Från: Cecilia Vilhelmsson
Skickat: den 6 oktober 2015 10:47
Till: Dag Segrell; Maria Åhström
Ämne: VB: ägarsamråd NYA FÖRUTSÄTTNINGAR

Från: Madeleine Öberg [mailto:madeleine.oberg@motala.se]
Skickat: den 5 oktober 2015 18:49
Till: maria.kindahl@arbetsformedlingen.se; britt-marie.johansson@boxholm.se;
fredrik.svaton@boxholm.se; lars.clarvid@forsakringskassan.se; Cecilia Vilhelmsson; Camilla Egberth;
Jan-Gunnar Hjalmarsson; Madeleine Öberg; annicki.oscarsson@odeshog.se;
torbjorn.holmqvist@regionostergotland.se; magnus.gustafsson@vadstena.se; mats.wahren@vadstena.se
Kopia: Anna E Johansson; Agneta Niklasson
Ämne: Sv: ägarsamråd NYA FÖRUTSÄTTNINGAR
Hej igen!
Bifogar excellfilen igen och NU med markering vilken summa som tillhör vilken huvudman.
(Det gick för fort första gången)
Ursäkta
Med vänlig hälsning
Madeleine
>>> Madeleine Öberg 15-10-05 12:18 >>>
Hej alla!
Sedan ägarsamrådet den 18 september så har det helt otippade hänt den 2 oktober.
Då skickades ett preliminärt besked till alla samordningsförbund om den fördelning som staten genom FK
under 2016 är beredda att ge till förbunden.
OCH SF Västra Östergötland föreslås erhålla en HÖGRE tilldelning under 2016.
11 442 397 kr jämfört med årets tilldelning på 9 800 000 kr.
Under snart två år har vi räknat med att få 10% MINDRE i tilldelning utifrån ett nytt beräkningssystem som
ska gälla.
Jag har nu på förmiddagen kontrollerat om uppgifterna om tilldelning stämmer och det gör dom.
Förklaringen är följande:
- Staten har tillskjutit mer medel till Samordningsförbunden totalt sett och vi är ett av de förbund som
föreslås få mer medel.
- Den nya fördelningsnyckeln ska tillämpas - svar ja och under 2017 startar ett antal ytterligare förbund
som ska dela på kakan och då får vi va beredda på en sänkning.
FK-s controller behöver besked SENAST 22 okt om kommer och landsting/regionen kan "möta upp" det
föreslagna beloppet.
Jag har snabbräknat vad det skulle innebära för er jämfört med dagens insats, bifogar det.
Vet inte om ni vill att vi ska kalla till ett nytt ägarsamråd eller om ni kan kommunicera er inställning via epost eller genom kontakt med era styrelserepresentanter.

Med vänlig hälsning
Madeleine Öberg
Förbundschef
SF Västra Östergötland

>>> Madeleine Öberg 15-09-25 06:53 >>>
Hej alla!
Har gjort minnesanteckningar från ägarsamrådet den 18 september i korthet.
Om det är någon av er som vill att det ska skrivas mer detaljerat så hör av er. Och önskar ni
kompletterande uppgifter i annat avseende så hör också av er.
Med vänlig hälsning
Madeleine Öberg
Förbundschef
SF Västra Östergötland

2016

2015

ökad insats

11 442 397 -9 800 000

1 642 397

staten

5 721 199 -4 900 000

821 199

regionen

3 147 000 -2 667 000

480 000

Motala kommun

1 360 000 -1 162 000

198 000

Mjölby kommun

680 000

-607 000

73 000

Vadstena kommun

269 000

-233 000

36 000

Boxholms kommun

267 000

-231 000

36 000

Ödeshögs kommun

22 886 596

Motala kommun
Mjölby kommun
Vadstena kommun
Boxholms kommun
Ödeshögs kommun

