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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2017.228
Datum: 2017-09-05
Administrativ chef Mats Edvardsson
E-post: mats.edvardsson@ale.se
Kommunstyrelsen

Sammanslagning av Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (SOF
AKST) och Samordningsförbundet Öckerö (SOF Öckerö) till "Samordningsförbundet Älv
och Kust"
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Respektive styrelser för de båda samordningsförbunden Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn
(SOF AKST) och Öckerö har i skrivelse 2017-06-16 föreslagit respektive kommuns (SOF Öckerö)
fullmäktige att besluta om en sammanslagning av de båda samordningsförbundet till ett
samordningsförbund med benämningen "Samordningsförbundet Älv och Kust" samt att detta kan
ske tidigast 2018-01-01. I övrigt föreslås i skrivelsen också hur respektive kommuns fullmäktige bör
besluta avseende styrelsens sammansättning, revisorer, budget för 2018 osv.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
1. göra tillägg i enlighet med bilaga 3 och 4 i idag gällande förbundsordningar för
samordningsförbunden avseende § 16, samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och
Tjörn (SOF AKST) respektive 16 § samordningsförbundet Öckerö (SOF Öckerö), där villkoren
för överföring av eget kapital och egendom till det nya samordningsförbundet
"Samordningsförbundet Älv och kust" regleras. (bilaga 3 och 4),
2. samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (SOF AKST) utvidgas med
kommunen Öckerö (SOF Öckerö) och samtidigt byter benämning till "Samordningsförbundet Älv
och Kust"; utvidgningen sker tidigast från och med 2018-01-01,
3. SOF Öckerö upphör som eget förbund 2017-12-31,
4. den nya förbundsordningen för "Samordningsförbundet Älv och Kust" gäller från och med det
datum sammanslagningen genomförts (bilaga 5),
5. sittande ledamöter i styrelsen för Samordingsförbundet Ale, Kungälv, Steungsund och Tjörn
(SOF AKST) blir ledamöter i "Samordningsförbundet Älv och Kust" återstoden av mandattiden
till och med 2019-03-31; Öckerö ska utse ny ledamot eller ersättare till styrelsen för
"Samordningsförbundet Älv och Kust" från och med tidigast 2018-01-01. (Bilaga 6),
6. de revisorer som utsetts att vara revisorer för Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn (SOF AKST) sitter kvar återstoden av mandatperioden till och med 201903-31 (bilaga 6),
7. Ale kommun tilldelar Samordningsförbundet Kust och Älv 560 000 kronor för 2018 enligt
beslut av kommunalråd 2017-05-31; det förutsätter att sammanslagningen sker 1 januari 2018.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(3)

Om sammanslagningen blir senarelagd inkommer det nya samordningsförbundet med förslag till
äskande om medel efter 30 september 2017. (bilaga 7).

Björn Järbur
Kommunchef

Mats Edvardsson
Tf Administrativ chef

Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-05
Skrivelse 2017-06-16 från förbundschef Per Liljebäck
Skrivelse 2017-06-02 från förbundschef Per Liljebäck jämte förslag till stadgar m m för det
nya samordningsförbundet "Samordningsförbundet Älv och kust" jämte bilagor 1 - 7.

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Kommunfullmäktige

För kännedom
Kommunchefen
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn
Samordningsförbundet Öckerö

Bakgrund
Samordningsförbund är en kommunal samordningsorganisation som finansierar samordnade
rehabiliteringsinsatser från samhällets sida. Syftet är att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och
arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser. Samordningsförbunden
finansieras med medel från staten, kommuner och landsting. Samordningsförbund får startas med
stöd i Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210), som infördes 2004.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förslaget innebär inte ökade ekonomiska kostnader för kommunen.
Förvaltningens bedömning och motivering
Förbundschefen för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (SOF AKST)
fick i början av 2017 i uppdrag av respektive samordningsförbunds styrelse (SOF AKST och SOF
Öckerö) att inleda ett arbete med en sammanslagning av dessa två samordningsförbund till ett och
med en ny benämning. Vid ägarsamråd 2017- 03-10, där de båda samordningsförbundens ägare
och dess medlemmar medverkade, konstaterades att inga hinder för en sådan sammanslagning
förelåg utan samtliga såg en sammanlagning av de båda samordningsförbundet från och med 201801-01 som något i grunden positivt.
En sammanslagning av förbunden får anses främst leda till ökad legitimitet för
samordningsförbundets verksamhet. Den största vinsten sker ur ett individperspektiv då de olika
samverkansinsatserna blir större och att utvecklingsmetoder kan bedrivas över ett större samlat
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område. Erfarenhet från andra samordningsförbund där sammanslagningar genomförts är en
minskad central administration och ökade lokala insatser.
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (SOF AKST) kommer att kvarstå
som samordningsförbund, men byter i och med sammanslagningen benämning till
"Samordningsförbundet Älv och Kust" under det att Samordningsförbundet Öckerö (SOF
Öckerö) upphör som eget förbund och uppgår i det nya samordningsförbundet
"Samordningsförbundet Älv och Kust". Formerna för hur utvidgningen ska ske finns beskrivet i
Handbok för Finansiell Samordning (se bilaga 1).
Samordningsförbunet Öckerö (SOF Öckerö) kommer sannolikt att ha ett överskott i och med
2017:års utgång. Det föreslås att vid denna tidpunkt återstående medel förs över till det nya
gemensamma samordningsförbundet genom att befintliga förbundsordningar skrivs om. Beslut
om respektive reviderad förbundsordning fattas samtidigt som beslut om förbundsordningen för
det gemensamma förbundet. Tillämpas detta förfarande kan de kvarstående medlen föras över
direkt till det nya gemensamma förbundet (se bilaga 2).
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