Från: Madeleine Öberg [mailto:madeleine.oberg@motala.se]
Skickat: den 29 oktober 2015 07:44
Till: maria.kindahl@arbetsformedlingen.se; britt-marie.johansson@boxholm.se;
lars.clarvid@forsakringskassan.se; Cecilia Vilhelmsson; Camilla Egberth; annicki.oscarsson@odeshog.se;
torbjorn.holmqvist@regionostergotland.se; magnus.gustafsson@vadstena.se; mats.wahren@vadstena.se
Kopia: fredrik.svaton@boxholm.se; Anna E Johansson; Agneta Niklasson; Jan-Gunnar Hjalmarsson
Ämne: protokoll samråd 2
Hej alla ägarrepresentanter!
Då det oväntade hände att vi fick förslag om utökad tilldelning av medel från staten så krävdes ett samråd
med er i kommunerna o region.
Eftersom vi någon veckan tidigare haft ett möte/ägarsamråd så körde vi detta vi e-post brevväxling.
Samtliga ställde sig positiva till att möta upp med ökad insats.
Fick förslag från Camilla Egbert att sammanfatta det hela i ett protokoll/minnesanteckning, vilket jag nu
gjort och bifogar.
2015-11-26 tar styrelsen beslut om verksamhets- och budgetplan 2016 - vi kommer att skicka den direkt
till för kännedom så ni får återkoppling på hur tilldelade medel nyttjas.
Med vänlig hälsning
Madeleine Öberg
Förbundschef SF Västra Östergötland

Anteckningar ägarsamråd under v.41-42
Anledning: Staten har oväntat föreslagit att SF Västra Östergötland får en utökad
budgetram.
Samråd har genomförts genom brevväxling/ e-post dialog som samtliga parter tagit del av
och kompletterande telefonkontakt mellan kommunrepresentanter.
Ägarsamråd genom möte genomfördes 2015-09-18, då parterna fick information kring
aktuell verksamhet och den budgetram som vi förväntade skulle gälla under 2016, vilket var
10 % sänkt ram jämfört med 2015. Den förväntade minskningen var ett resultat av en ny
modell för medelstilldelning som kommer att användas av staten/Försäkringskassan.
2015-10-02 kommer information till samtliga samordningsförbund/förbundschefer med
förslag på medelstilldelning för 2016, Samordningsförbundet Västra Östergötland föreslås då
istället få en ökad tilldelning av statliga medel – under förutsättning att kommuner och
regionen kan möta upp och öka sin insatsdel i motsvarande omfattning. Svar ska lämnas till
FK-s controller senast 22 oktober innan det definitiva beslutet fattas om tilldelning.
Undertecknad kontrollerade om uppgifterna var riktiga och skälet till den utökade ramen,
som överstiger det vi äskat. Svaret på den frågan var att staten gett samordningsförbunden
en utökad ram på 56 miljoner och att en rad kommuner står i startgroparna att starta upp
förbund, men kommer inte att kunna ta emot medel i någon större omfattning 2016 - vilket
innebar att SF Västra Östergötland var ett av de förbund som föreslås få en ökad tilldelning.
Budskapet är dock att vi måste vara beredda på att få en lägre tilldelning kommande år.
Undertecknad skickar ut information till ägarrepresentanterna i kommunerna och regionen,
samt informerar AF. Se bilaga med som beskriver ökad insatsdel för respektive part och
totala insatsbeloppet.
Beslut
- Samtliga kommuner i västra Östergötland och regionen har under v. 42 svarat och ställer
sig positiva till den utökade budgetramen, vilket meddelats FK-s controller.
-

2015-11-26 tar styrelsen beslut om verksamhets- och budgetplan för 2016 – vilket
kommer att skickas ut till ägarna för kännedom.
Oktober 2015
Madeleine Öberg, Förbundschef

2016

2015

ökad insats

11 442 397 -9 800 000

1 642 397

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

staten

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
-22 884 794
1 802
22 884 794

