EXTRA TILLDELNING
2017-04-10

Förfrågan om att matcha ytterligare statlig tilldelning till Samordningsförbundet Centrala
Östergötland (SCÖ)
Enligt utskick från FK (dnr: 061525-2016), se bilaga 1, finns nu möjlighet att ansöka om ytterligare
medel. Samordningsförbundet Centrala Östergötland (org. nr 222000-2485) ställer därmed
förfrågan till Region Östergötland, Linköping-, Åtvidaberg- och Kinda kommun om matchning är
möjlig enligt följande:
1 000 000 kr
500 000 kr
500 000 kr
2 000 000 kr

extra tilldelning från staten
från Region Östergötland
från kommunerna, fördelat enligt den nyckel som används vid årlig tilldelning.
totalt till SCÖ

Bakgrund
Tilldelningen till SCÖ drogs ned från 18 000 000 kr 2015 till 14 264 976 kr 2016.
Hösten 2016 kom sedan besked om ytterligare sänkning till 12 864 976 kr för 2017. Samtidigt antog
styrelsen, den 16 december 2016, en budget och plan med målsättningen att omsätta tilldelade
medel för 2017 plus överskottet från tidigare år i kvalitativ verksamhet. Allt enligt rekommendation
från Nationella rådet som tydligt markerat att förbunden ej skall bygga upp eget kapital.
2016 gjordes ett underskott på 4 200 000 kr och för 2017 är budget lagd med ett underskott på cirka
3 800 000 kr, vilket innebär att målet är nått och att ekonomin för 2018 ligger i balans tilldelningen är lika stor som kostnaden för de planerade insatserna och upplupet kapital är
försumbart.
Enligt samma plan har de tre förbunden i Östergötland inlett en rad intressanta samarbeten kring
såväl forskning och metodutveckling som utbyten och gemensamma satsningar. ”Insatskatalogen”,
”Vägen till arbetsgivarna” och ett tätare samarbete med FOU-miljöerna i kommunerna, region
Östergötland och Linköpings universitet är några exempel (se förbundens hemsida
www.samordning.org).
Under vintern/våren 2017 har också frågan om processtöd för utökat arbete med SIP och det som i
vissa delar av landet kallas SAMSIP (se exempel från FINSAM Lund och Samspelet i Karlstad)
kommit upp. En satsning som beräknas kosta cirka 2 000 000 kr per år vilket leder till denna
förfrågan för att SCÖ ska kunna vara med från start
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