
Bilar-ga TE? 351??? "W”]

Tjänsteskrivelse

.  I

‘V’ Till
_ Sala  kommun

Norra v.tumanlands —  -- -- &

SAMORDNINGSFHR l (» r—j l a!  FHUND ik All!-”' I.. fall;-:i Riga/1111 J”

l ( 2. l' (  l [)f li )lkl' ]. lllilk32615 .: 20  0 05.0] ( )  i l i 155 S  Ål.) (  (

ink. 1mm -flEi~ 1  l

%s?-,'—

 

(Data; m

Medelstilldelning för 2021 till Norra Västmanlands Samordningsförbund

Beskrivning av  ärendet

Staten, via Försäkringskassan, kommer under  sommaren  att tillskriva samtliga santordningsförbund  i  landet med

förfrågan om hur mycket medlemsmedel Landsting/Regioner och kommuner har möjlighet att bidra med till

respektive samordningsförbund. Därav denna tjänsteskrivelse.

Enligt Pinsam-lagstiftningen (2003:1210) ska fördelningen av medlemsbidragen till samordningsförbnnden vara

följande:

—  50% från staten (Arbetsförmedling och Försäkringskassan)
-  25% från Region/Landsting
-  25% från komnnm/komnniner gemensamt.

Fördelningen av kommunernas andel av medlemsinsatsen ska, enligt förbundsordningen för Norra Västmanlands

Samordningsförbund (§12), göras utifrån invånarantalet den 1 november året före det år som fördelningen avser.

Konstrrrktionen ! Finsomlagen gör det alltså mojligtför konmnmer och Regioner" att "växla upp ”finansiering av

rehabilitering för sina medborgare. För varje Skaffeki'onaf'åo en kommun eller region kommer ytterligare  3  kr

ji'ån övriga för!)mds-medlemmar.

Under några år har Norra Västmanlands Samordningsförbund kunnat budgetera för finansiering av insatser

utöver medlemmarnas årliga medelstilldelning. Det har varit möjligt till följd av att förbundet har haft ett eget

kapital.  2020  är sista året då detta är möjligt. Samtidigt har medelstilldelningen från förbundsmedlemmarna

succesivt sänkts under de  4  senaste åren. För 2020 kan därför förbundet inte finansiera de fyra individinsatserna

(Samordningsteamen) i samma utsträckning som tidigare, och förbundsstyrelsen har valt att prioritera

finansiering av personalfrosmader  i  samordningsteamen. Lokalkostnader, infrastruktur och aktivitetskostnader

för de samordnade insatserna behöver från och med 2020 finansieras av parterna själva.

Vid samordningsförbundets samrådsmöte med förbundsmedlemmarna den 15 april 2020 diskuterades bland

annat samordningsförbundets framtida inriktning och omfattning. Ägarna var överens om att vid användning av

förbundets medel ska tyngdpunkten fortfarande ligga på parternas samordning av individinsatser

(santordningsteam), men att det även ska finnas utrymme för strukturella insatser såsom sektorgemensamma

utbildningar, seminarier och andra mötesplatser för att gemensamt arbeta för människors återgång till och

inkludering på arbetsmarknaden.

När myndigheterna samordnar stödet till individer med komplex problematik leder det till tydligt ökade

möjligheter för individen att närma sig bättre hälsa och egen försörjning. Läs mer i ÅrsredovisningNl'Sam 2019

htt ://www.samordnin vastmanlandse/nvfom förbundet/documents/omforbundet arsredovisnin 19. df ,
samt  F  örsr'ikringskassons rapport: Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser sornjinansierns av

samordningsförbund 2019

htt S:t/www.finsam.se/download/18.3054867717071383075651'1587380]36698/insatser—som-finansieras-av-
samordnin sforbunden-2019. df)

De samhällsekonmniska effekterna är också tydliga. Läs mer i:
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S(mrhär'l'sekononrisk! resultat av insatser inom .S'mnordningyrörbunder? Perioden  2007  HH 201' 4, NNS
Rapportserie  2015-]  htt :f/nnsfinsamse/media/l  15454/NNS  Ra ortseric—2015-1.)df

Styrelsen och ägarna för Norra Västmanlands Samordningsförbund är överens om  vikten  av att fortsätta stödja

det utvecklingsarbete som sker  i  och runt de befintliga samordningsteamen i norra Västmanland. Styrelsen och
ägarna är också överens om att det även ska finnas visst utrymme för strukturpåverkande insatser, såsom

myndighetsgemensamma utbildningar och andra mötesplatser för samverkan.
För 2020 har budgeteras 92  %  av insatsmedlen för de samordnade individinsatserna och  8  %  för

strukturpåverkande insatser.

För att samordningsförbundet ska kunna fortsätta att stödja de samordnade individinsatserna, såväl finansiellt

som processinriktat, och samtidigt ha finansiella resurser att stödja den strukturella utvecklingen av
rehabiIiteringssamverkan mellan förbundsmedlemmarna, föreslås en total medelstilldelning 2021  om  7  800 tkr.

I  tabellen nedan framgår vilka belopp som samordningsförbundets styrelse föreslår att förbundsmedlemmarna
ska bidra med inför  2021  (med reservation för eventuell förändring av invånarantal vilket marginellt kan påverka

fördelningen kommunerna emellan).

2021

Staten [Af/Fk] 3900 ooo

Region Västmanland 1950000

Sala  kommun 614 250

Hallstahammars kommun 435 soo

Surahammars kommun 269100

Fagersta kommun 358 aoo

Norbergs kommun 154 050

Skinnskattebergs kommun n7 nuo

TOTAL 7  som om

Förslag till beslut

Safar  kom'mzm beviljar 614 250 kr :" medelsfir'ldelning till Norra Vrf'islmam'ands Samor'dnirtgsförbtmdjör  2021,

vilket innebär en total medeisril'fdehringfrån  medlemmm'na  på  7  800 000 kr. Beslrrlelfmtrrs under förutsättning
att övriga förbrmdstnedr'emmar fattar likalydande beslut.

På förbundsstyrelsens uppdrag

Ann Rilegård
Förbundschef
Norra Västmanlands Samordningsförbund
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Sammanträdesdatum

2019-06-19

Dnr  2019/816

Medelstilldelning för 2020till Norra Västmanlands
Samordningsförbund

INLEDNING
Staten, via Försäkringskassan, kommer under  sommaren  att tillskriva samtliga

samordningsförbund i landet med förfrågan hur mycket medlemsmedel

Landsting/regioner och kommuner har möjlighet att bidra med till respektive

samordningsförhund. Förbundsstyrelsen för Norra Västmanlands

Samordningsförbund har inkommit med en begäran om medelstilldelning för 2020.

Beredning

Bilaga KS  2019 /  115  /  1, tjänsteskrivelse Norra Västmanlands Samordningsförhund

Yrkande

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt hänskjuta ärendet till budgetprocessen.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att hänskjuta ärendet till budgetprocessen.

Utdrag

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Utdragsbestyrkande

l
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Medelstilldelning för 2020 till Norra Västmanlands Samordningsförbund

Förslag till  beslut

Sala kommun beviljar 605 496 kr i' titedelstilldelning till Norra Västmanlands Samordningsförbund för 2020,
vilket innebär en total medelstilldelning från medlemmarna på  7  800 000 kr. Beslutet fattas under  förutsättning
att övriga förbundsmedlemmdr fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet

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

Vid samordningsförbundets samrådsmöte med ägarnafförbundsmedlemmarna den 15 april 2019 diskuterades
bland annat samordningsförbundets framtida inriktning och omfattning. Ägarna var överens om att vid
användning av förbundets medel ska tyngdpunkten ligga på parternas samordning av individinsatser
(samordningsteam), men att det även ska finnas utrymme för strukturella insatser såsom sektorgemensamma
utbildningar, seminarier och andra möteSplatser för att gemensamt arbeta mot människors utslagning från
arbetsmarknaden.

Enligt Pinsam-lagstiftningen (2003:1210) ska fördelningen av medlemsbidragen till samordningsförbunden vara
följande: 50% från staten (Af/Fk), 25% från Region/Landsting och 25% från kommun/kommuner gemensamt.
Fördelningen av kommunernas andel av medlemsinsatsen ska, enligt förbundsordningen (& t 2), göras utifrån
invånarantalet den 1 november året före det år som fördelningen avser.

Under 2017 hade Norra Västmanlands Samordningsförbund medlemsbidrag motsvarande 7 800 tkr, men för
2018 och 2019 minskade tilldelningen till följd av storleken på förbundets egna kapital. Det egna kapitalet var
vid senaste årsskiftet 2 242 [kr. För 2019 har förbundet budgeterat för att, utöver årets medlemsbidrag, också
använda 1 327 tkr av det egna kapitalet.

Under 2019 anslås ca 90 % av samordningsförbundets tilldelade medel 2019 till finansiering av drift och
utveckling de fyra samordningsteamen i norra länsdelen. Övriga planerade insatser är sektorgemensamma
utbildningar, seminarier och workshops med olika samverkanstema samt utvärderingsinsatser. Dessa finansieras
främst via förbundets egna kapital. Vid utgången av 2019 räknar samordningsförbundets styrelse med att det
egna kapitalet har minskat till ca 900 tkr.
För att samordningsförbundet ska kunna fortsätta att stödja de samordnade individinsatserna, såväl finansiellt
som processinriktat, och samtidigt ha finansiella resurser att stödja den strukturella utvecklingen av
rehabiliteringssamverkan mellan förbundsmedlemmarna, föreslås en återgång till 2017 års medelstilldeining, dvs
totalt 7 800 tkr.
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Samhällsekonomiskt räkneexempe] — samordnade individinsatser gör  skillnad  för  individen  och är
samhällsekonomiskt  lönsamma

Räkneexemplet nedan gör  inte  anspråk på att vara heltäckande. Samhällets intäkter/uteblivna kostnader är lågt
räknade, då t ex förbättrad hälsa och minskade kostnader för sjukvård och medicin inte räknats med. inte heller
utebliven ”prodtrktiorf'fbidrag till Sveriges BNP har räknats med (vilket enligt företaget  Payoff  är den i särklass
största samhällskostnaden för personer i utanförskap).

”';— Under perioden 20112018 deltog 437 personer i Pinsam-finansierade individinsatser
(Samordningsteam), drivna gemensamt av medlemmarna  i  Norra Västmanlands Samordningsförbund.
Genomsnittstiden ] insatsen var 14 månader, och genomsnittstiden i offentlig försörjning före insatsen
för dessa deltagare var 5 år. Enligt företaget Payoff är det rimligt att anta att en genomsnittlig kostnad
för offentlig försörjning är 8 000 kr per månad och person. Samhällets årliga kostnad för deltagarnas
offentliga försörjning var alltså 96 000 kr per person (8 000 kr  x  12 månader), och för tiden i
utanförskap (i genomsnitt 5 år) var kostnaden 475 000 kr per deltagare. För 437 deltagare blev därmed
samhällskostnaden för den offentliga försörjningen före insatsen 207 500 000 kr.
Antal deltagare som avslutade till:

0 Arbete: 62 personer
0 Studier: 27 personer
0 Fortsatt aktiv rehabilitering: 129 personer

?> [otakt/utebliven kostnad för samhället 12 785 000 kr
0 Skatteintäkt arbete: 30 % av 19 000 kr/mån  x  62 personer  =  4 241 000 kr per år
0 Utebliven offentlig försörjning 8 000 kr x 89 personer x 12 mån  =  8 544 000 kr per år

> Kostnaden för driften av individinsatserna (Samordningsteamen) är 6 176 000 kr per år.

NETTO för samhället: +6 609 000 kr per år

Medelstilldelning 2017-2019 samt förslag 2020
i tabellen nedan framgår vilka belopp som samordningsförbundets medlemmar bidragio'bidrar med under
perioden 2017-2019, samt de belopp som förbundsstyrelsen föreslår att respektive förbundsmedlem bidrar med
inför 2020.

2020 2019 2018 2017

Staten (Af/Fk) asooooo 3 544 000 3752 ooo ssoo ooo

Region Västmanland assoooo 1772000 1376 ooo issoooo

Sala kommun eos 455 555 155 588 160 605 495

Hallstahammars kommun aaosss 393 324 413 755 430 536

Surahammars kommun 272 773 2a1=1 337 260 591 272 778

Fagersta komm un 352 934 323 osz 3—1? 9:13 362 934

Norbergs kommun 157 sas 141 497 150 522 157 345

Skinnskattebergs kommun 120 860 107 585 114 359 120 san

TOTAL 7  800000 7  oss ooo 7  504 ooo 7  800 000

På förbundsstyrelsens uppdrag

Ann Rilegård
Förbundschef
Norra Västmanlands Samordningsförbund


