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Samordningsförbundet, ansvar och finansiering
Sammanfattning
Socialnämnden initierade redan under 2016 en diskussion om ansvar och finansiering av
Samordningsförbundets finansiering. Detta med anledning av dels ökade kostnader och dels
att verksamheten sträcker sig utanför socialnämndens ansvarsområde.
Motala kommuns delaktighet i Samordningsförbundet bygger inte på ett avtal i vanlig
bemärkelse utan utgår från en förbundsordning som reglerar uppdrag och parternas
delaktighet. Samordningsförbundet är en form av kommunalförbund och styrs av Lagen om
finansiell samordning.
Den första förbundsbildningen som Motala kommun deltog i var år 2005, då Motala och
Vadstena kommuner tillsammans med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Landstinget
bildade förbundet. År 2015 utvidgades förbundet att omfatta samtliga fem kommuner i västra
Östergötland (Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm, Ödeshög).
Kommunernas insats i ett förbund är alltid 25 procent och är det mer än en kommun så
fördelas de 25 procenten i förhållande till befolkningen i kommunerna. Resterande insats
fördelas mellan Staten 50 procent och Regionen 25 procent. Förbundet äskar medel från
staten som bidrag med 50 procent. Budgetramen styrs genom ett samrådsförfarande mellan
parterna. Insatsen från Motala kommun var under år 2016 3 147 tkr, 2017 2 406 tkr, 2018
2 262 tkr och plan för 2019 är 2 035 tkr.
Vilken nämnd i kommunerna som bidrar med insatsdelen avgör kommunerna själva, i flera
kommuner är det kommunstyrelsen som bidrar med insatsdelen. I Motala kommun var det
initialt bildnings- och socialnämnden och sedan enbart socialnämnden. Samordningsförbundet
tecknar avtal med utförarparter kring olika insatser. Avtal finns till exempel med
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arbetsmarknadsenheten, Motala Fontänhus och socialkontoret. Insatserna som socialnämnden
finansierar är öppna för deltagare oavsett kommun.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ansvarig part för Motala kommun övergår från
socialnämnden till kommunstyrelsen. Den löpande verksamheten fortsätter att ske i huvudsak
inom socialförvaltningen och till viss del inom bildningsförvaltningen. Finansieringen i form
av insatsen från Motala kommun föreslås även i fortsättningen hanteras inom socialnämndens
ram. Idag finns budgeterade medel inom socialnämnden för verksamheten och insatsen har
varit sjunkande. Finns ekonomiska obalanser inom socialnämnden för denna verksamhet
hanteras detta i beslut om Mål och Resursplan 2019 med plan 2020-2021.

Förslag till beslut
1.Kommunstyrelsen blir från och med 2019 ansvarig part för Motala kommun i
Samordningsförbundet Västra Östergötland.
2.Finansieringen och den löpande verksamheten sker fortsatt inom socialnämndens
verksamhet.
Finansiering
Beslutas för 2018 i kommunstyrelsen oktober och för 2019 i samband med beslut om Mål och
Resursplan 2019.
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