 
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17 §TVISTER 

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige. 

18 §ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORER 

Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare 

och revisorer ska följa de ersättnings regler för förtroendevalda som gäller för Landstinget Dalarna. 

För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning. 

Ordförande har rätt till ett fast månadsarvode på 5 % av 90 % av arvodet för förtroendevalda som 

gäller för Sveriges Riksdag. 

19 § ARKIVTILLSYN 

Kommunstyrelsen i Gagnef kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina 

skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 

20 §FÖRBUNDETS BILDANDE 

Förbundet bildades den 1 april 2007. 

Ändringar i denna förbundsordning träder i kraft när den antagits av samtliga huvudmän. 


