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Inkommande mail
Till: kommun@tyreso.se; kommunstyrelsen@nynashamn.se;
haningekommun@haninge.se; lena.franzenbyttner@sll.se;
olov.sennvall@forsakringskassans.se;
Från: Ritva.Widgren@haninge.se
Skickat: 20171213:15:12
Bilagor: Exp_budget_2018.pdf;Mål_budget_171122.pdf;
Exp. av styrelsen beslut om medlemsavgifter till SF Östra Södertörn för 2018
Till medlemsorganisa oner!
Översänder styrelsens budgetbeslut avseende medlemsavgifter till förbundet för 2018.
Fördelning av medlemsavgifter för 2018 – se sid 11 i budgetdokument som bifogas.
Staten, FK och AF
8 689 000 kr
Stockholms läns landsting
4 344 500 kr
Haninge kommun
2 316 603 kr
Tyresö kommun
1 276 059 kr
Nynäshamns kommun
751 838 kr
Totalt
17 378 000 kr
Med vänlig hälsning!
Ritva Widgren

Mål, budget och
verksamhetsplan 2018
Antagen av förbundsstyrelsen den 22 november 2017

Omslagsbilden: Foto: Cecilia Vitblom.
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Sammanfattning
Inledning
Samordningsförbundet Östra Södertörns budgetram för 2018 uppgår till 19 075 375 kronor.
Medlen består av anslag med 17 378 000 kronor från medlemmarna och preliminärt beräknat
överskott på 4 535 175 kronor från verksamhetsåret 2017, varav 2 837 800 kronor avser
förbundsreserv. Utöver detta beräknas förbundet få intäkter från Socialfonden med totalt
7 368 000 konor.
Sammanlagt beräknas 675 unga vuxna med behov av samordnat stöd få del av Ungdomsteamets,
Ung i Nynäs och Ung i Tyresös insatser. Ungdomsteamet i Haninge kommer att öka inflödet
under 2018 genom att unga vuxna som saknar gymnasiebehörighet med automatik kommer att
föras över till teamet från Arbetsförmedlingen.
Ca 250 deltagare får insatser inom ramen för MIA Östra Södertörn. Vidare beräknas ca 200
personer få en konsultationsinsats via Resursråden och En väg in. Utöver individinriktade
insatser stödjer förbundet starten av ESF-projektet Etableringscentrum och det långsiktiga DUAarbetet med unga och nyanlända till arbete.
Nytt i årets verksamhetsplan är att personer med långvarigt ekonomiskt bistånd som samtidigt är
sjuka, men som inte har någon ersättning från Försäkringskassan, lyfts som en prioriterad
målgrupp. Under 2018 genomförs en kartläggning över samtliga sjukskrivna som har
försörjningsstöd från kommunerna och att en aktiv samordnad rehabilitering påbörjas. Avsikten
är att de enskilda ska erbjudas rehabilitering till arbetsmarknaden.

1. Verksamhetens syfte, verksamhetsidé och vision
Förbundets verksamhet syftar till att:
 Genom samordnade insatser stödja personer i målgrupperna att utifrån sina
förutsättningar, mål och behov gå vidare till arbete, studier eller ordinarie
arbetsmarknadsinriktade program och insatser.
 Bidra till stegförflyttningen mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och en större
social gemenskap.
 Utveckla samverkan och lärande mellan medlemmarna.
 Utveckla samverkan mellan arbetsintegrerande sociala företag.
Samordningsförbundet har sedan 2013 haft följande verksamhetsidé och vision:
Verksamhetsidé
Samordningsförbundet Östra Södertörn ska vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och
andra partners för att personer som behöver ett samlat stöd ska få bättre förutsättningar att
försörja sig själva och skapa en positiv framtid.
Vision
”Våra gemensamma insatser leder till arbete och välbefinnande”.
Detta innebär bl.a.:
 Samverkan mellan parterna har blivit mer systematisk - en del av parternas vardag och
inte bara i projekten.
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Helhetssyn på varje deltagares situation, ingen ”rundgång” mellan olika myndigheter.
Förbundets betydelse som mötesplats/arena för kontakter och kunskapsutbyte har
ökat.
Hälsoaspekten för den enskilde har fått en väsentligt ökad betydelse.
Näringsliv, sociala företag, ideella organisationer och offentlig sektor är naturliga
samarbetspartners som aktivt bidrar till att skapa arbetstillfällen för personer med
behov av särskilt stöd.
Samordningsförbundet har hög legitimitet hos de medverkande organisationerna,
byggt på att samarbetet har påvisat goda resultat för deltagare i våra insatser.
Personalen inom de medverkande organisationerna ser Samordningsförbundet som
en viktig resurs till ordinarie verksamhet.

2. Förbundsövergripande mål
Förbundet har förbundsövergripande och insatsspecifika mål.
Förbundsövergripande mål
1. Samverkan och metodutveckling mellan parterna utvecklas.
2. Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.
3. 75 procent av projektpersonal och chefer i förbundets styrgrupper anser att samverkan
lett till att insatser stämmer väl överens med att målgruppernas behov har utvecklats.
4. 75 procent av projektpersonal och chefer i förbundets styrgrupper upplever att den
befintliga samverkansstrukturen mellan parterna fungerar väl.
Antalet deltagare under 2018
Insats
Ungdomsteamet i Haninge
Ung i Nynäs
Ung i Tyresö
MIA Östra Södertörn
Resursråden

Antal deltagare 2018
300
150
225
250
200 konsultationer

Totalt

925 och 200 konsultationer

Totalt sett planeras verksamhet för ca 925 deltagare under 2018. Utöver detta får över 200
personer en konsultation via Resursråden och En väg in.
Insatsspecifika mål
Dessa mål redovisas i samband med respektive insats.

3. Omvärldsbevakning
Utveckling avseende arbetslöshet, försörjningsstöd och ohälsotalet:
 Arbetslösheten bland personer 18-64 år ligger kvar på ungefär samma nivå jämfört med
2016 i samtliga medlemskommuner.
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Ungdomsarbetslösheten minskar i alla tre kommunerna.
Andelen invånare som någon gång under 2016 erhållit ekonomiskt bistånd, sett i andel av
befolkningen har i Tyresö minskat från 1,9 under 2015 procent till 1,7 procent, medan det
i Haninge har ökat något (från 2,7 procent till 2,9 procent).
Ohälsotalet ligger kvar på samma nivå i Tyresö och Nynäshamn medan det i Haninge har
minskat något jämfört med föregående år. Det intressanta är dock skillnaden mellan de
tre kommunerna. I Nynäshamn är ohälsotalet betydligt högre än i Haninge, medan
Haninge i sin tur har ett högre ohälsotal än Tyresö.

Utveckling avseende nyanlända:
 Antalet inskrivna i Arbetsförmedlingens Etableringsprogram ökar i samtliga
medlemskommuner: 272 i Haninge, 111 i Tyresö och 79 i Nynäshamn.
 Efter två år i etableringen skrivs sökande över till Jobb- och utvecklingsgarantin. Idag
finns drygt 1 000 personer inskrivna i Östra Södertörn, varav 50 procent är födda i
utomeuropeiska länder.
 Genomsnittlig andel i arbete/utbildning efter etablering är ca 40 procent i Östra
Södertörn, vilket kan jämföras med ca 30 procent i riket.
 Ca 30 procent av nyanlända är kvinnor. Kvinnorna har svårare att få ett arbete än vad
männen har.
 Andelen låg-, respektive högutbildade nyanlända är ganska jämn på Östra Södertörn.
 Språket är största hindret för etablering oavsett utbildningsnivå.
Utmaningar:
 60-70 procent av nyanlända riskerar att fastna i långvarigt utanförskap.
 Antalet unga nyanlända som inte klarar av gymnasiet. Allt för få tar sig vidare från
språkintroduktion till ett nationellt program.
 Antalet unga med aktivitetsersättning fortsätter att öka.

4. Prioriterade målgrupper


Unga vuxna 16-24 år, med eller utan funktionsnedsättning, som varken arbetar eller
studerar och har behov av ett samordnat stöd.



Personer som står långt från arbetsmarknaden och behöver ett samordnat stöd för att
komma vidare till arbete eller studier.



Unga med aktivitetsersättning - personer med någon form av funktionsnedsättning.



Nyanlända som ingå i etableringsuppdraget och långtidsarbetslösa födda i
utomeuropeiska länder.



Nollplacerade personer: personer med långvarigt ekonomiskt bistånd som samtidigt är
sjuka, men som inte har någon ersättning från Försäkringskassan. Målgruppen hamnar
mellan myndigheter, det är kommunen som ansvarar för individens försörjning, vilket
minkar Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens incitament att arbeta med
målgruppen.



Långtidsarbetslösa utan ersättning inskrivna på AF.
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5. Verksamhetsplan 2018
Förbundets insatser har två olika inriktningar som är beroende av varandra för att kunna uppnå
en effektiv verksamhet. Det ena avser strukturpåverkan och omfattar insatser som att mobilisera
och hålla i processer för samarbete mellan parterna, sprida kunskap osv. Det andra avser
individinriktade insatser och vänder sig då direkt till medborgaren såsom t.ex. insatser för unga
vuxna. Insatserna ger med andra ord både individstöd och påverkar strukturer.
En av våra framgångsfaktorer är vårt upparbetade nätverk och mötesplatser, som har stor
betydelse för brobyggandet och samarbetet. Genom att mötas och lära känna varandra får vi
också förståelse för varandras arbetssituationer och uppdrag.
Nedan beskrivs Samordningsförbundets verksamhet avseende båda inriktningarna.
5.1 Insatser för unga vuxna
Förbundet har tre insatser för unga mellan 16 och 24 år, en i varje kommun – Ungdomsteamet i
Haninge, Ung i Nynäs och Ung i Tyresö. Insatserna är sedan 2013/2014 permanenta
samverkansinsatser med fortsatt övergripande stöd från Samordningsförbundet.
Överenskommelser om fortsatt samverkan tecknas årsvis med parterna.
De som deltar i insatserna kan t.ex. erbjudas studie- och yrkesvägledning, individuella
stödsamtal, coachning, självstärkande kurser, arbetsträning, praktikplatser och utbildningar. De
som deltar i insatserna ska känna sig välkomna och uppleva att de får ett bra stöd av oss, så att de
kan komma vidare i sina studier
Målgrupp – Ungdomsteamet i Haninge, Ung i Nynäs och Ung i Tyresö
Unga vuxna 16-24 år, med eller utan funktionsnedsättning, som varken arbetar eller studerar och
är i behov av samordnat stöd.
Mål
1. Ungdomsteamet i Haninge: 300 unga vuxna ska delta i insatsen, varav ca 190 nya
deltagare.
Ung i Nynäs: 150 unga vuxna ska delta i insatsen, varav ca 80 nya deltagare.
Ung i Tyresö: 225 unga vuxna ska delta i insatsen, varav ca 120 nya deltagare.
2. 65 procent av de unga vuxna ska arbeta eller studera efter avslutad insats – målet
redovisas som andel avslut till arbete och andel avslut till studier*.
3. Utveckla metoder och arbetssätt.
4. Utveckla utbudet av aktiviteter som matchar de unga vuxnas behov.
5. Utveckla arbetet med unga vuxna som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret.
*Deltagare med annat avslut (35 procent) redovisas separat.
Ungdomsteamet i Haninge kommer att öka inflödet under 2018 genom att unga vuxna som
saknar gymnasiebehörighet med automatik kommer att föras över till teamet från
Arbetsförmedlingen.
5.2 Resursrådet Haninge, Nynäshamn och En väg in Tyresö
Resursrådet i Haninge, Resursrådet i Nynäshamn och En väg in i Tyresö, som Resursrådet heter i
Tyresö, är en permanent satsning som vänder sig till personer i alla åldrar som behöver stöd från
flera myndigheter för att komma vidare till egen försörjning. Rådet, där samtliga myndigheter
inklusive vården finns representerade, träffas och gör en kartläggning av var och ens
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förutsättningar, möjligheter och behov, försöker hitta vägar i form av olika insatser och gör en
planering.
Sedan starten av MIA-projektet är Resursråden vägen in i MIA Östra Södertörns insatser.
Resursråden erbjuder också en möjlighet för handläggarna att få en tid för konsultation.
Målgrupp
Personer som behöver samordnat stöd för att närma sig arbetsmarknaden och komma vidare till
arbete eller studier.
Mål
1. 250 personer får insatser via MIA Östra Södertörn.
2. 200 deltagare och handläggare får konsultationsinsats.
3. Deltagarnas behov av försörjningsstöd minskar. (Mätning 1 år efter avslut.)
5.3 Socialt företagande
Det långsiktiga stödet för att främja socialt företagande fortsätter inom ramen för ESF-projektet
MIA och ESF-projektet Kugghjulet. Kugghjulet avser att utveckla en regional stödstruktur för
sociala företag och förstärka hela sektorns kompetens. Kugghjulet drivs av Famna, som är en
branschorganisation för de idéburna aktörerna inom vård, omsorg och sociala tjänster.
Förbundet har under 2017 upphandlat arbetsträningsplatser enligt lagen om valfrihetssystem,
LOV. Platserna (ca 60 stycken per år) ingår och finansieras inom ramen för MIA-projektet
Avtal om arbetsträningsplatser har tecknats med följande arbetsintegrerande företag:
Blåvägen Flykting- och arbetsmarknadsverksamhet
Bönorna i Handen
Grow Tyresö
JobbVerket Tyresö
Kreativa krafter (tidigare Textilmakarna)
Skyddsvärnet Second Hans & Café AB
Därmed har förbundet tagit ytterligare ett steg i det långsiktiga arbetet med att främja socialt
företagande. Från och med 2017 ges de sociala företagen möjlighet att erbjuda sina tjänster på ett
marknadsmässigt sätt.
Målen som Samordningsförbundet haft för utvecklingen av socialt företagande har uppnåtts.
Bland annat har antalet arbetsintegrerande sociala företag ökat från tre till tio sedan juni 2011.
Även antalet anställda i sociala företag har under samma period ökat från 15 till över 80. Detta
innebär att målen för verksamhetsområdet från och med 2016 övergått till nästa fas, då
utvecklingen handlar mer om ett större ansvarstagande hos medlemsmyndigheterna,
kvalitetssäkring av verksamheterna och samverkan.
Mål för socialt företagande
1. Etablera samverkansformer mellan parterna och de sociala företagen.
2. Ett långsiktigt samarbete i syfte att få till stånd en stöd- och rådgivningsfunktion i
regionen.
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5.4 ESF-projektet MIA, Mobilisering Inför Arbete
MIA är ett projekt som drivs av 6 av samordningsförbunden i Stockholms län och delfinansieras
av Europeiska socialfonden, ESF. Projektets målgrupp är personer mellan 16 och 64 år som står
långt från arbetsmarknaden. Projektet ska även utveckla arbetsmetoder, liksom samarbetet med
arbetsintegrerande sociala företag. Minst 2 500 personer kommer att delta i det treåriga projektet,
som pågår t.o.m. 31 juli 2020. MIA består av 6 delprojekt, varje förbund driver varsitt projekt.
Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare.
De samordningsförbund som medverkar i MIA är Huddinge Botkyrka Salem (HBS), Stockholms
stad, Södertälje (Sfris), Södra Roslagen, Värmdö Nacka (VärNa) och Östra Södertörn.
5.5 MIA Östra Södertörn
Delprojektet MIA Östra Södertörn vänder sig till invånare i Haninge, Nynäshamn och Tyresö
som behöver ett samordnat stöd för att komma vidare till arbete eller studier. 710 deltagare
kommer att tas emot och ca 150 personer kan delta i projektets olika insatser samtidigt.
All remittering till MIA Östra Södertörn sker genom Resursrådet Haninge, Resursrådet
Nynäshamn respektive En väg in i Tyresö. Personen träffar Resursråden vid ett möte och
tillsammans kommer man fram till om någon av de insatser som erbjuds kan passa.
Målgrupp
Personer som behöver ett samordnat stöd för att närma sig arbetsmarknaden och komma vidare
till arbete eller studier.
Insatser som erbjuds
MIA Östra Södertörn strävar i sina insatser efter att skapa tydligare insatskedjor, från remittering
till arbetsträning, för att uppnå skräddarsydda lösningar.
• Arbetsträning/arbetsprövning på arbetsintegrerande sociala företag.
• Case Management innebär att varje deltagare får ett individuellt stöd via en Case Manager.
• IT/Media ger deltagarna kunskaper i att arbeta i digital miljö.
• KBT-coach under arbetsträningen som synliggör styrkor och utvecklingsområden av betydelse
för individen.
• Mobilisering innebär samtal i grupp utifrån olika teman som är betydelsefulla för återgång i
arbete.
• Roa – Rehabilitering och aktivering bygger på motiverande samtal och stresshantering.
• Samtal med KBT-konsult som även innefattar nätverksbyggande.
• SE-uppstart innebär stöd genom metoden Supported Employment.
• Stationen ger möjlighet att delta i kreativa projekt.
• Datakurs – en kompletterande insats, grundkurs eller fördjupning.
• Vägledning till studier och yrke.
Mål
1. 250 nya deltagare deltar i MIA Östra Södertörns insatser.
2. 30 procent av deltagarna går vidare till arbete eller studier efter att ha deltagit i projektet.
3. 40 procent av deltagarna går vidare till Arbetsförmedlingens eller kommunernas ordinarie
insatser.
5.6 ESF-projektet Etableringscentrum
Europeiska Socialfonden, ESF, har beviljat 46 Mkr till projektet Etableringscentrum med
Haninge kommun som projektägare.
Förbundet är samverkanspart i ESF-projektet Etableringscentrum och har varit delaktigt i att
mobilisera och utforma ansökan.
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Projektet syftar till att stödja nyanländas väg till arbete eller utbildning på ett effektivare sätt. En
bärande tanke i projektet är att samlokalisera och samordna Arbetsförmedlingens och
medlemskommunernas resurser till kommunvisa etableringscentrum.
Målgruppen för projektet är nyanlända som befinner sig i etableringsprogram eller i jobb- och
utvecklingsgarantin eller är långtidsarbetslösa. Ca 1 000 deltagare kommer att delta i projektet.
Målet är att 65 procent av deltagarna är i arbete eller studier med eller utan stöd, 90 dagar efter
avslutat etableringsprogram.
Haninge kommun startade en mindre pilotverksamhet redan den 16 maj. Detta
Etableringscentrum har till en början haft öppet ett par dagar i veckan, med personal från
kommunen och Arbetsförmedlingen.
Analysfasen påbörjas 1 december och verksamheten startar 1 april 2018. Projektet kommer att
pågå under tre år, d.v.s. under den tid då kommunerna väntas ha störst behov av en sådan här
insats. Förbundet avser att medfinansiera projektet med processtödjade under 2018.
5.7 DUA, unga och nyanlända till arbete
Samordningsförbundet Östra Södertörn deltar tillsammans med kommunerna och
Arbetsförmedlingen Östra Södertörn i gemensamma överenskommelser som syftar till att genom
samverkan minska ungdomsarbetslösheten i kommunerna.
Under 2017 har ytterligare en gemensam överenskommelse mellan våra tre kommuner och
Arbetsförmedlingen förberetts. Syftet med överenskommelsen är att effektivisera etableringen av
nyanlända genom en fördjupad samverkansprocess med gemensamma yrkesspår. Målgruppens
sammansättning, behov och det lokala kompetensförsörjningsbehovet har kartlagts. Parterna har
även enats om minst tre gemensamma yrkesspår; barnskötare, vårdbiträde och takmontör/bygg.
Tanken är att Etableringscentrum ska fungera som rekryteringsbas och plattform till de
gemensamma yrkesspåren. Ytterligare medel kommer att sökas från Delegationen Unga och
Nyanlända till Arbete för att koppla på en jobbagent-funktion som kan fungera som länk mellan
Etableringscentrum, yrkesspåren och arbetsgivarna. Förbundet fortsätter att processtödja arbetet.
5.8 Samverkan kring nollplacerade
I juni 2016 enades Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) om en viljeinriktning kring samarbete för att säkerställa möjligheten till
rehabilitering för personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI), så kallade
nollplacerade, och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Avsikten är att de
enskilda ska erbjudas rehabilitering till arbetsmarknaden alternativt till rätt ersättning. Parterna
lyfter fram att många av dessa personer inte får det stöd som behövs för att komma vidare till
egen försörjning. Målgruppen hamnar mellan myndigheter, det är kommunen som ansvarar för
individens försörjning, vilket minkar Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens incitament att
arbeta med målgruppen.
Avsikten är att under 2018 genomföra en kartläggning över samtliga sjukskrivna på
försörjningsstöd i Haninge och Tyresö. Nynäshamns kommun har redan genomfört en
målgruppsinventering inom ramen för MIA-projektet. Därefter ska berörda personer från
målgruppen och deras ordinarie handläggare få möjlighet till konsultation via Resursråden. Nästa
steg i processen är fortsatt planering och eventuella insatser.
Projektplan tas fram under december. Kostnaden beräknas till 1,9 Mkr.
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Mål:





Att personer som är nollplacerade får stöd för att komma vidare till egen försörjning.
Att den försäkringsmedicinska kunskapen ökar hos kommunernas handläggare.
Skapa en samsyn vad gäller effekter att i högre grad arbeta med gruppen nollplacerade.
Att antalet personer som uppbär försörjningsstöd minskar.

5.9 Frukostmöten och seminarier
Samordningsförbundets frukostmöten med aktuella teman fortsätter att genomföras tre till fyra
gånger under vår respektive höst. Syftet med dessa frukostmöten är, förutom de ämnen som tas
upp, att sprida kunskap om samverkan. Frukostmöten arrangeras i samtliga tre kommuner. Målet
är att frukostmötena blir en väl inarbetad mötesplats för intresserade av frågor som berör
förbundets målgrupper.
Seminarier, workshops, utbildningar m.m.
Samordningsförbundet kommer under året att anordna ett antal seminarier, utbildningar,
workshops m.m. utifrån aktuella behov och förutsättningar.

6. Uppföljning och utvärdering
Förbundet har under hösten 2017anställt en statistiker/utredare på 75 procent. Utredaren ska
förstärka förbundets och ESF-projektens interna utvärdering och bygga upp rutiner och
strukturer för uppföljning och analyser av insatser.
Utvärderingsplan tas fram under 2018. Av planen ska framgå hur uppföljningen av verksamheten
ska gå till, kopplingen till målen och hur utvärdering och analys ska bidra till verksamhetsutvecklingen.
Myndighetsövergripande IT-system
Samtliga förbundets insatser använder IT-systemet Aventus som administrativt stöd. IT-systemet
är ett bra verktyg för ESF-rapportering, uppföljning och även analys.
Nationell utvärdering - SUS
Samtliga parter ska inom ramen för finansiell samordning, rapportera uppgifter genom SUS
(Sektorsövergripande system för Uppföljning och Samverkan). SUS administreras av
Försäkringskassan.

7. Intäkter
Enligt förbundsordningen ska fördelningen av den kommunala delen av medlemsavgiften
avspegla relationen i befolkningstalen (hela befolkningen) per den 1 november året innan
budgeten fastställs.
Medlem
FK och AF
SLL
Haninge
Tyresö
Nynäshamn
Summa
ESF-medel
Arvsfonden

2013
9 000 000
4 500 000
2 383 204
1 317 973
798 823
18 000 000
8 500 000

2014
9 000 000
4 500 000
2 383 831
1 317 944
797 225
18 000 000
10 300 000

2015

2016

9 000 000
4 500 000
2 397 872
1 308 526
793 602
18 000 000
0
3 000 000
11

9 032 435
4 516 217
2 404 910
1 321 605
789 702
18 064 870
0
2 191 000

2017
9 032 435
4 516 217
2 404 472
1 324 191
789 554
18 064 868
6 072 650
0

2018
8 689 000
4 344 500
2 316 603
1 276 059
751 838
17 378 000
7 368 000
0

8. Budget för 2018
Budget insatser 2018
Insats
Ungdomsteamet Haninge
Ung i Tyresö
Ung i Nynäshamn
Resursråden
Nollplacerade
Dua - Unga och Nyanlända till arbete
Socialt företagande
Se-vägen till arbete (innan start av MIA)
ESF-projekt MIA Östra Södertörn
Etableringscentrum/Nyanlända
Case Manager
NNS
Frukostmöten
Informationsinsatser
Pott nya insatser
Överskjutande medel
Summa insatser
Styrelse och revision
Kansli och administration
Total Budget
Förbundsreserv

Budget
År 2018
2 164 850
1 726 850
1 204 200
1 620 000
1 900 000
158 000
0
0
4 445 000
825 660
0
65 000
80 000
60 000
1 130 815
0
15 380 375

Budget
År 2017
2 329 000
1 804 000
1 792 000
2 470 000
0
0
400 000
724 000
3 344 000
800 000
250 000
65 000
60 000
40 000
2 100 868
0
16 178 868

Avvikelse
Bud 2018 - Bud 2017
-164 150
-77 150
-587 800
-850 000
1 900 000
158 000
-400 000
-724 000
1 101 000
25 660
-250 000
0
20 000
20 000
-970 053
0
-798 493

205 000
3 490 000

240 000
3 250 000

-35 000
240 000

19 075 375

19 668 868

-593 493

2 837 800

2 900 000

-62 200

21 913 175

9. Förslag till beslut
Samordningsförbundet Östra Södertörns budgetram för 2018 uppgår till 19 075 375 kronor.
Medlen består av anslag med 17 378 000 kronor från medlemmarna och preliminärt beräknat
överskott på 4 535 175 kronor från verksamhetsåret 2017, varav 2 837 800 kronor avser
förbundsreserv. Utöver detta beräknas förbundet få intäkter från Socialfonden med totalt
7 368 000 konor.
Styrelsen föreslås besluta:
1. Att Samordningsförbundets styrelse antar Mål, budget och verksamhetsplan 2018 och att
beslutet överlämnas till medlemmarna.

Haninge den 22 november 2017

Haninge den 22 november 2017

Johan Svensk
Ordförande

Ritva Widgren
Förbundschef
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Tjänsteanteckning
Från handläggare: Liselott Milestad Wessman
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Meddelande: Hej, Enligt sändningslistan ska e‐post från Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund
skickas till kansliet. Om det inte stämmer tala gärna om vart den ska. / Mvh Liselott
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

