1 (1)
2021-06-10
TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr AFN 2021/137

Arbets- och företagsnämnden

Förhöjd avgift VärNa
Förslag till beslut
Arbets- och företagsnämnden beslutar att ställa sig bakom samordningsförbundet
VärNas förslag till höjd avgift för 2022
Ärendet
Bakgrunden är att samordningsförbundet VärNa under ett antal år byggt upp ett stort
eget kapital. Inför 2020 valde samordningsförbundet att tillfälligt avstå 25 procent av
medlemsavgifterna för att istället ta i anspråk en större del av det egna kapitalet. Nu har
samordningsförbundet nått den punkten där det egna kapitalet, inte längre kan tas i
anspråk på ovan beskrivet sätt. Underskott för 2021 beräknas bli drygt 3 miljoner. Vid
prognos för kommande år har samordningsförbundet åter kalkylerat med
medlemsavgifter enligt 2019 års nivåer.
VärNa har idag projektverksamhet som fram till 2023 delfinansieras från Europeiska
Socialfonden, ESF. På sikt är VärNas förslag att kunna sänka medlemsavgifterna genom
att följa Finsamlagstiftningens intentioner och istället överföra verksamhet, som idag
bedrivs i projektform, till respektive medlemsorganisation. På så vis skulle VärNa helt
kunna fokusera på kärnuppdraget med att samordna insatser från de olika parterna.
Varje medlem i VärNa får då möjlighet att avgöra om projektverksamheten ska finnas
kvar eller inte och själv bära dess kostnader. I Nackas fall, skulle det bli arbets- och
företagsnämnden som skulle direktfinansiera de projekt som Nackaborna anses vara i
behov av. Den utvecklingen skulle kunna bidra på ett positivt sätt, både när det gäller att
öka kvaliteten till remitteringen av kunder till de olika projekten såväl som uppföljning
av respektive insats för kunden.
Sammanfattningsvis ställer sig Nacka positiv till den justering av den höjning av
medlemsavgiften 2022 som föreslås från VärNa samt den föreslagna planeringen efter
2023.
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