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Vår gemensamma vision: 

Livskvalitet och egenförsörjning för alla! 
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Ordföranden har ordet 
 

Vi är nu inne på 10:e verksamhetsåret med Samordningsförbund 

(Finsam) i vårt län. Jag har haft förmånen att delta i utvecklingen sedan 

Samordningsförbundet Jönköping bildades 2007 efter 2 års intensivt 

förberedelse arbete, utvidgningen till att omfatta även Habo, Mullsjö och 

Vaggeryds kommuner och bildandet av Höglandets Samordnings 

förbund och Finnvedens Samordningsförbund. Det har varit en fantastisk resa! 

 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden gör stor skillnad för de människor som av olika skäl 

tappat sin förmåga till egen försörjning och som inte får tillräckligt stöd i ordinarie 

verksamheter. I förbundets verksamhet utgår vi från den enskilda människans behov av insatser 

utan att begränsas av gränsdragningar mellan huvudmännens olika uppdrag. 

  

I Södra Vätterbygden fokuserar vi på följande områden: 

• Att finansiera tidsbegränsade utvecklingsprojekt som en eller flera av huvudmännen 

driver och som vid positivt utfall övergår i ordinarie verksamhet. 

• Att långsiktigt finansiera verksamhet som någon av huvudmännen driver i samverkan 

med övriga, där finansiering från förbundet är nödvändig för fortsättningen. ENTER är 

ett exempel på verksamhet som finansieras långsiktigt av förbundet och som är vårt 

flaggskepp. 

• Att underhålla och utveckla samverkansstrukturer som underlättar samarbetet mellan 

huvudmännen. Arenasamverkan är exempel på detta. 

• Att initiera och finansiera gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för 

huvudmännens medarbetare. 

Denna årsredovisning beskriver alla de aktiviteter och insatser som blivit möjliga genom vårt 

arbete i förbundet. Våra resultat är fantastiskt bra! Både för de människor som deltagit och för 

vårt samhälle. Många har kommit från utanförskap till egen försörjning i form av arbete eller 

studier. En samhällsekonomisk analys av en av våra verksamheter, FIA, visar en vinst på 3 

miljoner kronor för perioden 2013-2016! 

 

Jag vill tacka alla samverkansparter, styrgrupper och personal i de insatser som vi finansierat 

under 2016. Alla bidrar med kompetens och engagemang för att deltagarna ska nå målet egen 

försörjning och ökad livskvalité. Jag vill också tacka beredningsgruppen, styrelsen och 

förbundskansliet för ett lysande arbete.  

 

Nu fortsätter vi arbetet att utveckla förbundets verksamhet för att skapa än större möjligheter för 

människor att gå från utanförskap till innanförskap! 

 

Klas Rydell 

Ordförande                                                                                                                                                                                                 

 

”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle, utan en ständigt levande 

process levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.”       

(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114) 
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1. Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av verksamhet och resultat samt 

en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2016. Till redovisningen hör 

två bilagor. 

1.1. Sammanfattning 

Fem verksamheter, en förstudie och ett kompetensutvecklingsprojekt har helt eller 

delvis finansierats med förbundets medel under 2016. Varje verksamhet har sin egen 

struktur som innebär att det finns anledning att granska resultat utifrån olika 

tidsperioder. Se bilaga 2. Här fokuseras på resultat under 2016. 

Enter är ett team som ger stöd till personer med behov av samordnade insatser, främst 

unga. Under 2016 har man arbetat med 41 kvinnor och 37 män.  

Av de 39 som avslutades 2016 bedömdes 21 ha en arbetsförmåga. Av dessa 21 började 

15 arbeta eller studera vid avslut, vilket är en större andel än tidigare år.  

200 i praktiken hjälpte många unga Vaggerydsbor att få arbete. Projektet avslutades i 

januari 2016. Målet för coachen som finansierades av förbundet överträffades. 

Arbetssättet Supported Employment har implementerats av Vaggeryds kommun.  

Grön rehabilitering i Klevarp (Tenhult) har under 2016 gett stöd till 25 kvinnor och 3 

män med stressrelaterad sjukdom, vilket är ett lägre antal än målsättningen. Många 

deltagare har kommit igång i arbetslivsinriktad aktivitet men det är oklart hur många. 

Målet att 80% av de avslutade skulle uppleva en förbättrad livskvalitet är uppfyllt.  

Funktionsnedsatta i arbete (FIA) stöttar personer med fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning. De arbetade med 16 kvinnor och 12 män under 2016. 4 av 13 

avslutade under 2016 hade arbete vid avslut.  

IT-spåret i Eksjö ger yrkesutbildning till unga i hela länet med Aspergers syndrom och 

stort IT-intresse. Under 2016 deltog 3 män från vårt förbunds område. En förstudie har 

genomförts om situationen för nyanlända som pga hälsoproblem har svårt att klara 

studier och arbete. Planer finns på ett gemensamt projekt med samordnat stöd som 

förhoppningsvis kan starta under 2017. 

Metodutvecklingsprojektet Rätt stöd – rätt försörjning har lett till ett bättre samarbete 

mellan socialtjänst, Försäkringskassan och vården kring personer med ohälsa som 

saknar SGI, sjukpenninggrundande inkomst. 

Förbundet har också gett stöd till andra former av samverkan samt frukostmöten och 

annan gemensam kompetensutveckling, bl a om suicidförebyggande arbete och om 

Supported Employment. 140 män och 400 kvinnor har deltagit i kompetensutveckling 

under 2016, finansierad av förbundet. Över 6000 personer besökte den stora 

Jobbmässan på Elmia som förbundet var medarrangör i. 

Ekonomin i förbundet är stabil. Årets underskott 93.404kr täcks av det kapital som 

fanns vid årets start. 
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1.2. Inledning 
1.2.1. Organisation 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden är en fristående juridisk organisation med 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Jönköpings län och kommunerna 

Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd som medlemmar. Förbundet bildades 2007 och 

verkar utifrån lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 

(Finsam). I landet finns ungefär 80 förbund. 

Förbundets organisation består av en styrelse och en beredningsgrupp som utses av 

medlemmarna samt ett kansli.  

1.2.2. Målgrupp 

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 

år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig 

försörjning.  

Enligt förbundets verksamhetsplan ska förbundet i första hand prioritera målgruppen 

unga vuxna (18-29 år) med diffus eller komplex problematik. 

1.2.3. Uppdrag 

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 

verksamheter. Samordningsförbunds uppgift är i första hand att verka för att boende i 

förbundets område ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning genom arbete.  

På individnivå verkar samordningsförbund genom att finansiera insatser eller 

förstärkning av verksamhet som bedrivs av de samverkande parterna. Förbundet stödjer 

också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att 

myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det handlar t ex om kartläggning av behov, 

kompetensutveckling och återkommande samråd i gemensamma arenor. 

1.2.4. Finansiering 

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna är 5.520.000 kronor. Staten bidrar genom 

Försäkringskassan med hälften av medlen, Region Jönköpings län med en fjärdedel och 

de fyra kommunerna tillsammans med en fjärdedel. Fördelning mellan kommunerna 

sker enligt förbundsordningen utifrån invånarantalet. 

1.2.5. Vision och målsättningar 

Förbundet har en vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att 

de resurser som avsätts för gemensamma insatser används på ett så effektivt sätt som 

möjligt och att berörda parter vid behov samverkar så effektivt som möjligt.  

Förbundets verksamhet ska formas så att alla förbundsmedlemmar upplever att 

förbundet aktivt medverkar till att nå det övergripande målet för Finsam. Förbundets 

inriktning presenteras varje år i en verksamhetsplan med budget som fastställs av 

styrelsen i november. Måluppfyllelsen för åtagandena i Verksamhetsplan 2016 

presenteras i bilaga 1. 

Förutom visionen, den övergripande målsättningen och åtagandena i verksamhetsplanen 

finns mer specificerade målsättningar för respektive projekt. 
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2. Verksamheter inklusive måluppfyllelse 

2.1. Insatser på individ- och gruppnivå 

Fem verksamheter, en förstudie och ett metodutvecklingsprojekt har fått medel från 

förbundet under 2016. Tydligare information om respektive verksamhet, deltagare och 

resultat presenteras i bilaga 2. Här följer en kort sammanfattning om respektive 

verksamhet och om målen uppfyllts.   

2.1.1. Enter 

Målgrupp 

Enter arbetar med samordnat stöd till personer i arbetsför ålder 18 – 64 år som har 

behov av insatser från flera av projektet aktörer, uppbär offentlig försörjning och 

bedöms ha en arbetsförmåga att bygga på inom ett år. 

Prioriterad grupp är personer i åldersgruppen 18-29 år, med psykisk ohälsa och/eller 

psykisk funktionsnedsättning. Boende i Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryd. 

Arbetsgrupp 

I Enter arbetar ett team med medarbetare från projektägaren Jönköpings kommun 

(Arbetsmarknadsavdelningen), Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region 

Jönköpings län. Teamet ska ta emot 75 deltagare per år. Under 2016 har man arbetat 

med 41 kvinnor och 37 män.  

Måluppfyllelse 

➢ Det övergripande målet är att tillvarata resurser och hitta hållbara lösningar för den 

enskilde individen i riktning mot arbete och studier. 

Enligt en enkät som 68 deltagare besvarat vid avslut upplever 45 helt och 15 delvis att 

Enter stöttat dem att hitta långsiktiga, hållbara lösningar. Målet bedöms som uppfyllt. 

➢ 30% av deltagarna som bedöms ha arbetsförmåga skall komma i arbete eller studier 

och på så sätt minska behovet av offentlig försörjning 

Totalt har 107 av de 184 som avslutats bedömts ha arbetsförmåga. Av dessa har 

åtminstone 25 kvinnor och 29 män (50% totalt) börjat arbeta eller studera vid avslut. 

Denna andel överstiger klart målet 30%. 

➢ övriga deltagare ska ges stöd i att komma till rätt försörjning   

Stor andel av dem som inte kommit till arbete eller studier på heltid har fått stöd till rätt 

försörjning. Särskilt behovet av försörjningsstöd har minskat kraftigt. Målet bedöms 

som uppfyllt.   

➢ 80% av deltagarna i projektet ska uppleva att den egna hälsan och/eller livskvalitén 

har förbättrats. 

Nästan 83% angav en förbättring på minst ett av områdena fysisk hälsa, psykisk hälsa, 

generellt hälsotillstånd och livskvalitet. Målet är uppfyllt. 

Ekonomi 

Förbundet beviljade 2.592.500kr år 2016. Utfallet blev 2.434.761kr. Huvudmännen 

delar på finansieringen av resterande kostnad, ca 580.000kr. För 2017 har förbundet 

beviljat 2.960.000kr. 
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2.1.2. Projekt ”200 i praktiken” 

Målgrupp 

Arbetslösa unga vuxna i åldern 18-24 år i Vaggeryds kommun. I gruppen ingick under 

perioden 32 unga med särskilda behov.  

Arbetsgrupp 

I projektet arbetade en jobbcoach/projektledare och en SE-coach på 50%.  

Måluppfyllelse 

➢ Målet 200 praktikperioder à 3 månader, som gav projektet dess namn, har 

överträffats. 

➢ Över 75 % av deltagarna i projektet har fått en praktikplats, studier och/eller arbete.  

➢ 100 % av ungdomarna som deltagit har haft personliga samtal med coach och fått en 

ökad kunskap om arbetsgivare 

➢ 100 % av de företag och förvaltningar som deltagit har fått ökad kunskap om 

ungdomar. 

➢ Nya samarbetsstrukturer har utvecklats. 

➢ Målet att SE-coachen skulle arbeta med minst 20 unga varav 5 skulle få arbete har 

överträffats. 32 unga med särskilda behov fick stöd. 11 av dem fick arbete. 

Arbetssättet Supported Employment har implementerats av Vaggeryds kommun. 

Ekonomi 

Förbundet beviljade max 325.600kr i bidrag för perioden februari 2015 t o m januari 

2016 varav 25 tkr för slutmånaden januari. Utfallet för januari 2016 blev 11.037kr.  

2.1.3. Grön rehabilitering 

Målgrupp 

Personer med stressrelaterade sjukdomar som utmattningssyndrom, depression, ångest 

samt smärttillstånd som utvecklats i samband med långvarigt stresstillstånd. Boende i 

Södra Vätterbygden. 

Arbetsgrupp 

I verksamheten finns ”vit” kompetens i form av arbetsterapeut och psykolog och ”grön” 

kompetens i form av trädgårdsmästare/projektledare. Alla tre arbetar deltid. De arbetar 

med sammanhållna grupper om 7-8 personer under 10 veckor, med minst två 

gruppstarter per termin. 

Måluppfyllelse 

➢ 32-48 nya deltagare per år 

25 kvinnor och 3 män har börjat på kurser under 2016. Teamet hade dessutom 

uppföljande kontakt med flera tidigare deltagare. Målet har inte uppfyllts. 

➢ Det övergripande målet är att deltagaren kommer åter till arbete, studier eller rätt 

form av ersättning vid sjukdom samt att behovet av vård minskas.  

Flera deltagare har kommit åter i arbete och/eller fått ändrad ersättning från 
Försäkringskassan, men aktuell uppföljning saknas. Målet är uppfyllt för vissa av 

deltagarna men det är oklart för hur många. 

Behov av vård är svårt att mäta, men bättre livskvalitet och hälsa samt återgång i 

arbetslivsinriktad aktivitet innebär normalt att behovet av vård minskar.  
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➢ Minst 25% av deltagarna är i arbetslivsinriktad aktivitet såsom arbetsträning, studier 

eller arbete 3 månader efter avslutad kurs.  

Uppföljning för deltagargruppen som helhet saknas. Därför är det oklart om målet 

uppfyllts. 

➢ 80% av deltagarna anger en förbättrad livskvalitet vid avslut av kursen. 

Mätning har skett med formulären BBQ (självskattningsenkät om livskvalitet) och EQ-

5D VAS (termometerskala om övergripande hälsa). 75% respektive 80% av deltagarna 

angav en bättre livskvalitet respektive övergripande hälsa vid avslut jämfört med 

situationen vid start i verksamheten. Målet är uppfyllt.  

Ekonomi 

Förbundet beviljade Region Jönköpings län max 855.500kr för Grön rehabilitering 

2016. Utfallet blev 845.641kr. Region Jönköpings län har sökt fortsatta medel till Grön 

rehabilitering men styrelsen har avslagit ansökan eftersom projektägaren bedöms ha 

haft tid att pröva arbetssättet och hitta egen finansiering av verksamheten, så som 

parterna formulerade sig i första ansökan om medel från förbundet. 

2.1.4. Projekt FIA (mé knuff) 

Målgrupp 

Projekt Funktionsnedsatta i Arbete (FIA, tidigare ”FIA mé knuff”) arbetar med 

målgruppen personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, boende i 

Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryd.  

Arbetsgrupp 

Två jobbcoacher arbetar halvtid, med stöd bl a av kontakter de har på kontoret där de 

sitter, hos Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Jönköpings län (HSO). 

Måluppfyllelse 

➢ Målet är att 30% av deltagarna arbetar eller studerar vid avslut. 

13 av årets 28 deltagare har avslutats under 2016. 4 av dem hade då börjat arbeta, på 

hel- eller deltid.  

För att räkna procent behöver en större grupp avslutade granskas. Sedan förbundet gick 

in med finansiering 2013 har 15 av 33 kvinnor och 6 av 21 män som avslutats fått 

arbete. Det innebär totalt 39% av de avslutade. Målet är uppfyllt. 

Ekonomi 

Förbundet beviljade totalt 531.000kr för 2016. Utfallet blev 489.666kr. För 2017 har 

förbundet beviljat 559.040kr. 

2.1.5. IT-spåret i Eksjö 

Målgrupp 

Unga, fyllda 19 år, med högfungerande autism (Aspergers syndrom) och stort IT-

intresse. För boende i Jönköpings län. Tre av deltagarna (män) kom under 2016 från 

förbundets område. 

Arbetsgrupp 

I teamet arbetar en arbetsterapeut/projektledare, en lärare inom gymnasieämnen och en 

lärare inom högskoleämnen. Man sitter i lokaler på Campus i12 i Eksjö. 
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Måluppfyllelse 

Projektets målsättningar är att stötta studenter till arbete eller lämplig sysselsättning, att 

bryta isolering och att öka möjligheten för egenförsörjning. Alla tre målen bedöms 

uppfyllda. Av de 15 som fullföljt utbildningen hittills har 8 fått arbete. 

Ekonomi 

Förbundet beviljade en fjärdedel av finansieringen för 2016 med 575.000kr. Utfallet 

blev 575.000kr. Övriga finansiärer är projektägaren Region Jönköpings län och de båda 

andra förbunden i länet. Även för 2017 har förbundet beviljat en fjärdedel av budgeten, 

med 600.000kr. 

2.1.6. Förstudie Ny verksamhet för nyanlända 

Alla parter i förbundet enades i Verksamhetsplan 2016 om att nyanlända med behov av 

samordnad rehabilitering är en prioriterad ny målgrupp. I januari 2016 genomfördes en 

workshop med många berörda parter. En arbetsgrupp utsågs, som fortsatte formulera 

hur en gemensam ny verksamhet skulle kunna se ut. 

Tankarna i arbetsgruppens förslag bedömdes intressanta men i behov av komplettering. 

Medel avsattes därför för en förstudie. Arbetsförmedlingen genomförde förstudien i 

samarbete med förbundet. Förstudien finns på förbundets hemsida. 

Under hösten arbetade en delvis ny arbetsgrupp vidare med tankarna i förstudien. 

Jönköpings kommuns Arbetsmarknadsavdelning hade då tagit på sig ansvaret som 

projektägare. Vid årsskiftet fanns en så konkret plan i en ansökan att det bedömdes 

rimligt att verksamheten ska kunna starta våren 2017. Många erfarenheter har hämtats 

från verksamheten Enter. 

Vid årsskiftet 2016/2017 var det fortfarande oklart hur Region Jönköpings län ställer sig 

till att anställa en av medarbetarna i det team som bedömts viktigt för att nå gott 

resultat. 

Ekonomi 

Förbundet avsatte 150.000kr för förstudien. Utfallet blev 95.062kr. Förbundet har också 

reserverat upp till en miljon ur budgeten 2017 för att möjliggöra start av den nya 

verksamheten. 

2.1.7. Rätt stöd – rätt försörjning 

Under 2015 genomfördes en förstudie om personer som trots ohälsa inte har SGI, 

sjukpenninggrundande inkomst. Det resulterar i att dessa personer istället behöver 

försörjningsstöd, att de inte får del av samordning i sin rehabilitering av 

Försäkringskassan och ibland även till att de inte får rätt stöd från vården.  

Under 2016 genomfördes ett metodutvecklingsprojekt, i samarbete med Finnvedens 

samordningsförbund. Ett flödesschema för samverkan mellan kommun, 

Försäkringskassan och vården har utarbetats. En blankett har skapats som gör att 

socialtjänsten kan ge underlag till behandlande läkare om aktuell situation. 
Kompetensutveckling har getts till berörd personal, bl a om försäkringsmedicinska 

frågor och användning av läkarintyg.  

Ekonomi 

Förbundet beviljade 135.000kr för två projektmedarbetare på halvtid på 

Försäkringskassan och Jönköpings kommuns socialtjänst. Mycket av arbetet visade sig 

kunna genomföras inom ramen för ordinarie tjänster. Utfallet blev 43.473kr. 
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2.2. Kompetensutveckling  

Förbundet har under 2016 arbetat med flera former av gemensam kompetensutveckling, 

med syfte att utveckla kompetensen om viktiga ämnen, öka kunskap om och förtroende 

för varandra och ge tillfälle för berörd personal att få direktkontakt med varandra. 

2.2.1. Frukostmöten 

Satsningen på frukostmöten på temat ”Förtroende bygger vi tillsammans” har fortsatt. 

Frukostmötena har haft följande teman:  

➢ Ska återhämtningsarbetet avvecklas eller utvecklas? 

➢ Bemötande av personer med självskadebeteende (2 frukostmöten) 

➢ Arbetsintegrerande sociala företag 

2.2.2. Interaktiv teater 

Deltagarna vid de båda frukostmötena om bemötande av personer med 

självskadebeteende uttryckte behov av fördjupning i frågan. Förbundet anordnade 

därför två halvdagar med dramagruppen Solvere. De arbetar interaktivt med publiken 

med hjälp av flera scener de skapat i samarbete med organisationen SHEDO – Self 

Harm and Eating Disorder Organization.  

32 av de 46 deltagarna uppgav i en enkät att de i hög eller mycket hög grad fick 

kunskap eller tankar som de kan ha användning för i sitt arbete. 

2.2.3. Supported Employment (SE) 

Arbetsrehabiliteringsmetoden Supported Employment har visat mycket goda resultat 

när det gäller att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få och behålla arbete. 

För att stödja den fortsatta spridningen av metoden och kvalitetssäkring av arbetet har 

de tre samordningsförbunden i länet delfinansierat fyra omgångar grundutbildningar 

inom SE och IPS (Individual Placement and Support) med totalt 75 deltagare.  

Förbunden har också finansierat flera fördjupningsdagar för SE-coacher, samlingar med 

metodnätverket för SE-coacher i länet, en dag om Supported Education (stöd vid 

studier) och en dag om SE för chefer med totalt ca 125 deltagare. Ungefär en tredjedel 

av deltagarna kommer från förbundets område. 

Ansvarig för metodnätverket för SE-coacher och samordning av de olika utbildningarna 

är en utvecklingsledare vid kommunernas utvecklingspartnerskap i länet Kommunal 

Utveckling.   

2.2.4. Existentiell hälsa 

I juni genomfördes på Arken i Värnamo en stor konferens om Existentiell hälsa för hela 

länet. Medverkande var bl a professor Cecilia Melder, läkaren Björn Ogéus, överläkare 

Ullakarin Nyberg och komikern Fredrik Ekdala. 

Cirka 350 personer fyllde salen och funderade tillsammans på hur existentiella frågor 

om livsmening, känsla av sammanhang mm kan påverka våra liv och vår hälsa. 

Denna gång bidrog Finnvedens Samordningsförbund till finansieringen. 

Budgeten för kompetensutveckling 2016 ökades av styrelsen från 200 tkr till 250 tkr. 

Utfallet blev totalt 222.430kr. 
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2.3. Annan samverkan 

Syftet med finansiell samordning är att stödja strukturer för samverkan inom 

rehabiliteringsområdet på olika sätt. Alla vinner på en effektiv samverkan när stöd ges 

till personer med komplexa behov. 

2.3.1. Arenasamverkan 

Under flera år har en lokal samverkan skett kring personer som behövt ha kontakt med 

flera aktörer. Samarbetet kallas Arenasamverkan och utgår från vilken vårdcentral eller 

psykiatrisk öppenvårdsmottagning personen är knuten till.  

Förutom berörd rehabsamordnare på vårdenheten deltar 

representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 

och berörd kommuns försörjningsstöd. 

Syftet med Arenasamverkan är att personer med behov av stöd 

från fler än en av aktörerna ska få så snabb och korrekt hjälp 

som möjligt. I gruppen stämmer man av hur situationen är för 

individen och vilka som bör medverka i den fortsatta 

planeringen. Samrådet bygger på samtycke från individen. 

Denna samverkan ökar också de anställdas kunskap om och förtroende för övriga 

organisationers sätt att arbeta. 

Under 2016 har 33 gruppmöten genomförts, varav över 10 med samråd om en eller flera 

personer. Totalt har situationen för ca 30 personer tagits upp för samråd under 2016, 

vilket är en tydlig minskning jämfört med 2015. Det har bl a berott på sjukdom hos 

handläggare som tidigare varit drivande och stor personalomsättning och vakanser, 

särskilt på Försäkringskassan. 

2.3.2. Hela kedjan till arbete 

2014 genomfördes en förstudie i samråd mellan förbunden och förbundens parter i 

länet. Förstudien innebar bl a en inventering av vad arbetsgivare anser är viktigt för att 

de ska kunna anställa fler personer som varit i behov av rehabilitering.  

Hösten 2015 kom ett genomförandeprojekt igång med ESF-medel. Mål var att hjälpa 

200 deltagare till arbete eller studier, att bygga en samverkansplattform i länet och att 

förbättra parternas samarbete med intresserade arbetsgivare, bl a genom utvidgad 

användning av arbetsmetoden Supported Employment. 

Projektets insatser avbröts av projektägaren Arbetsförmedlingen i november 2016 av 

flera skäl. En slutrapport väntas i början av 2017.  

Förbundet hade en aktiv roll i samverkan i styrgruppen, spridning av kunskap om 

projektet mm men har inte behövt gå in med finansiering av projektet. 

2.3.3. Jobbmässa på Elmia 

I oktober genomfördes en stor jobbmässa på Elmia i Jönköping, som förbundet var med 

och tog initiativ till. Syftena var flera: 

- att skapa en ny effektiv mötesplats för arbetsgivare och arbetssökande 

- att utställande arbetsgivare, besökare och arrangörer skulle bli så nöjda att det blir 

naturligt att fortsätta med denna typ av jobbmässa 
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- att uppmärksamma att även personer med arbetshinder är en resurs på 

arbetsmarknaden 

- att verksamheter som förbundet finansierar skulle få möjlighet att informera 

arbetssökande och andra intresserade om sin verksamhet och träffa nya arbetsgivare 

Syftena nåddes till fullo. Målet 3000 besökare överträffades – det kom över 6000 

personer! Verksamheterna fick flera användbara kontakter. Arbetsgivare, besökare och 

arrangörer var mycket nöjda med det mesta. AF och Jönköpings kommun har bestämt 

att arrangera en liknande jobbmässa på Elmia i oktober 2017. 

Ekonomi 

Förbundet avsatte 100.000kr till den projektgemensamma satsning som Jobbmässan 

innebär. Utfallet blev 100.288kr. På samma budgetpost redovisas 10.000kr som 

styrelsen beviljade i bidrag till en nationell satsning på utveckling av ett nytt 

uppföljningssystem för samverkan, Indikatorprojektet. 

3. Styrelsens arbete under året  

3.1. Styrelsen 

Samordningsförbundets styrelse har under året bestått av följande personer: 

Ordinarie ledamot Ersättare Utsedd av 

Klas Rydell, ordförande Marita Thalin Försäkringskassan 

Hans Jarstig, vice ordförande Lisbeth Bärenholdt Habo kommun 

Ola Nilsson Karin Widerberg Jönköpings kommun 

Christer Rube Staffan Bäckelid Mullsjö kommun 

Gert Jonsson 

Ann-Katrin Löfstedt fr o m sept 

Peter Fransson 

Malin Claesson fr o m sept 

Vaggeryds kommun 

Nils-Erik Emme Jonas Magnusson Region Jönköpings län 

Gregory Golding Andreas Appelberg Arbetsförmedlingen 

 

Arbetsutskottet har bestått av ordförande, vice ordförande och förbundschef.  

Styrelsen har haft 7 sammanträden under 2016.  

Styrelsen deltog tillsammans med beredningsgruppen i en vårkonferens i april. 

Konferensen anordnades tillsammans med de båda andra förbunden i Jönköpings län. 

Då gavs information om aktuella verksamheter som fått förbundens stöd i länet, om 

ESF-projektet Hela kedjan till arbete, projekt IT-spåret i Eksjö samt om Region 

Jönköpings läns friskvårdsarbete. 

Styrelsen och beredningsgruppen hade också en gemensam arbetsdag i september, då 

man bl a diskuterade utformningen av Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019. 

Styrelseprotokoll och många andra handlingar finns tillgängliga på förbundets hemsida 

www.finsamjonkopingslan.se. Ansvaret för hemsidan delas mellan de tre förbunden i 

länet. 

3.2. Revisorer 

Förbundets medlemmar utser revisorer som har till uppgift att granska förbundets 

verksamhet och redovisning. Revisorn från Jönköpings kommun företräder även de tre 

mindre kommunerna. De förtroendevalda revisorerna har ett sakkunnigt biträde från 

KPMG som stöd i granskningen. 
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Följande personer har utsetts för 2016. 

Ordinarie revisor Ersättare Utsedd av 

Östen Johnsson, Eksjö Susanne Andersson, Värnamo Region Jönköpings län 

Doris Johansson, Gränna  Jönköpings kommun 

Pernilla Rehnberg, Deloitte AB  Försäkringskassan 

3.3. Beredningsgruppen 

Till sin hjälp inför prövning av ansökningar om bidrag till verksamhet, planering av 

kompetensutveckling och annan utveckling har styrelsen en beredningsgrupp med 

tjänstemän. Följande personer ingick i beredningsgruppen under 2016: 

Ordinarie ledamot Ersättare Utsedd av 

Sverker Östberg, ordförande 
Anders Ivar fr o m maj 

Thomas Teike 
Eva Norrby fr o m november 

Jönköpings kommun 

Birgitta Berglund Ågren  Habo kommun 

Charlotta Johansson 

Helena Stenow fr o m oktober 

 Mullsjö kommun 

Jenny Andersson Lotta Damberg fr o m augusti Vaggeryds kommun 

Susanne Leander Yvonne Londos Region Jönköpings län 

Inger Aldén  Arbetsförmedlingen 

Åsa Smedberg Erland Eklund Försäkringskassan 

 

Beredningsgruppen har haft 8 sammanträden under året. Sverker Östberg var gruppens 

ordförande under våren, Anders Ivar under hösten. Från november finns tre 

representanter från Jönköpings kommun, som är den största kommunen i länet. De 

representerar varsin verksamhet: individ- och familjeomsorgen, 

funktionshinderomsorgen och arbetsmarknadsavdelningen.  

3.4. Kansli 

Kansliet ansvarar bl a för kontakter med huvudmännens verksamheter om projekt, 

beredning av ärenden till styrelsen, sekreterarfunktion, verkställande av beslut, 

information, ekonomi- och fakturahantering och diarieföring.  

Förbundet har en förbundschef på halvtid och en assistent på 80%. Båda är anställda på 

heltid men övrig tid arbetar de för Finnvedens samordningsförbund. Peter Hedfors är 

förbundschef och Malin Berglund assistent. Från maj 2016 vikarierar Annica Andersson 

för Malin Berglund. 

Kanslilokalerna hyrs av Jönköpings kommun och ligger på Tändsticksområdet i 

Jönköping. Ekonomi- och redovisningstjänster sköts genom avtal med Region 

Jönköpings län. 

4. Samarbete med andra förbund 
Det finns ca 80 samordningsförbund i landet, omfattande ca 250 av landets 290 

kommuner. Förbunden får stöd genom Nationella rådet och dess arbetsgrupp. Dessa 

anordnar bl a kompetensutveckling i gemensamma frågor och Nationella konferensen 

för samordningsförbund i mars-april varje år.  

Många av förbunden har bildat Nationella Nätverket för samordningsförbund NNS, där 

vårt förbund är medlem. NNS arbetar med gemensamma utvecklingsfrågor, bl a 

Indikatorprojektet. 



 

Sid 15 (18) 

Ett nätverk bildades 2016 med övriga samordningsförbund i Småland, Halland, Gotland 

och Blekinge, nätverket Norra Sydsverige. Syftet är att ta vara på varandras erfarenheter 

och ge varandra inspiration och stöd. 

Samarbetet fortsätter utvecklas med de två andra förbunden i länet: Finnvedens 

Samordningsförbund och Höglandets Samordningsförbund. Det gäller bland annat 

kvalitetssäkring och spridning av arbetsrehabiliteringsmetoden Supported Employment, 

en gemensam vårkonferens varje år och hemsidan www.finsamjonkopingslan.se.  

5. Ekonomi 
Vid inledningen av verksamhetsåret fanns nettotillgångar i förbundet med 1,6 milj kr. 

Under 2016 bidrog medlemmarna med ytterligare 5,5 milj kr, varav hälften kom från 

staten genom Försäkringskassan, en fjärdedel från Region Jönköpings län och en 

fjärdedel från berörda kommuner i enlighet med lagstiftningen. 

I Verksamhetsplan 2016 fanns ett budgeterat utrymme för nya projekt och 

kartläggningar med 1.162 tkr. Detta utrymme har delvis använts till förstudien om en 

verksamhet för nyanlända med behov av samordnat stöd, en utökning av projekt-

gemensamma medel från 50 tkr till 110 tkr för att möjliggöra Jobbmässan på Elmia och 

bidrag till Indikatorprojektet. 50 tkr extra avsattes också till kompetensutveckling under 

hösten eftersom fler anställda än planerat hade intresse och behov av att delta i 

utbildningar om Supported Employment än förutsett. 

Sedan förbundet startades har det funnits ett kapital respektive årsskifte, på samma sätt 

som i de flesta andra förbund. Under 2016 har en del av kapitalet kommit till 

användning. Kvarvarande kapital hade varit ännu lägre om alla projektägare haft 

faktiska kostnader på samma nivå som de beviljats medel från förbundet. Varje ansökan 

innehåller en viss marginal för löneutveckling mm. Dessutom påverkas faktiska 

kostnader av sjukdom, vakans mm på finansierade tjänster, vilket inte kunnat påverkas 

från förbundets sida.  

Kvarvarande kapital 1.529.032 kr kan jämföras med den rekommendation om 

godtagbart kapital som kommit från Nationella rådet. För förbund av denna storlek är 

gränsen 20% av årets bidrag från medlemmarna, vilket för vårt förbund innebär 

1.104.000 kr. I Verksamhetsplan 2017 har tydliggjorts behov och planer som innebär att 

förbundets kapital kommer att ligga inom gränsen redan kommande årsskifte.  

Det underskott på 93 tkr som blivit årets resultat täcks av behållningen föregående 

årsskifte. Balanskravet i Kommunallagen bedöms därmed vara uppfyllt.  

Avvikelser jämfört med budget 

Enters kostnader understiger budget främst p g a mindre behov av köp av tjänst och en 

tids vakans. Vakansen ledde till att Enter tillfälligt behövde stoppa inflödet av deltagare.  

FIA har bl a haft lägre kostnader för köp av tjänst, lokaler och resor. Det bedöms inte ha 

påverkat resultatet.  

Metodutvecklingsarbetet inom Rätt stöd – rätt försörjning behövde för 

Försäkringskassans del utföras inom ramen för ordinarie tjänst, p g a personalbrist. 

Därför blev kostnaden betydligt lägre än beräknat. Det bedöms ha påverkat tempot 

under året men inte slutresultatet av satsningen.  
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Samarbetet med Finnvedens samordningsförbund innebär att kostnader för löner, 

kontor, gemensam kompetensutveckling mm delas. Detta innebär minskade 

nettokostnader för båda förbunden. Kanslikostnaderna blev dock något högre än 

beräknat. Det beror främst på att något för låg kostnad budgeterats till löner och att 

behov uppstod tidigare än planerat av inköp av teknisk utrustning till kansliet. 

Merkostnaderna har delats med Finnvedens Samordningsförbund. 

Enligt budgeten skulle årets kostnader ha blivit 6.868 tkr. De blev istället 5.614 tkr, 

främst för att medlen till nya projekt inte togs tillvara. Samtidigt var det balanserade 

resultatet från 2015 större än beräknat i budgeten. Därför blev det kvarvarande kapitalet 

1.529 tkr istället för det i budgeten planerade 126 tkr. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning i tillämpliga delar. 
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Resultaträkning 

    Utfall  Budget 2016 Utfall  

2015-12-31 2016-12-31 

Intäkter    

Habo kommun 78 200 93 840 93 840 

Jönköpings kommun 928 050 1 113 660 1 113 660 

Mullsjö kommun 50 600 60 720 60 720 

Vaggeryds kommun 93 150 111 780 111 780 

Region Jönköpings län 1 150 000 1 380 000 1 380 000 

Försäkringskassan 2 300 000 2 760 000 2 760 000 

Öresutjämning -2  -10 

Ränta -475  667 

Prel balanserat resultat föreg år  1 475 000  

Summa intäkter 4 599 523 6 995 000 5 520 657 

    

Kostnader    

Verksamhet    

Enter 2 070 271 2 592 500 2 434 761 

FIA (mé knuff) 557 000 531 000 489 666 

200 i praktiken 304 255 25 000 11 037 

Grön rehabilitering 585 000 855 500 845 641 

Fortsättning Hela Kedjan 92 000   

Förstudie Nollplacerade 150 251   

Rätt stöd - rätt försörjning  135 000 43 473 

IT-spåret  575 000 575 000 

Projektgemensamt  110 000 110 288 

Tillgängligt nya projekt/kartläggn  902 000  

Förstudie nyanlända  150 000 95 062 

    

Kompetensutveckling 207 306 250 000 222 429 

    

Administration    

Kansli 512 843 640 000 692 121 

Information 24 171 25 000 16 478 

Styrelse  10 939 11 000 11 555 

Ekonomihantering 64 800 66 500 66 550 

Summa kostnader 4 578 836 6 868 500 5 614 061 

Prel balanserat resultat  126 500  

    

Periodens resultat 20 687  -93 404 
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Balansräkning  
   2015-12-31 

 

2016-12-31 

Tillgångar    

Kortfristiga fordringar 287 305  558 115 

Kassa och bank 2 396 888  2 119 316 

 2 684 193  2 677 431 

    

Eget kapital och skulder    

Balanserat från föregående år 1 601 749  1 622 436 

Årets resultat 20 687  -93 404 

    

Årets balanserade resultat 1 622 436  1 529 032 

    

Kortfristiga skulder 1 061 757  1 148 399 

 2 684 193  2 677 431 

 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 

kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 

 

Jönköping 2017-03-10  

Klas Rydell 

ordförande 

Hans Jarstig 

vice ordförande 

Andreas Appelberg 

Ledamot (från 2017-01-01) 

Nils-Erik Emme 

Ledamot 

Ann-Katrin Löfstedt 

Ledamot 

Ola Nilsson 

Ledamot 

Christer Rube 

Ledamot 

 

 


