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Medelstilldelning för 2018 till Norra Västmanlands Samordningsfdrbund

Förslag till beslut:
Sala kommun beviljar 606 000 kr i medelstilidelning til! Norra Västmanlands Samordningsffirbundfir 2018.
Beslutetfattas underförutsättning att övrigajörbundsmedlemmarfattar likalydandebeslut,om oförändrad
medelstilldelningjämjört med 201 7.

Beskrivning av ärendet:

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

Vid samordningsförbundets samrådsmöte med ägarnalförbundsmedlemmarna ijanuari 2017 diskuterades bland
annat samordningsförbundetsframtidainriktningoch omfattning.Ägarnavar överensom att förbundetska ha
möjlighet att långsiktigt finansiera både operativa insatser, såsom samordningsteam, 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 Finsamlagstifiningen (2003:1210) ska fördelningen av medlemsbidragen till samordningsförbunden vara
följande: 50% från staten (AffFk)
25% från Region/Landsting
25% från kommun/kommuner gemensamt.

Under 2017 har Norra Västmanlands Samordningsforbund medlemsbidrag motsvarande 7 722 tkr. (Fördelningen
per medlem framgår av nedanstående tabell).
Under 2016 fick förbundet ett överskott på 1 239 tkrjämfört med budget, och därmed ett eget kapital
motsvarande 3 719 tkr vid ingången av 2017. Under 2017 avser dock förbundet att, utöver medlemsbidragen,
använda 960 tkr av det egna kapitalet. Det finns också en plan för perioden 2018-2020, där förbundet föreslår att
medlemsbidragen ska vara oförändrade och där större delen av det egna kapitalet används for
samverkansinsatser.
Under 2017 anslås ca hälften av de tillgängliga medlen till drifi och utveckling de tre samordningsteamen i norra
länsdelen. Övriga planerade insatser är sektorsgemensamma utbildningar, seminarier och workshops samt
utvärderingsinsatser.

Norra Västmanlands Samordningsförbund har 2017, för första gången på flera år, hatt möjlighet att avsätta
medel för nya projekt/insatser i samverkan, där medlemmarna kan ansöka om finansiering. Detta avser förbundet
att fortsättamed underkommandeS-ârsperiod.
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Tjänsteskrivelse

I tabellennedanframgårvilka beloppsom samordningsförbundetsmedlemmarbidrar medlunder2017, samtde
belopp somförbundsstyrelsenföreslårattrespektiveförbundsmedlemska fattabeslutommför2018.

   
   

2013 2017

Stilen(Aflfk) 3 500000 3 900000

undstiragetvamnanland 1950000 1950000

Salakommun 606000 5'35Om

Hallstahammar:kommun 4310-00 431000

Surahammarskommun 273000 273000

Fagerstakommun 363000 363DDD

Norbergs kommun [58 000 153 D00

Skinnskattebergs kommun 121 000 121 000
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Ann kerlund Rilegår
Förbundssamordnare
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