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Samordningsförbundens styrelser

Försäkringskassans VO-chefer
områdeschefer, stabschefer,
Nationella rådet,
Nationella rådets arbetsgrupp

Nu finns möjlighet för samordningsförbunden att ansöka om
ytterligare statliga medel
Möjlighet till ytterligare medelstilldelning
Efter den statliga medelsfördelningen till samordningsförbunden för 2017
återstår drygt 14 miljoner kronor. Förbund, där kommuner och landsting har
möjlighet att matcha en ökad statlig tilldelning har nu möjlighet att ansöka om
ytterligare medel. Om de medel som söks totalt överstiger den summa som finns
att fördela kommer hänsyn att tas till storleken på förbundens egna kapital.
För att få ytterligare statlig tilldelning finns kravet att kommuner och landsting
matchar med motsvarande summa. Det vill säga att medelstilldelningen sker i
enlighet med bestämmelserna i § 5 i Finsamlagen, som innebär att
Försäkringskassan tillhandahåller statens andel om 50 procent och att kommun
och landsting bidrar med 25 procent vardera.
Försäkringskassan för en dialog med socialdepartementet om att i framtiden
kunna använda en viss del av de statliga medlen för riktade insatser i de fall
medlen inte fördelas fullt ut enligt § 5 i Finsamlagen.
Som vi har informerat om i mail daterat 20 mars finns det flera anledningar till
att de statliga medlen inte har kunnat fördelas fullt ut. Den främsta orsaken är att
förbund har hört av sig efter beslutet om den statliga medelstilldelningen (beslut
2016-11-07) och meddelat att de inte kan ta emot det beslutade beloppet
eftersom kommuner och landsting inte har kunnat matcha med sin del på 2 x 25
procent. Detta har förekommit i flera fall trots att förbund före beslutet
meddPelat att man kunnat ta emot den föreslagna statliga tilldelningen.

Svarstid, mottagare av svar samt eventuella frågor
Begäran om ytterligare statliga medel ska ha inkommit till Försäkringskassan
senast 31 maj 2017. Svar lämnas i bifogad excelfil som mailas till berörd
stabschef enligt nedan.
Eventuella frågor ställs till berörd stabschef.
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Rune Roslund, e-post rune.roslund@forsakringskassan.se (VO Syd)
Arne Rydbäck, e-post arne.rydback@forsakringskassan.se (VO Väst)
Behrooz Flood, e-post behrooz.flood@forsakringskassan.se (VO Mitt)
Pär-Olov Sennvall, e-post par-olov.sennvall@forsakringskassan.se (VO
Stockholm)
Åsa Nilsson, e-post asa.nilsson@forsakringskassan.se (VO Nord)
Med vänlig hälsning
FÖRSÄKRINGSKASSAN

