
Välkommen till Medlemsamrådet
2019-02-19

Förmiddag 8.30-11.30 (fika kl. 9.30)
Information om samverkan inom den finansiella samordningen
Magnus Simonsson

Lunch kl. 11.30-12.30

Eftermiddag kl. 12.30-14.30
• Redovisning av de tre förbundens verksamhet och resultat
• Uppföljning av ägarmötets ställningstagande 2017
• Dialog kring utvecklingsprojekt/långsiktig verksamhet
• Dialog kring effekthemtagning, samhällsekonomiska beräkningar
• Samverkan om 5 år
• Tidplan för statens utrymme
• Övriga frågor – långsiktig påverkan på samhället, anpassning av resurser

- val av revisorer
• Nästa möte

Kl. 14.30 Samråd separat:
Höglandets Samordningsförbund och Samordningsförbundet Södra Vätterbygden





Verksamheter 2018



Avslutade 2018
36 kvinnor, 23 män i SUS. Jmf 2017: 37st



Enter

Team som möter alla på samma plats: AF, FK, 
Region Jönköpings län och kommunerna. 

Ca 75 personer per år i arbetsför ålder 18 – 64 år 
som har behov av insatser från flera av projektet 

aktörer 
och bedöms ha en arbetsförmåga att bygga på 

inom ett år. 
Personer i åldersgruppen 18-29 år, med psykisk 
ohälsa och psykiatriska funktionsnedsättningar, 

prioriteras. 



Resultat Enter 2018

Teamet gör en bedömning av vilka deltagare som 
kan klara arbete. Sedan starten har 151 av de 255 

som avslutats bedömts ha arbetsförmåga. 

Av dessa 151 har 54% avslutats till arbete eller 
studier. Denna andel överstiger klart målet 30%. 

15 av de 19 avslutade 2018 gick till arbete eller 
studier, högst andel hittills.



Samhällsekonomisk utvärdering 
Enters utfall 2012-2017

Fredrik Hansen, Internationella Handelshögskolan

Modell Försäkringskassans 
effektutvärdering av SE/SIUS/Förstärkt 
samarbete 2017: 24.732kr per heltid

Snittvärde under ett år 2,2 milj kr plus 
minskade transfereringar och ökad hälsa

Ackumulerat värde år 5: 4,3 milj kr



FIA – Funktionsnedsatta i arbete

Från hösten 2013 (start 2009)

Fysiskt och/eller psykiskt 
funktionshinder

2 jobbcoacher 50% 
SE-inspirerat arbetssätt

7 av 10 avslutade 2018 gick till arbete 
eller studier – störst andel hittills



IPS i psykosvården
Nytt projekt med IPS-coacher från Jönköpings kommuns FHO som 

stöttar arbetslösa patienter i psykosvården till arbete
8 av 27 deltagare 2018 har börjat arbeta

Projekt Efterstöd
Struktur 50%, individstöd 50%

Hälsoskola
Utrikes födda med risk för ohälsa

Information om svensk vård, egenvård mm
29 deltagare 2018, de flesta från kranskommunerna



Projekt SAMS – SAMverkan i Södra 
Vätterbygden (2018-2021)

Processutvecklare Mia Alfredsson
Beredningsgruppen

Arbetar för alla parter i förbundet
Kartläggning av samverkan och målgrupper

Utveckling av Arenasamverkan
Kompetensutveckling

Stöd att formulera ansökan om medel
Samla och åtgärda ”buggar” (Lex Heller)

Ett fokus fler deltagare från kranskommunerna HMV



Arenasamverkan
fyrpartsmöten i Habo, Mullsjö, Jönköping

med FK, AF, rehabkoordinator och försörjningsstöd

Alla grupper mötts minst en gång 2018

”Partsövergripande kunskapssatsning gällande 
gemensamt förhållningssätt och bemötande vid 

stressrelaterad ohälsa och/eller långvarig smärta”
Storföreläsningar och fördjupningsutbildning



UTFALL 2018

Intäkter 6 072 tkr
staten 50%, region 25%, J/H/M/V kommun 25%
Från 2017 1 981 tkr

Kostnader
Insatser 5 042 tkr
Kompetensutveckling   118 tkr
Kansli, styrelse mm 770 tkr (13%)

Årets resultat + 142 tkr
Ej utnyttjat utrymme 2018 961 tkr



BUDGET 
enligt Verksamhetsplan 2019

Intäkter 6 072 tkr (oförändrat)

staten 50%, region 25%, J/H/M/V kommun 25%
Från 2018 (rev) 2 123 tkr

Kostnader
Insatser (beslutade) 6 800 tkr
Utrymme nya insatser 0 tkr 
Kompetensutveckling   200 tkr
Kansli, styrelse mm (rev) 845 tkr
Beräknat kvar dec 2019 286 tkr



BUDGET 2020

Intäkter 6 072 tkr (om oförändrat)

staten 50%, region 25%, J/H/M/V kommun 25%
Från 2018 (rev) 286 tkr

Kostnader
Insatser (beslutade) 5 979 tkr
Utrymme nya insatser 0 tkr 
Kompetensutveckling   200 tkr
Kansli, styrelse mm (rev) 877 tkr
Beräknat kvar dec 2020 - 698 tkr





Insatser 2018
135 deltagare varav 39 nya kvinnor och 52 nya män



Insatser 2018



Stöd till arbete - Supported Employment/IPS

Målgrupp: personer med behov av samordnade insatser, 
som är motiverade till arbete och bor i Gislaved, Gnosjö eller 

Värnamo

IPS-coach på VAC, omsorgen och kommunpsykiatrin i Värnamo

Socialpsykiatrin i Gislaved och Kommunpsykiatrin i Gnosjö

SE-coach inom försörjningsstöd Gislaved och AME Gnosjö



Stöd till arbete - Supported Employment/IPS

Deltagare 2018



Stöd till arbete - Supported Employment/IPS



Vidare i Gnosjö (2016-2018)

A. Nyanlända personer, främst kvinnor, som vid sidan av sina SFI-

studier behöver aktivitet och vägledning

Studieförbundet Vuxenskolan. Lades ned under 2017 p g a att 

behovet tillgodosågs genom annan insats av AF.

B. Invandrare med språksvårigheter som gått länge på SFI och inte 

kommer vidare i sin språkutveckling.

Arbetsmarknadsenheten. 3-6 månaders anpassad praktik inom 

främst kommunal verksamhet där personerna får möjlighet till en 

arbetsplatsrelaterad språkträning.



Vidare i Gnosjö

B. Invandrare med språksvårigheter som gått länge 
på SFI och inte kommer vidare i sin språkutveckling:

Alla mål om antal deltagare, praktik mm uppfyllda!

21 av 36 avslutade 2018 hade arbete vid avslut. 
Flera av de övriga fick fortsatt stöd i samma form vid 
avslut av projektet vid årsskiftet.



Vidare i Gnosjö



Vidare i Gnosjö

En erfarenhet är att många anställda i kommunens 
olika förvaltningar under projekttiden har fått en 
delvis ny syn på arbetssökande med utländsk 
bakgrund, vilket kan underlätta rekrytering av 
personal i framtiden och minska risken för ny stor 
arbetslöshet bland målgruppen.

Arbetssätt och coach implementerad av kommunen.

Slutrapport på förbundets hemsida.



Projekt Samverkan i GGVV

Huvuduppdrag
Att bidra till att samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering 

för förbundets målgrupper utvecklas så positivt som möjligt inom 
GGVV-området, särskilt i Gnosjö, Gislaved och Värnamo. 

Processutvecklare Liselott Edvinsson 2018-2020

Anställd av Gislaveds kommun 
arbetar för alla parter i förbundet 

dessutom Vaggeryd då det gäller hela GGVV-området, t ex 
Arenasamverkan



Projekt Samverkan i GGVV
Arbetsuppgifter bl a

Kartläggning av nuvarande samverkansprocesser kring förbundets 
målgrupper inklusive brister, samt idéer till förbättring.

Ansvara för eller stödja kartläggning av förbundets målgrupper 
och behov av förbättrad samordning för grupperna. 

Ge stöd att planera nya gemensamma verksamheter 
(Mitt Val och Nya Vägar)

Samla och åtgärda ”buggar” i systemet (Lex Heller).



Arenasamverkan

flerpartsmöten i GGVV
med FK, AF, rehabkoordinatorer (VC+psyk) och berörda 

kommunala verksamheter (försörjningsstöd, arbetsmarknad, 
funktionsnedsättning)

En grupp per kommun

Allmän information och samråd om ärenden med samtycke
Öka kunskap och förtroende, underlätta direktkontakt och 

effektivitet, minska rundgång

36 möten 2018. Samråd om 45 män, 55 kvinnor
Flest antal på flera år



UTFALL 2018

Intäkter 5 236 tkr (+30%)
staten 50%, region 25%, Gnosjö/Gislaved/Värnamo 25%

Från 2017 935 tkr

Kostnader
Insatser 3 080 kr
Kompetensutveckling   266 tkr
Kansli, styrelse mm 654 tkr (16%)

Årets resultat + 1 235 tkr
Ej utnyttjat utrymme verks 2018 1 709 tkr



BUDGET 2019
enligt Verksamhetsplan 2019

Intäkter 5 148 tkr
staten 50%, region 25%, Gnosjö/Gislaved/Värnamo 25%

Från 2018 1 991 tkr

Kostnader
Insatser 5 627 tkr
Varav utrymme ny verksamhet 0 kr
Kompetensutveckling   200 tkr
Kansli, styrelse mm 686 tkr
Behov av kapital inför 2020 700 tkr



Verksamheter 2019

Stöd till arbete – SE/IPS 1 642 tkr

IT-spåret 250 tkr

Projekt Samverkan i GGVV 762 tkr

Mitt Val 1 100 tkr

Nya Vägar 1 150 tkr

Kunskapssatsning 346 tkr

Forskning Arenasamverkan 323 tkr





Verksamheter - individnivå

Supported Employment – fortsättning

• Ny projektbeskrivning 2018 med utökad målgrupp

• Utökad finansiering 

• Fler coacher

• Tranås deltar igen

• Handledning för coacher

• Utbildningar

• SE-metoden implementeras inom fler områden  



Verksamheter - individnivå

Supported Employment – fortsättning

Projektet har haft 167 inskrivna individer under året 
av de 49 som har skrivits ut har 65 % gått till arbete, studier eller är arbetssökande. 



Verksamheter - individnivå

Supported Employment – fortsättning
Deltagarnas avslutsanledning 2018



Verksamheter - individnivå

Supported Employment – fortsättning
Försörjning före och efter insats

Totalt antal deltagare: 49 Antal kvinnor: 17, antal män: 32



Verksamheter - individnivå

IT-spåret

• Nytt avtal 2018-01-01 – 2022-12-31

• Finansieras av alla förbund och Region Jönköpings län

• Ny koordinator

• Aktivt arbete för att utöka jämställdheten

• Dialoger med vuxenutbildningsrektorer angående möjligheter till 
preparandkurser

• Samarbete med Folkuniversitetet ”Trygg start”



Verksamheter - individnivå

IT-spåret

• Under 2018 har det sammanlagt varit 23 personer inskrivna 
• varav 20 män och 3 kvinnor.  

• Nio män och en kvinna slutade under 2018. 
• Tre pga. bristande intresse, två gick vidare till ytterligare IT-studier, en har fått arbete 

och fyra praktik. 

• Vid årsskiftet var 11 män och 2 kvinnor inskrivna på utbildningen
• merparten är från Höglandet. 

• Tio personer finns på köplats till utbildningen. 
• Sex män från Höglandet, en kvinna från Finnveden och 

tre män från Södra Vätterbygden



Verksamheter – ej individnivå

Uppdrag samverkan
Projekt mellan 2016-08-01 tom 2019-07-31

• arbeta med samverkan mellan de fyra rehabiliteringsaktörerna

• driva, underhålla och administrera de olika överenskomna 
samverkansgrupperna inom varje kommunområde

• vara kontaktperson för andra myndigheter/vården för att lotsa till 
rätt avdelning inom kommunen

• ta initiativ till förbättringar inom samverkansområdet

• planera och kalla till gemensamma informationsträffar om 
samverkan för (ny-)anställda på de olika myndigheterna

• representera respektive kommun i gruppen som arbetar med 
Höglandets samordningsförbund – Inspirationsdag!



Verksamheter – ej individnivå

Uppdrag samverkan

• Samverkanskoordinatorerna har sammanlagt, i de olika 
kommunområdena, förberett och ”hållit i” ca 190 olika typer av 
möten under 2018 i sitt arbete som koordinator. 
• Höglandets samordningsförbund – Inspirationsdag!

• Uppföljnings-/informationsdagar lokalt

• Styrgruppsmöten

• Arbetsgruppsmöten 

• Nio nätverksmöten inom förbundet

• Deltagande i olika inspirationsdagar 

• Samverkan med andra förbund

• Utvärdering under januari – april 2019



Verksamheter – ej individnivå

Höglandets samordningsförbund – Inspirationsdag!

• Erbjuda inspiration, information och utbildning till anställda inom 
Höglandets samordningsförbunds medlemsorganisationer samt ge 
möjlighet till personliga möten och erbjuda möjligheter till att skapa 
nätverk.

• 3 maj 2018 – Att skickliggöra varandra som team
• ”Vi blir bra på det vi tränar på  – tränar vi på samverkan?”

• Föreläsningar och workshop. Uppföljning på ”hemmaplan”

• Ca 200 personer deltog



Verksamheter – ej individnivå

Psykiatriveckan – v. 46 2018
”Att leva livet”

• Målgrupp är patienter, anhöriga, vård- och omsorgspersonal samt 
personal hos offentliga myndigheter och organisationer. 

• Målet för veckan är att öka kunskapen och förståelsen för flera 
psykiatriska diagnoser och beteenden. 

• Deltagande är avgiftsfritt, förutom eventuell fika

• Cirka 2600 personer deltog 2018 på 20 olika föreläsningar och en 
teaterföreställning.

• 42 % av deltagarna under veckan har besvarat webbenkäter efter 
samlingarna och det är mycket positiva omdömen.



UTFALL 2018

Intäkter 6 410 000 SEK
(Aneby, Eksjö,Nässjö, Sävsjö, Tranås, 
Vetlanda 25%, regionen 25 %, staten 50 %)

Kostnader
Insatser 6 067 292 SEK
Tjänsteperson, styrelse mm 714 050 SEK

Budgeterat resultat - 992 000 SEK
Utfall - 558 250 SEK



BUDGET 2019
enligt Verksamhetsplan 2019

Intäkter 6 410 000 SEK
(Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, 
Vetlanda 25%, regionen 25 %, staten 50 %)

Kostnader
Insatser 5 830 000 SEK
(inklusive utbildning/handledning insatspersonal)

Kansli, styrelse, konferenser mm                760 000 SEK
Önskemål om extra kapital inför 2020 1 582 000 SEK



Verksamheter 2019

Supported Employment – fortsättning 3 800 000 SEK

IT-spåret 1 150 000 SEK

Uppdrag Samverkan 750 000 SEK

Utvärdering Uppdrag Samverkan 100 000 SEK

Psykiatrivecka 30 000 SEK

Ny projekt 0 SEK



Uppföljning ställningstaganden 2017



Projekt och/eller långsiktig verksamhet

Fördelar med utvecklingsprojekt
- Metodutveckling som ger långsiktiga effekter
- Stora effekter med små medel 
- Snabba åtgärder vid samhällsförändringar
- Undvika att ta över ansvar från ordinarie verksamheter
- ”Riskkapital”

Fördelar med långsiktiga verksamheter
- Stabilitet för deltagare, anställda och organisationer
- Möter långsiktiga behov av samverkan
- Mindre arbete med att ta fram ny verksamhet



Samhällsekonomiska effekter
(tema på förbundens vårkonferensen 190412) 

Pay-off
Granskat projekt i samordningsförbund 2007-2014

Genomsnittlig återbetalningstid samhällsekonomiskt är 12 mån!
Beräknad vinst/besparing 82.000kr per individ och år

Nilsson/Wadeskog

Granskat samhällsekonomiska kostnader (bidrag, vård, insats, administration 
mm) för vanliga, arbetslösa deltagare i samordningsförbunds verksamheter 

per år. Årskostnaden minskar eller försvinner helt vid lyckad insats:

Unga kvinnor 85 tkr, äldre kvinnor 183 tkr
Unga män 151 tkr, äldre män 140 tkr

Betydligt högre årskostnad om individen har missbruk eller psykisk sjukdom

Dessutom tillkommer produktionsvinster och skatteintäkter!



Samhällsekonomiska vinster 

Enklare modell typ Göteborg
Magnus Simonssons presentation idag

Utvärderingen FKs effektutvärdering
Modell Försäkringskassans effektutvärdering av 

SE/SIUS/Förstärkt samarbete 2017 

Utvärderingen Enter
Effekt 24.700kr per heltid arbete utan subvention

75% heltid arbete med subvention
50% heltid studier

Transfereringar, ohälsa mm tillkommer
Utgå från effekt/värde ett år om långvarighet är osäker



Nästa medlemssamråd
2019: AF och FK
2018: FK och AF
2017: Värnamo kommun
2016: Sävsjö kommun
2015: Jönköpings kommun
2014: Landstinget i Jönköpings län
2013: Försäkringskassan (FK)


