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Medelstilldelning för  2019  till Norra  Västmanlands  Samordningsförbund

Förslag till  beslut:

Sala kommun beviljar  606  000 kr :" medelstilldelning till Norra  Västmanlands  Samordningsförbundjör  2019,
vilket  innebär  en total medelstilldeln ing från  medlemmarna  på  7  800  000 kr. Beslutet fattas under jörutsäitn ing
att övriga jörbundsmedlemmar fattar likalydande  beslut.

Beskrivning av  ärendet:

Staten, via Försäkringskassan, kommer under våren  att tillskriva samtliga samordningsförbund i landet  med
förfrågan om hur mycket  medlemsmedel Landsting/Regioner och kommuner har  möjlighet  att bidra med till
respektive samordningsförbund. Därav denna tjänsteskrivelse.

Vid samordningsförbundets samrådsmöte med ägarna/förbundsmedlemmama den ] I april  2018  diskuterades
bland annat samordningsförbundets framtida inriktning och omfattning. Ägarna var överens om att förbundet ska
ha möjlighet att långsiktigt finansiera både operativa individinsatser och strukturella insatser såsom
sektorsgemensamma utbildningar/seminarier men också andra insatser för att gemensamt förebygga människors
utslagning från arbetsmarknaden. Förbundet ska, kort sagt, bidra till att utveckla välfärden.

Enligt Finsamlagstiftningen  (2003 :t210) ska fördelningen av medlemsbidragen till samordningsförbunden vara
följande:  50%  från staten (Af/F k), 25% från Region/Landsting och 25% från kommun/kommuner gemensamt.
Fördelningen av kommunernas andel av medlemsinsatsen ska, enligt förbundsordningen (§ 12), göras utifrån
invånarantalet den ] november året före det år som fördelningen avser.

Under  2017  hade Norra Västmanlands Samordningsförbund medlemsbidrag motsvarande 7 800 tkr. men för
2018  minskade tilldelningen till  7  504  tkr till följd av storleken på förbundets egna kapital. Det egna kapitalet var
vid senaste årsskiftet  3  138 tkr. För  2018  har förbundet budgeterat för att, utöver årets medlemsbidrag, också
använda  l  714 tkr av det egna kapitalet.
! förbundets verksamhetsplan  2018  med flerårsbudget, föreslås inför  2019  en återgång till 20176129 nivå på
medlemsbidrag, dvs  7  800  tkr.

Under  2018  anslås drygt  80%  av samordningsförbundets budget till drift och utveckling de fyra
samordningsteamen i norra länsdelen. Övriga planerade insatser är sektorsgemensamma utbildningar, seminarier
och workshops samt utvärderingsinsatser.



Tjänsteskrivelse

I  tabellen  nedan framgår vilka belopp som samordningsförbundets  medlemmar bidragitfbidrar  med under  2017
och 2018, samt de  belopp som fdrbundsstyrelsen  föreslår att  respektive  förbundsmedlem bidrar  med inför 2019.

2019 2018 2017

Staten (Af/Fk) a 900 one 3 752 ooo a 900 coo

Region Västmanland 1 950 000 1515 000 1 950 000

Sala  kommun 1505 000 550 150 505 496

Hallstahammars  kommun mono 413135 430 505

Surahammars  kommun 273 000 250 551 m  m

Fa ersta kommun sea 000 m 945 352 954

Norbergs kommun 153000 150521 157 3-16

Skinnskattebergs kommun 121 mu m  399 110 350

TOTAL 1 sou 000 1504 mo 1  m  000
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