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Fråga från samordningsförbundet om ökning av
medlemsbidragen från 2022
Förslag till beslut
Att Vaggeryd utökar medlemsbidraget till förbundet med 10 % per år tills förbundet tar
tillvara hela utrymmet från staten, om övriga berörda medlemmar också gör det.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundens uppgift är att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering
som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Samtliga parter i förbundets styrelse har ställt
sig bakom en 10 % ökning av förbundets budget och detta är den formella och skriftliga
förfrågan som ska godkännas av parterna. Vaggeryds kommun har även tidigare ställt sig
bakom modellen med den succesiva ökningen.
Enligt lagstiftningen gäller en fast fördelning av förbundets budget mellan stat (50%), region
(25%) och kommuner (25%). Alla parter behöver därför enas. Enligt 2021 års
fördelningsmodell är maxbeloppet från staten 5551 tkr, och det som nu fördelas är 3674 tkr.
Maxbeloppet kan enligt modellen med en ökning med 10 % per år nås 2026. Förslaget på 10
% ökning innebär för Vaggeryd 164 tkr för budget 2022, 180 tkr för budget 2023, 198 tkr för
budget 2024, 218 tkr för budget 2025, 226 för budget 2026. Med en 10 % ökning, ökar
förbundets totala budget från 7348 tkr till att slutligen 2026 hamna på 11102 tkr.
Finansiell samordning (Finsam) gör det möjligt samverka genom lokala samordningsförbund
kring individer som har sammansatta problem. Detta är en samverkan som möjliggörs genom
förbundet och som hade varit ytterst svår att få till utan. Det innebär att de gemensamma
satsningar som kan göras genom förbundet blir generellt effektiva både kostnadsmässigt och
resultatmässigt. Insatsen och dess ökning bedöms vara låg i jämförelse med vad Vaggeryds
kommun och dess invånare kan dra för nytta av ökningen. Förslaget är att Vaggeryds
kommun godkänner den ökande budgeten för att möjliggöra utvecklingen av samverkan i
förbundet.
Ärende
Bakgrund
Samordningsförbundet är bildat enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet (Finsam). Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och
rehabiliteringsområdet. Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan
mellan myndigheterna att fungera över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i
form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie samverkansverksamhet. Medlen för den
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finansiella samordningen är enligt följande; Försäkringskassan ska bidra med hälften av
medlen, regionen med en fjärdedel och kommunerna med en fjärdedel.
Enligt lagstiftningen gäller en fast fördelning av förbundets budget mellan stat (50%), region
(25%) och kommuner (25%). Alla parter behöver därför enas.. Enligt 2021 års
fördelningsmodell är maxbeloppet från staten 5551 tkr, och det som nu fördelas är 3674 tkr.
Maxbeloppet kan enligt modellen med en ökning med 10 % per år nås 2026. Förslaget på 10
% ökning innebär för Vaggeryd 164 tkr för budget 2022, 180 tkr för budget 2023, 198 tkr för
budget 2024, 218 tkr för budget 2025, 226 för budget 2026. Med en 10 % ökning ökar
förbundets totala budget från 7348 tkr för till 8083 för 2022 och slutligen 2026 hamna på 11
102 tkr.
Det framkommer i skrivelsen för frågan att 2021-02-26 hölls två medlemssamråd, dels om
förbundens arbete i länet, dels om Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens ekonomi. I
medlemsråden diskuterades att satsade medel i Finsam snabbt kommer tillbaka till parterna i
form av ökad delaktighet och tillväxt, minskade samhällskostnader och ökade intäkter i form
av skatter. En plan för ökad budget med 10 % per år som förbundets styrelse tog fram vid sitt
möte i november 2020 diskuterades. Målet är att kunna ta till vara på hela det ekonomiska
utrymme som staten erbjuder vårt förbund enligt fördelningsmodellen.
Under mötet ställde sig representanterna för alla berörda kommuner och Region Jönköpings
län bakom planen och nu är denna fråga formaliserad så att varje part kan bekräfta att man är
beredd att planera med den föreslagna ökningen av budgeten.
Medlen i samordningsförbundet avser främst målgruppsprojekt. Resterande medel används
till det strukturella samverkansarbetet, exempelvis kompetensutveckling och
metodutveckling. Målgruppsprojekten visar i olika utvärderingar på goda resultat som innebär
både ekonomisk och mänsklig vinst.
För invånare i Vaggeryds kommun finns möjlighet att delta i de målgruppsprojekt som
bedrivs inom ramen för förbundet, så som Enter och IT-spåret, och varje år deltar en handfull
deltagare från Vaggeryd i dessa projekt. Utöver det så har Vaggeryd erhållit projektmedel
med 1 800 tkr för målgruppen nyanlända med inriktning på hälsa samt att få, finna och
behålla arbete (Supported employment nyanlända).
Förbundet har haft som strategi att, kranskommunerna ska kunna ta större del av den
finansiella samordningen, har hjälpt till med att söka nya projekt. Konsekvensen av en låg
budget har varit att det funnits begränsade medel för att utveckla eller pröva nya metoder och
arbetssätt. Exempelvis finns i dagsläget ett utkast till en basverksamhet som skulle kunna
finnas i alla förbundets kommuner och som skulle kunna möta en målgrupp av personer med
mycket låg arbetsoförmåga och som idag hamnar utanför ordinarie verksamheter, vilket
fördröjer och förhindrar en effektiv rehabilitering.
Lagen om Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) gör det möjligt för
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Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner att samverka genom lokala
samordningsförbund kring individer som har sammansatta problem. Detta är en samverkan
som möjliggörs genom förbundet och som hade varit ytterst svår att få till utan. För den
mindre kommunen är arenan ett mycket viktigt forum för både utförande och utveckling. Det
innebär att de gemensamma satsningar som kan göras genom förbundet blir generellt
effektiva både kostnadsmässigt och resultatmässigt. Insatsen och dess ökning bedöms vara låg
i jämförelse med vad Vaggeryds kommun och dess invånare kan dra för nytta av ökningen.
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