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Verksamhetsplan 2019 

Samordningsförbundets uppdrag 

Samordningsförbundet ska stödja samverkan och kan ge stöd till insatser som utförs av 

huvudmännen och som hjälper personer i yrkesverksam ålder att få, eller förbättra, 

förmågan att arbeta.  

Uppdraget regleras i ”Lag (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser”.  

Samordningsförbundet bildades 2011-04-01 och består av kommunerna Aneby, Eksjö, 

Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

Region Jönköpings län. 

Vision 

Samverkan för allas delaktighet i samhället  

Målgrupp 

Samordningsförbundets målgrupp för den finansiella samordningen är personer mellan 

18 och 64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär eller 

riskerar att få offentlig försörjning.  

Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv användning av de 

gemensamma resurserna. Förbundets resurser ska användas för insatser som syftar till 

att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 

Styrelsen har tagit beslut om att inrikta sitt arbete främst på unga personer mellan  

18 och 29 år. 

Organisation 

Samordningsförbundets leds av en styrelse bestående av nio ordinarie ledamöter med 

personliga ersättare. Förbundsordningen styr hur fördelningen av platser sker och när 

styrelsemedlemmarna byts.  

Till sin hjälp har styrelsen en förbundschef på 75 %. Tjänster för ekonomi- och personal-

administration köps från Region Jönköpings län.  

En beredningsgrupp som består av operativa chefer från samtliga ägare förbereder 

ärenden till styrelsen samt återför beslut till sin egen verksamhet. Beredningsgruppen 

identifierar behov av samverkansinsatser och tar fram förslag till verksamhet för 

samordningsförbundet. 

Ekonomi 

Samordningsförbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska 

medel. Samordningsförbundet ska hela tiden ha en sådan likviditet att det vid varje 

enskilt tillfälle kan finansiera utbetalningar i enlighet med beslut som tagits om 

finansiering av verksamhet. 
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Förbundet får inte skuldsätta sig. Det får inte heller placera innestående medel på ett 

sådant sätt att medlen kan minska i värde. 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en budget i balans. Styrelsen följer upp 

budgeten regelbundet. Förbundet har under 2018 en budget på totalt 6 411 000 kr,  

exkl. sparade medel.  

5. Samordningsförbundets finansierade verksamheter  

5.1 Individpåverkande insatser  
 

5.1.1 Supported Employment, SE – fortsättning  

Pågående verksamhet 

I varje deltagande kommun finns en SE-grupp bestående av SE-coacher samt 

representanter för Försäkringskassa, Arbetsförmedling och psykiatriska kliniken i Region 

Jönköpings län. De träffas varje månad för att aktualisera och följa upp deltagare i 

projektet. Försäkringskassan föreslår till SE-gruppen de personer med aktivitets-

ersättning som de anser ska ingå i projektet. Övriga deltagare i SE-gruppen har också 

möjlighet att anmäla lämpliga deltagare. Urvalet sker i samråd mellan medlemmarna i SE-

gruppen. 

I arbetet som SE-coach ingår att finna lämpliga arbetsplatser för personer som ingår i 

målgruppen och att sedan, tillsammans med arbetsgivare, arbetskamrater och 

myndigheter, ge det stöd som fordras för att den enskilde individen ska bli anställd. 

Stödet ska även kunna ges efter en anställning till dess att personen och/eller hens 

arbetsgivare bedömer att ytterligare kontakt inte är nödvändig. 

Från 2018-01-01 har målgruppen utökats till att omfatta personer som har svårigheter 
att etablera sig och upprätthålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden på grund 
av: 

 funktionshinder  
 psykisk ohälsa  
 missbruksproblematik  

I första hand läggs fokus på unga (19 – 29 år) som har eller riskerar att få 
aktivitetsersättning. Varje kommun definierar hur de väljer att arbeta med personer som 
har en missbruksproblematik.  

Beredningsgruppen har fördelat projektmedel från Höglandets samordningsförbund 
enligt följande: 
Aneby 75 % (en coach), Eksjö 150 % (två coacher), Nässjö 180 % (två coacher), Sävsjö 
150 % (två coacher), Tranås 100 % (en coach från februari 2018), Vetlanda 150 % (tre 
coacher). På grund av föräldraledighet har Eksjö enbart utnyttjat 125 % under våren 
2018.   
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SE-coacherna har ett nätverk tillsammans med förbundschefen och har regelbundna 

möten. SE-coacherna har fått handledning vid två tillfällen under våren 2018 av Johanna 

Gustavsson från Stiftelsen Activa. I dagsläget har alla coacher fungerande inloggning till 

redovisningssystemet SUS och har fått utbildning i användningen av det. 

Verksamhet 2019 

Verksamheten planeras att vara oförändrad under 2019. En styrgrupp för SE-arbetet på 

Höglandet där chefer för SE-coacher deltar startas under vintern 2018. 

5.1.2 IT-spåret  

Pågående verksamhet 

Under våren 2018 har IT-spåret präglats av ”nystart”. Det är en ny projektledare, Bodil 

Äng, och de tre samordningsförbunden samt Region Jönköpings län har lämnat 

ekonomiska garantier fram till och med 2022.  

Det finns femton studieplatser på IT-spåret. Alla studenterna har en individuell studieplan 

vilket innebär att de befinner sig på olika stadier i undervisningen. Under våren 2018 har 

det varit 14 studenter från Höglandet, varav två kvinnor, och en student från Jönköping.  

Antagning och avslut för utbildningen sker kontinuerligt och strävan är att alltid ha 15 

aktuella studenter.  

En kvinnlig student slutade eftersom hon fick arbete men då startade det en annan 

kvinnlig student vilket innebär att det har varit två kvinnor inskrivna under våren 2018. 

Tre män avslutade utbildningen. Två på grund av sjukdom och en gick till andra studier 

inom IT.  Det har varit många studiebesök under våren 2018. De flesta som kommer på 

studiebesök väljer att söka till utbildningen. Sex män från Höglandet och fyra män från 

övriga delar av länet finns på köplats.  

Projektledaren arbetar aktivt med att skapa en studiemiljö som även tilltalar kvinnor. 

Marknadsföringen utökas i länet och anpassas så att den tilltalar både kvinnor och män. 

En av de studerande har arbetat med att ta fram nya informationsblad samt skapat en 

hemsida för utbildningen.  

 

Kommunal utveckling är värd för IT-spåret som övergick från att vara projekt till att bli 

verksamhet från 2018-01-01. Utbildningen är förlagd till Campus I12 i Eksjö. Ordförande i 

styrgruppen är förbundschefen för Höglandets samordningsförbund. 

Verksamhet 2019 

Verksamheten planeras att vara oförändrad och med fortsatt arbete för att öka antalet 

kvinnor på utbildningen och antalet studenter från övriga delar av länet under 2019.  

5.2 Strukturpåverkande insatser/utbildning  

 

5.2.1Projekt Uppdrag Samverkan 
Uppdrag 

 Arbeta med samverkan mellan de fyra rehabiliteringsaktörerna. 



 

 

Höglandets samordningsförbund      Verksamhetsplan 2019 antagen av styrelsen 2018-11-27 
Box 15, 574 21 Vetlanda     
E-post: hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se    

 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 KUR-gruppen. 

 Inga individärenden. 

Pågående verksamhet  

Arbetet bedrivs enligt lokala behov i kommunerna, utifrån uppdragsformuleringen i 

projektbeskrivningen. 

 

I varje deltagande kommunområde, Aneby, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås har 

samverkanskoordinatorn skapat/återuppväckt en struktur för samverkan mellan 

kommunen, vården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Strukturen finns både på 

chefsnivå och på handläggarnivå.  Dessa olika grupper består av 8-11 personer/grupp. 

Chefsgruppen träffas minst två gånger/år och arbetsgrupperna oftare.  

Samverkanskoordinatorn bidrar med information kring samverkan vid nyanställningar, 

på olika arbetsplatsträffar och som telefonkonsult. Det är också deras uppgift att vara 

”vägen in” till kommunen för övriga myndigheter. 

I alla deltagande kommunområden har det genomförts gemensamma informationsträffar 

med alla parter där de har fått beskriva sin verksamhet för varandra. Det har varit mellan 

50 – 80 deltagare på dessa mycket uppskattade träffar.  

Träffarna har bidragit till att öka förståelse för varandras uppdrag/verksamhet. Det har 

även framkommit flera konkreta tips och idéer kring samverkan som har funnit gehör i 

respektive kommunområde.  

Varje kommunområde har möjlighet att lägga upp gemensamt material på förbundets 

hemsida.  

Samverkanskoordinatorerna arbetar också mycket aktivt med genomförandet av 

Höglandets samordningsförbund – Inspirationsdag. Denna dag kommer att följas upp 

lokalt i kommunområden under hösten 2018 och det är samverkanskoordinatorn som är 

ansvarig för planering och genomförande i de kommunområden som har tillgång till 

tjänsten.  

Arbetet kring ”Rätt stöd – rätt försörjning” (se nedan) är också en del av arbets-

uppgifterna. 

Samverkanskoordinatorerna träffas tillsammans med förbundschefen 1 gång/månad för 

att utbyta erfarenheter och inspirera varandra till fortsatt utvecklingsarbete. Under våren 

2018 har det varit fem träffar. Det framkommer många spontana positiva synpunkter från 

både kommunernas, vårdens, Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens personal om 

arbetet med samverkan.  
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Verksamhet 2019 

Verksamheten planeras att vara oförändrad under första halvåret 2019. Aneby har en 

aktiv samverkanskoordinator från juli 2018.  

Under början av 2019 planeras för en utvärdering av projektet och beslut kring eventuell 

förlängning av arbetet.  

5.2.2 Höglandets samordningsförbund – Inspirationsdag 

I förbundet finns sedan tidigare en ”KUR-grupp” som består av medarbetare från alla 

medlemmarna. Gruppen arbetar med att planera och genomföra olika informations- och 

utbildningssatsningar. Tidigare har aktiviteten kallats KUR-dag men under våren 2018 

beslöt styrelsen att byta namn. Det nya namnet är Höglandets samordningsförbund – 

Inspirationsdag! 

 

Den 3 maj 2018 genomfördes Inspirationsdagen på Pigalle i Nässjö. Dagen blandade 

föreläsningar i storgrupp och workshops i kommunområdesgrupper.  

Inbjudna talare var Anders Lundin och Adam Löving. Tyvärr blev Adam sjuk och det 

innebar att Anders var ensam talare. Han gav även uppgifter och inspiration till 

workshopen. Redovisning i storgruppen genomfördes genom att använda mobiltelefoner 

som mentometerknappar och skapa ordmoln. Detta var ett mycket uppskattat sätt att 

redovisa många grupper i en stor samling. Se exempel nedan. 

  

Inspirationsdagen kommer att följas upp lokalt i kommunområden under hösten 2018.  

Dagen var uppskattad och fick positiv utvärdering av de cirka 200 deltagarna som 

önskade en ny dag 2019.  

Verksamhet 2019 

Under 2019 görs ett uppehåll med att anordna Höglandets samordningsförbund –  

Inspirationsdag. 

5.2.3 Psykiatriveckan 

För 12:e året i rad planerar Region Jönköpings län en kompetensutvecklingsvecka på 

Höglandet.  

Målet är att öka kunskapen och förståelsen för flera psykiatriska diagnoser och 

beteenden. Målgrupperna är patienter, anhöriga, vårdpersonal samt personal hos 

offentliga myndigheter och organisationer.  

Styrelsen har beslutat att aktivt stödja Psykiatriveckan då den riktar sig till samordnings-
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förbundets målgrupper. 

Veckan genomförs alltid under vecka 46 och under våren 2018 har ett antal 

planeringsmöten genomförts. 

Verksamhet 2019 

Det planeras för en psykiatrivecka även under 2019.  

 

5.2.5 Utbildningsdagar och ägarsamråd för styrelse och beredningsgrupp 

 

Styrelsen och beredningsgruppen genomförde en gemensam planerings- och 

inspirationsdag 2018-01-19. 

Tillsammans med övriga samordningsförbund i länet genomfördes ett medlemssamråd  

2018-02-23, samt en vårkonferens 2018-04-11. 

Verksamhet 2019 

En gemensam planeringsdag för styrelsen och beredningsgruppen planeras tidig höst 

2019. Förbundschefen har i uppdrag att tillsammans med förbundschefen för de övriga 

förbunden i länet arbeta för ett nytt upplägg av medlemssamråd och vårkonferens under 

2019.  

Medlemssamråd sker 22 februari 2019. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

ansvarar för träffen.  

I april 2019 kommer Magnus Simonsson, från Nationella rådet, att genomföra en 

utbildning för nya styrelseledamöter för hela Jönköpings län och med inbjudan till övriga 

län i Småland. 

6. Samordningsförbundets administration  
 
6.1 Löne- och personaladministration 

Samordningsförbundet har ett avtal med Region Jönköpings län om köp av viss 

administration från regionens kansli. Regionen sköter ekonomiadministrationen samt 

personaladministrationen åt samordningsförbundet. Övriga samordningsförbund i länet 

har liknande avtal.  

Under 2019 träder en ny EU-förordning kring e-fakturering i kraft och detta måste 

förbundet beakta.  

6.2 Arkiv 

Arkivering av handlingar enligt arkivbeskrivningen sköts, enligt förbundsordningen, av 

Tranås kommun.  

 

6.5 Nätverk mellan förbund  

Samordningsförbundet är medlem i Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS)  

 

6.6 Nätverk mellan förbundschefer 

Förbundschefen samarbetar med förbundschefen för de två övriga förbunden i 

Jönköpings län och nätverket Norra Sydsverige samt nationellt SUS-nätverk.  
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Samarbetet med förbundschefen för de övriga två förbunden i länet sker kontinuerligt 

efter behov. 

6.7 Konferenser  

Våren 2019 konferens med Nationella rådet och förbundschefsdagar i november 2019. 

Förbundschefen deltar vid båda tillfällena och eventuellt deltar även någon från 

styrelse/beredningsgrupp vid den nationella konferensen. Även NNS har en konferens 

under hösten 2019, där förbundschefen eventuellt deltar. 

6.8 Utbildningar 

Tillsammans med övriga förbund i länet planeras under våren 2019 en grundutbildning 

och en chefsdag i SE-metoden. 

6.9 Licenser 

Samordningsförbundet har köpt licenser för att kunna använda EsMaker och 

Indikatorerna. EsMaker är ett enkätsystem som används för anmälan till olika 

konferenser/utbildningar och uppföljningar av dem. Indikatorerna är ett gemensamt 

projekt via NNS för att mäta kvalitet på utförda aktiviteter. 

7.0 Informationshantering 
7.1 Hemsida 

IT-enheten inom Jönköpings kommuns stadskontor hanterar, enligt tidigare avtal, 

utveckling och drift av förbundets hemsida. På hemsidan presenteras bland annat 

protokoll och minnesanteckningar från styrelse respektive beredningsgrupp. Där finns 

också dokumentation kring pågående projekt. Hemsidan är gemensam för alla tre 

förbunden i Jönköpings län.  

Förändringar 2019 

Under våren 2018 har ett arbete inletts för att säkra tillgängligheten och informationen 

på hemsidan enligt tvingande direktiv, GDPR och WCAG. Detta arbete fortsätter under 

2019.  

 

7.2 E-post 

Höglandets IT sköter samordningsförbundets Outlook vad gäller uppdatering och service. 

 

7.3 Digital anslagstavla 

Höglandets samordningsförbund fortsätter med en gemensam digital anslagstavla på 

hemsidan.  

 

7.4 Dataskyddsombud 

Förbundet har tecknat ett avtal med Tranås kommun om samarbete kring 

dataskyddsombud.  
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7.5 Övrig informationsspridning 

Under 2019 planeras för information om förbundet i alla medlemmars fullmäktige/ 

styrgrupper. Foldrar uppdateras och delas ut efter behov. 
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8. EKONOMISK REDOGÖRELSE 

8.1 Ekonomiska förutsättningar inför 2019 – 2021  

Förslag till budget 2019 – 2021   

Intäkter 2018 2019 2020 2021 

Staten 3 205 000 3 205 000 3 205 000 3 205 000 

Region Jönköpings län 1 602 500 1 602 500 1 602 500 1 602 500 

Aneby kommun 96 100 96 100 96 100 96 100 

Eksjö kommun 240 400 240 400 240 400 240 400 

Nässjö kommun 448 700 448 700 448 700 448 700 

Sävsjö kommun 160 300 160 300 160 300 160 300 

Tranås kommun 272 400 272 400 272 400 272 400 

Vetlanda kommun 384 600 384 600 384 600 384 600 

Summa intäkter 6 410 000 6 410 000 6 410 000 6 410 000 

Kostnader 2018 (prognos) 2019 2020 2021 

SE-projekt 3 700 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 

IT-spåret 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 

Inspirationsdag 130 000 0 150 000 150 000 

Framtida projekt  50 000 60 000 380 000 380 000 

Hemsida 0 50 000 30 000 20 000 

Uppdrag Samverkan  1 300 000 750 000 0 0 

Utvärdering Uppdrag 
Samverkan 0 100 000 0 0 

Psykiatrivecka 30 000 30 000 30 000 30 000 

Tjänsteman 540 000 550 000 550 000 550 000 

Styrelse 46 700 40 000 40 000 40 000 

Ekonomihantering 68 000 68 000 68 000 68 000 

Revision 30 100 45 000 45 000 45 000 

Utbildning, styrelse/ 
beredningsgrupp 44 700 20 000 20 000 30 000 

Övrig administration 53 000 50 000 50 000 50 000 

Övriga finansiella 
kostnader 0 0 0 0  

Summa kostnader 7 142 500 6 713 000 6 313 000 6 313 000 

Resultat -732 500 -303 000 97 000 97 000 

Ackumulerat resultat 
från 2017:                       
1  354 164 

Prognos 
ackumulerat 
resultat för 2018:                     
621 664 

Prognos 
ackumulerat 
resultat för 2019:       
318 664  

Prognos 
ackumulerat 
resultat för 2020:            
415 664 

Prognos 
ackumulerat 
resultat för 2021: 
512 664 
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