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Vår gemensamma vision: 

LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA!
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1. Sammanfattning 

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (18-

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

offentlig försörjning.  

 

Projekt Enter är den största satsning förbundet gjort, med ett team av handläggare 

från alla fyra verksamheter (kommun, landsting, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan). Hittills har 128 deltagare med komplexa behov fått Enters 

hjälp. 87 deltagare har avslutats, varav 14 till arbete och 11 till studier. 45 % av de 

deltagare som bedömts ha arbetsförmåga började arbeta eller studera vid avslut. 

Övriga har fått hjälp till fortsatt rehabilitering eller med ansökan om permanent 

ersättning från Försäkringskassan.  

 

60 % av de avslutade deltagare som svarat på en hälsoenkät svarade att deras 

livskvalitet vid avslut var bättre än vid inskrivning medan 63 % svarade att deras 

hälsa var bättre vid avslut. Det är mycket goda resultat med tanke på deltagarnas 

komplexa problematik och att många behövt samhällets stöd många år. 

 

”200 i praktiken” har förlängts ett år och fått förbundets stöd till förstärkning med 

50% arbetscoach, för unga med särskilda behov. Denna coach arbetar enligt 

metoden Supported Employment. Under året har han påbörjat arbete med 5 av 

deltagarna. De 169 deltagarna har senaste året fått hjälp till arbete, studier och 

praktik motsvarande 169 perioder à 3 månader, varav 284 månaders anställning. 

 

Grön rehabilitering i Tenhult har arbetat med 35 kvinnor och 3 män. En uppföljning 

av deltagarna i de tre första grupperna visar att 7 av de 12 deltagare som fullföljde 

tiden arbetar eller precis ska börja arbeta, efter mycket lång tids sjukskrivning. 

 

”Fia mé knuff” har senaste året arbetat med 14 män och 22 kvinnor med 

funktionsnedsättning. Av dem har 8 avslutats, varav 4 har fått arbete.  

 

Förbundet har medverkat till att ca 230 av huvudmännens anställda under våren har 

fått del av föreläsningar om bemötande och ett drama av teatergruppen Freja om 

ungdomsarbetslösheten.  

 

Samråd har skett i Arenasamverkan om minst 45 komplicerade situationer, med 

syfte att minska rundgången för individen och ge rätt stöd i rätt tid. 

 

Målsättningen har uppfyllts att de verksamheter som får stöd från förbundet ska 

bidra till att försörjningsmåttet minskar. Detta eftersom många deltagare blivit 

självförsörjande genom arbete eller studier.  
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2. Inledning 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden är ett förbund mellan Landstinget i 

Jönköpings län, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna Habo, 

Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd. Förbundet är bildat enligt lag (2003:1210) om 

finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam).  

 

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (18-

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

offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en 

effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som 

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

 

Enligt Verksamhetsplan 2014 ska förbundet i första hand prioritera målgruppen 

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

3. Styrelse och beredningsgrupp  

Samordningsförbundets styrelse består av en ledamot och en ersättare från varje 

huvudman.  

 

Arbetsutskottet består av ordförande Klas Rydell, områdeschef Försäkringskassan, 

vice ordförande Ola Nilsson (KD), Jönköpings kommun samt förbundschef.  

 

Till sin hjälp bl a inför prövning av ansökningar om bidrag till verksamhet har 

styrelsen en beredningsgrupp med tjänstemän. Ordförande i beredningsgruppen är 

Camilla Nohammar, samverkansansvarig på Försäkringskassan. 

 

Vilka som ingår i styrelse och beredningsgrupp, styrelseprotokoll och många andra 

handlingar finns tillgängliga på förbundets hemsida www.finsamjonkopingslan.se 

4. Verksamheter 

4.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå 

Fyra verksamheter har hittills beviljats medel från förbundet för 2014. Flera 

exempel på hur personer påverkats av att delta i projekt finns i bilagor till 

årsredovisningarna för 2012 och 2013, som finns på förbundets hemsida. 

4.1.1 Projekt Enter 

Projekt Enter genomförs gemensamt av förbundets sju huvudmän. Projektägare är 

Jönköpings kommuns Arbetsmarknadsavdelning.  

 

Målgruppen för projektet är personer i arbetsför ålder 18 – 64 år som  

- har behov av insatser från flera av projektet aktörer 

- uppbär offentlig försörjning 

- bedöms ha en arbetsförmåga att bygga på inom ett år 

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

psykiatrisk funktionsnedsättning. 

http://www.finsamjonkopingslan.se/
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Det konkreta målet för projektet är att  

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

studier och på så sätt minska behovet av offentlig försörjning. 

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

-     80% av deltagarna i projektet ska uppleva att den egna  

hälsan och/eller livskvalitén har förbättrats. 

 

I projektet finns fyra heltidsanställda som samarbetar för att hjälpa deltagarna på 

bästa sätt. De kommer från varsin huvudman: Jönköpings kommun, Landstinget, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En grundtanke med projektet är att 

varje deltagare ska få ta del av de insatser som behövs, oavsett vilken huvudman 

deltagaren haft mest kontakt med tidigare. 

 

Projektet ska ta emot 75 nya deltagare per år. Sedan starten i mars 2012 har 128 

deltagare skrivits in, varav 87 hade avslutats vid detta halvårsskifte. Antalet 

deltagare har begränsats p g a byten och viss vakans i personalgruppen. Kvaliteten 

har prioriterats framför kvantiteten. 

 

Av de 128 deltagarna är exakt hälften kvinnor. 

Av deltagarna saknar ca 40% (51 av 128) fullföljd gymnasial utbildning.  

 

   
 

40% av deltagarna har haft offentlig försörjning mer än 3 år, trots att mer än 70% av 

deltagarna var yngre än 30 år vid inskrivning. 

 

14 av de 87 avslutade deltagarna hade arbete vid avslut, 11 började studera och 16 

klarade att vara aktivt arbetssökande jämfört med 4 vid inskrivning. Flera av de 

aktivt arbetssökande hade någon form av anställning eller studier i sin planering.  

  

Av de avslutade har teamet bedömt att 64% har arbetsförmåga. Av dem har 25 

redan börjat arbeta eller studera. Det innebär 45%  jämfört med målet 30%. 

 

Ett mål är att varje deltagare ska få rätt försörjning efter insatsen. Det finns ingen 

definition av vad som är ”rätt” försörjning men varje förändring grundad på bättre 

kunskap om en deltagare är en utveckling i rätt riktning. Och varje gång en person 

får annan försörjning än försörjningsstöd är positiv.  
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Störst förändring av avslutade deltagares försörjning har hittills gällt sjukpenning 

och försörjningsstöd. Några deltagare behövde fortsatt försörjningsstöd i avvaktan 

på beslut om anställning eller sjukersättning. Andra deltagare behövde fortsatt 

rehabilitering utifrån en ökad kunskap om dennes förmågor och behov. 

 

Även förändring av hälsosituation och livskvalitet är viktig, såväl för deltagaren 

som för anhöriga och behovet av fortsatt stöd från samhället. 70 deltagare har 

hittills besvarat en hälsoenkät vid både start och avslut ur projektet. 

 

 
42 av dem (60%) svarade att deras livskvalitet (självförtroende, hälsa, ekonomi, 

relationer mm) vid avslut var bättre än vid inskrivning. Av dessa 42 svarade 15 att 

ändringen ”väldigt mycket” och 19 ”ganska mycket” berodde på projektet. En av 

dem som svarat att livskvalitén blivit sämre svarade att det ”inte alls” berodde på 

projektet. 

 

67 deltagare fyllde också i ett värde på en termometer med skalan 0-100 beträffande 

sitt nuvarande hälsotillstånd som helhet. 42 st (63%) angav klart bättre värde vid 

utskrivning jämfört med värdet vid inskrivning. 
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8 av deltagarna som angivit sämre eller oförändrad hälsosituation har ändå uppgett 

att deras livssituation som helhet har blivit bättre. Det innebär att totalt 71% (50 av 

de 70 avslutade deltagarna som besvarat enkäten) uppgett att deras hälsa och/eller 

livskvalitet blivit bättre. Det innebär att projektet når långt, men inte målet 80%. 

 

39 deltagare har besvarat en utvärderingsenkät anonymt. Svaren visar bl a att 

- 32 instämmer helt i att de varit delaktiga i planeringen och 6 delvis. 

- 37 är helt nöjda med handledarnas bemötande 

- 26 instämmer helt och 8 delvis på frågan om Enter hjälpt till att hitta 

långsiktiga, hållbara lösningar 

- 17 instämmer helt och 13 delvis på frågan om deltagaren tror sig ha kommit 

närmare arbete eller studier genom de aktiviteter han/hon deltagit i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En deltagare kommenterade sitt svar med att planeringen är att hon ska få 

permanent sjukersättning, inte arbete eller studier. 

 

Exempel på kommentarer i slutet av enkäten är  

”- De har absolut hjälpt mig väldigt bra och utan min kontakt med dem tror jag inte 

att jag skulle kommit dit jag är idag med både studier och jobb. Jag är otroligt 

tacksam för möjligheten att vara med i projektet. Min handläggare har varit väldigt 

stöttande och förstående och verkligen hjälpt mig på bästa sätt. Jag har hela tiden 

känt att jag varit delaktig i planen och att de alltid velat mitt bästa.” 

 

”- Första gången på år av praktik som någon verkligen tagit hänsyn till min värk 

och problematik, trots att det tidigare har hetat att man skulle väga in det.” 

 

Namn Antal % 

A. Instämmer 17 43,6 

B. Instämmer delvis 13 33,3 

C. Instämmer inte 2 5,1 

D. Instämmer inte alls 5 12,8 

E. Annat 2 5,1 

Total 39 100 
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”- Jag tycker de har varit lite för lite krav på mig. MEN det är bra i början av Enter 

men tycker när man varit där ca 6 mån så ska kraven höjas ett snäpp.” 

 

”- Är nöjd med allt, tycker att projektet är mycket bra i stöttning för de som står 

längst ifrån ett fullgott deltagande i samhället.” 

 

Hösten 2013 anlitades Ann Britt Karlsson, Con Trust, för att genomföra 

följeforskning om Enters verksamhet. Det övergripande syftet var att undersöka 

Entermodellens relevans för de målgrupper som är aktuella och hur verksamheten 

organiseras. Metoden som använts har varit intervju och kontinuerlig dialog med 

Enters arbetsgrupp, seminarier med styrgrupp och nätverk samt intervju med både 

deltagare och arbetsgivare anknutna till Enter. En slutrapport kommer att 

presenteras i september 2014.     

 

Projektperioden är 2012-2014. Inställningen från både huvudmännen och förbundet 

är att verksamheten kommer att behövas under en mycket längre period, med 

fortsatt stöd från förbundet. 

 

Förbundet finansierar stor del av verksamheten med max 2.028.000 kr år 2014. 

Huvudmännen delar på finansieringen av resterande kostnad, ca 550.000 kr per år. 

4.1.2 Ungdomsprojektet ”200 i praktiken” 

Vaggeryds Näringslivsråd KB (med Vaggeryds kommun och Vaggeryds 

Näringslivsråd som ägare) sökte medel till ungdomsprojektet ”200 i praktiken” i 

januari 2013. Projekttid februari 2013-januari 2014. Projektet har förlängts med 

ytterligare ett år och förstärkts med en arbetscoach för deltagare med särskilda 

behov. Denna coach arbetar enligt metoden Supported Employment
1
. 

 

Syftet med projektet är att minska arbetslösheten hos ungdomar i åldern 18-24 år i 

Vaggeryds kommun samt skapa möjligheter för unga med särskilda behov att 

komma ut på arbetsmarknaden. Projektets namn kommer från målet att de unga ska 

få del av 200 praktikperioder à 3 månader under ett år.  

 

Minst 75 % av deltagarna i projektet ska uppleva att de har fått en meningsfull 

sysselsättning, som kommer att ge dem möjligheter till fortsatt arbete eller studier.  

 

Under våren genomfördes en praktikdag med företagare, andra arbetsgivare och de 

unga. Denna gång medverkade programledaren Isabelle McAllister som 

inspirationsföreläsare. Ca 40 unga och 25 arbetsgivare deltog. Denna typ av 

praktikdag anordnas två gånger per år. 

 

Under tiden andra halvåret 2013 och första halvåret 2014 fick 169 unga stöd genom 

projektet. Många av dem har nått bättre resultat i projektet än praktik, genom att de 

                                                 
1
 Supported Employment är en evidensbaserad metod för arbetsrehabilitering som innebär att personer med särskilda 

behov får hjälp att snabbt hitta en möjlig arbetsgivare utifrån sina behov och önskningar. SE-coachen ger sedan stöd 

på plats att klara arbetsuppgifter, förstå instruktioner, komma in i sociala samspelet och lösa problem som uppstår.  
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fått arbete en tid eller börjat studera. En tydligare halvårsrapport från projektet 

redovisas bl a på förbundets hemsida i augusti. 

 

De 169 unga har under senaste året genomfört 284 jobbmånader, 143 praktik-

månader och 81 studiemånader. Detta motsvarar ca 169 perioder à 3 mån.  

 

23 av dessa unga har bedömts ha särskilda behov. De hade senaste året fått del av 

totalt 37 jobbmånader, 25 praktikmånader och 30 studiemånader, alltså 

motsvarande ca 31 perioder à 3 månader. SE-coachen började i mars 2014. Han har 

sedan dess börjat arbeta med 5 av dessa deltagare. 

 

Det finns flera effekter av att projektet förstärkts med en SE-coach: 

- Stödet till deltagare som har särskilda behov har blivit mer stabilt 

- Det finns alltid någon att vända sig till, både för arbetsgivare och deltagare 

- Samarbetet mellan kommunens arbetsmarknadsavdelning (där coachen har sin 

anställning) och Arbetsförmedlingen har förstärkts. 

 

Några kommentarer av deltagare: 

”- Min situation har förändrats totalt. Jag har fått ett nytt liv genom ett avlönat 

arbete. Tacksam för allt stöd!" 

 

"- Glad för meningsfull praktik. Bra kontakt med SE-coach." 

 

”- Efter att ha varit arbetslös sedan jag slutade skolan för två år sedan har jag fått 

en praktik som gör att jag kan anpassa mig till ett normalt socialt liv" 

 

"- Praktikdagen betyder oerhört mycket. Man får en naturlig kontakt med 

arbetsgivare som man inte skulle få annars. Dessutom får man kännedom om vilka 

företag som finns i kommunen. Hoppas den har kommit för att stanna." 

 

Projektet beviljades 100.000kr i bidrag från förbundet för perioden 1302-1401. 

Därefter har bidrag beviljats till kostnaden för halvtid SE-coach från 1402, med 

max 325.600kr för ett år. Övriga finansiärer är Vaggeryds kommun och 

Arbetsförmedlingen. Under 2013 deltog även Sparbanksstiftelsen Alfa. 

4.1.3 Grön rehabilitering 

Regional Utveckling på Landstinget i Jönköpings län sökte i december 2013 

tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan stöd till en del av 

kostnaderna för Grön rehabilitering vid Tenhults Naturbruksgymnasium. 

 

Verksamheten startade i Landstingets regi hösten 2012 och tog in första deltagarna 

2013. Den bygger på forskningsbaserad kunskap om naturens och trädgårdens goda 

förmåga att ge återhämtning och minskad stress, särskilt vid vissa 

sjukdomstillstånd. 
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Målgrupper är personer som är eller riskerar att bli sjukskrivna, med 

stressrelaterade besvär, långvarig smärta och/eller psykisk ohälsa, med behov av 

samordnade insatser. 

 

Verksamhetens mål:
- Deltagarna ska ha förbättrat sitt välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt efter 

avslutad rehabilitering.  

- Deltagarnas arbetsförmåga ska 1 år efter avslutad rehabilitering ha ökat i 

genomsnitt minst 30 %.  

- Deltagarnas vårdkonsumtion ska minska med 30% 1 år efter avslutad rehabilitering.  

 

I verksamheten finns ”vit” kompetens i form av projektledare/arbetsterapeut och 

psykolog och ”grön” kompetens i form av trädgårdsmästare och djurinstruktör. 

 

Personer remitteras till Grön rehabilitering genom sin vårdcentral eller annan 

vårdenhet. I samband med ett hembesök av projektledare och psykolog görs 

bedömning om personen uppfyller kriterierna för denna form av rehabilitering.  

 

Verksamheten bedrivs främst i gruppform, med gruppstart om ca 6 personer 2-3 

gånger per termin. ”Gröna” aktiviteter som vandringar i naturen och anpassade 

aktiviteter i trädgård, växthus och med djuren på anläggningen kombineras med 

”vita” aktiviteter. De senare sker i form av grupp- och enskilda samtal kring 

motivation, självkänsla, vardagsstrategier mm. Nära samarbete sker med ev 

arbetsgivare, vårdenhet, Försäkringskassan och andra berörda i deltagarens nätverk. 

Efter avslutad kurs om 10 veckor skrivs ett remissvar. Under insatsen erbjuder sig 

arbetsterapeut/psykolog att delta i avstämningsmöte med Försäkringskassan och 

andra berörda parter. Varje grupp inbjuds också till tre återträffar 3, 6 respektive 12 

månader efter avslutad kurs. 

 

Sedan starten har 35 kvinnor och 3 män påbörjat kursen, varav 31 fullföljde sina 10 

veckor. 16 av dem har deltagit i uppföljning vid 6 månader och 9 vid 12 månader.  

 

En uppföljning har skett av deltagarna i de tre första grupperna, som nu varit 

avslutade mer än ett år. En deltagare avbröt kursen efter första veckan. 7 av de 12 

övriga deltagarna arbetar eller ska precis börja arbeta, efter mycket lång tids 

sjukskrivning. Alla börjar på deltid men flera planerar för en ökning eller har 

beviljats permanent sjukersättning på resten av tiden. En är aktivt arbetssökande 

med stöd av Arbetsförmedlingen och 5 fortsätter delta i arbetslivsinriktad 

rehabilitering.  

 

För att följa resultatet av verksamheten genomförs två utvärderingar. En kvantitativ 

utvärdering genomförs av en sjukgymnast knuten till Linköpings Universitet. 

Denna studie består av en enkät om upplevd hälsa, smärta, vårdkonsumtion, känsla 

av sammanhang (KASAM), arbetsförmåga mm som sänds ut till deltagare före 
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insatsen samt vid avslut och 6 respektive 12 månader efter avslut. Det är för tidigt 

att se resultat av denna utvärdering ännu. 

 

En kvalitativ har just avslutats, av två forskare vid Hälsohögskolan i Jönköping. 

Forskarnas slutsatser är att det behövs  

• en tydlig programförklaring med uttalat stöd i befintlig nationell och internationell 

forskning och med beskrivning av vad behandlingsinsatsen Grön rehab syftar till.  

• en diskussion om Grön rehab’s möjliga betydelse för olika målgrupper.  

• följeforskning kvantitativt och kvalitativt för att kunna bedöma värdet av 

behandlingsinsatsen Grön rehab på kort och lång sikt. Alternativt att under en två-

årsperiod driva Grön rehab som ett forskningsprojekt.  

• handledning av erfaren trädgårdsterapeut som resurs i behandlingsverksamheten.  

• utvecklas en strategi för att hantera krockar med naturbruksgymnasiets 

verksamhet.  

 

Deras rapport ”Grön rehabilitering i praktiken” finns på förbundets hemsida. 

Projektets styrgrupp diskuterar hur dessa slutsatser ska påverka verksamheten.  

 

De medel som Landstinget kunnat avsätta skulle bara ha räckt till verksamhet t o m 

mars 2014. För att ge chans att fortsätta utveckla samarbetet med berörda parter och 

hinna få resultatet av utvärderingarna, beviljade förbundet delfinansiering för resten 

av 2014 med max 525.000kr. Planering finns att även bevilja medel för 2015.  

4.1.4 Projekt FIA mé knuff 

Arbetsmarknadsprojektet FIA mé knuff (Funktionsnedsatta i arbete mé knuff) 

startade 2009 som ett samarbete mellan Nyföretagarcentrum, Coompanion, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Ädelfors folkhögskola. Utförare var 

HSO, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Jönköpings län. Verksamheten 

finansierades av Allmänna Arvsfonden under tiden 2009-2012. 

 

Under den perioden gav man stöd till 94 personer med någon form av fysisk 

funktionsnedsättning. Av dessa fick 27 personer (29%) arbete under projekttiden. 

De har också arbetat upp många andra användbara kontakter med arbetsgivare. 

Projektet fick priset för årets initiativ på Jönköpingsgalan 2011. 

 

Man sökte på olika sätt former för en permanent finansiering, utan att lyckas. Under 

första halvåret 2013 klarade HSO att själva upprätthålla arbetet men sen skulle 

verksamheten ha fått stänga. Nu har man genom ett samarbete med Landstinget i 

Jönköpings län ökat sina möjligheter att få finansiering genom avtal med 

Arbetsförmedlingen.  

 

För att ge verksamheten tid att hitta bra nya samarbetsformer och komma med i 

upphandling av tjänster sökte Landstinget projektmedel från förbundet för perioden 

augusti 2013 t o m december 2014.  
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Under den tid förbundet har stöttat FIA har 14 män och 22 kvinnor deltagit i 

projektet. Av dem har 8 avslutats, varav 4 har fått arbete. Det är för få att göra en 

djupare analys om, men några uppgifter finns om hela deltagargruppen: 

 

- Betydligt fler har fullföljda gymnasie- eller högre studier med sig, jämfört med 

deltagarna i Enter och många andra rehabiliteringsprojekt. 

- En stor majoritet av deltagarna var 30-49 år vid inskrivning 

- 12 hade bara haft offentlig försörjning upp till ett år, 14 ytterligare upp till 3 år. 

En anledning till den relativt korta tiden är att flera haft anställning innan de 

fick sin funktionsnedsättning genom sjukdom eller skada. 

- De flesta deltagarna hade sjuk-/rehabiliteringspenning, a-kassa eller 

aktivitetsstöd vid start. 

 

     
 

     
 

 

Projektet har beviljats max 324.000kr från förbundet för 2014. Hittills har man inte 

lyckats få något avtal med Arbetsförmedlingen men en ny upphandling av 

jobbcoacher är aktuell efter nu. 

4.2 Kompetensutveckling  

I mars deltog styrelsen och beredningsgruppen i en vårkonferens där man bl a fick 

del av en utvärdering av införandet av arbetsmetoden Supported Employment i vårt 

län. Man fick också information om hur man arbetar med integrerad samverkan i 

Finspångs samordningsförbund. Vårkonferensen anordnades tillsammans med de 

båda andra samordningsförbunden i länet. 

 

1-2 april deltog förbundschefen och projektledaren för Enter i Nationella 

konferensen för finansiell samordning, som genomfördes i Uppsala. Där deltog ca 

400 personer från de 83 förbunden i Sverige i seminarier, föreläsningar mm. 
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8 april spelade teatergruppen Freja sitt drama ”Glappet”, en satir om den tickande 

bomben ungdomsarbetslösheten. De ca 40 handläggarna och cheferna från 

huvudmännen fick även möta författaren Peter Ivan Ericsson och regissören Sofie 

Pallander och diskutera hur samarbetet för att stötta arbetslösa ungdomar ska bli 

bättre. Enligt en utvärderingsenkät gav dramat framför allt ökad kunskap om hur det 

är att leva med funktionsnedsättning och om bemötande. 21 av 27 uppgav också att 

de hade fått kontakter, idéer eller intryck som kan underlätta samverkan. 

 

24 april anordnade förbundet två halvdagars föreläsning med kirurgen mm 

Emmanuel Ezra på temat ”Det professionella bemötandet”. Ca 190 handläggare och 

chefer från huvudmännen deltog. Han talade på ett mycket humoristiskt och 

inspirerande sätt bl a om hur vi ser på oss själva och varandra, hur vi relaterar till 

varandra och vad vi lägger störst vikt vid: bojen 

eller sänket, handlingar och ord eller 

värderingarna bakom.  

 

151 av deltagarna svarade på en webb-enkät 

efter föreläsningarna. Föreläsaren var mycket 

uppskattad. På frågan om ifall de fått nya 

kontakter, idéer eller intryck som kan underlätta 

samverkan svarade 14% (21 pers) ”i allra högsta 

grad” medan 33% svarade D och 30% svarade 

C. 

 

4.3 Samverkan 

Samordningsförbund ska verka för att samhällets resurser används mer effektivt, 

när det gäller stödet till rehabilitering till arbete. Syftet är bl a att minska 

utanförskapet. 

 

Enligt en forskningssammanställning
2
 som gjorts på 

uppdrag av Nationella Rådet finns det ett antal 

framgångsfaktorer som påverkar hur projekt och andra 

former av samverkan lyckas: 

 

Stödjande strukturer 

 Tydlig målgrupp 

 Relevanta medverkande aktörer 

 Stark förankring av verksamheten 

 Engagemang och stöd från alla nivåer i berörda verksamheter 

 Tydliga incitament  

 

Faktorer som främjar arbetsprocessen 

 Standardisering, systematisering och formalisering 

                                                 
2
 Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (2010) 
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 Gemensamt synsätt och arbetssätt 

 Gemensamma utbildningsinsatser 

 Väl fungerande ledarskap 

 

På motsvarande sätt är brister i dessa faktorer tydliga hinder, liksom till exempel 

omorganisationer och andra former av bristande kontinuitet. 

 

Arbete för att upprätthålla väl fungerande former för samverkan kräver därför 

långsiktigt arbete.  

 

Samverkan sker nu i de olika projekt som får förbundets stöd, men även i styrelsen, 

beredningsgruppen och olika samverkansgrupper som planerar kompetens-

utveckling och annat samarbete. Två exempel är Strategigrupp Psykiatris 

”Nätverket Arbete, Sysselsättning, Studier”, där förbundschef valts till ordförande, 

och planeringen för en strategi för jämlik hälsa i länet, som nu tas fram under 

ledning av Landstingets enhet Folkhälsa och sjukvård. 

4.3.1 Arenasamverkan 

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

flera huvudmän. Samarbetet kallas Arenasamverkan och utgår från vilken 

vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning personen är knuten till. 

Överenskommelsen innebär att regelbundna samrådsmöten ska hållas vid 7 enheter 

i Habo, Jönköping och Mullsjö. På övriga ca 15 privata och offentliga vårdgivare 

finns det kontaktpersoner från alla fyra huvudmän (vård, FK, AF och kommunens 

försörjningsstöd) som ska underlätta direktkontakt vid behov av samråd. 

 

Under året har en av de sju Arenagrupperna träffats vid 9 tillfällen, då de totalt 

samrått om 25 ärenden. Övriga 6 grupper har träffats 1-3 gånger denna vår. Totalt 

har minst 45 ärenden diskuterats med syfte att reda ut vad som är viktig att känna 

till om dagsläget för individen för att kunna ge fortsatt rätt stöd i rätt tid och 

bestämma vilka som ska träffa individen för fortsatt planering. Detta istället för att 

riskera att individen ”hamnar mellan stolarna”, blir bollad mellan olika instanser 

eller får helt orimliga krav på sig från någon huvudman. 

 

Vid många av mötena har också dagsläget på respektive myndighet, personalbyten, 

ändrade eller aktuella regler mm diskuterats för att öka kunskapen och förståelsen 

hos alla berörda. 

4.4 Kansli 

Förbundschefen ansvarar för kontakter med huvudmännens verksamheter om 

projekt mm, beredning av ärenden till styrelsen, sekreterarfunktion, verkställighet 

av beslut, information, ekonomi- och fakturahantering och diarieföring.  

 

Under perioden 140401-1231 har överenskommelse nåtts med HSO om köp av en 

assistent på 25% för att avlasta förbundschef vissa uppgifter. 
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Peter Hedfors är anställd som förbundschef på heltid. Halva denna tid arbetar han 

enligt ett avtal åt Finnvedens Samordningsförbund. Malin Berglund är assistent. 

 

Förbundet hyr kanslilokaler av Jönköpings kommun. Ekonomi- och 

redovisningstjänster sköts genom avtal med Landstinget i Jönköpings län. 

 

5. Samarbete i länet 

Förbundet har ett nära samarbete med de andra två förbunden i länet: Finnvedens 

Samordningsförbund och Höglandets Samordningsförbund.  

 

Ett sådant samarbete gäller förbundens information utåt genom en gemensam 

hemsida på internet: www.finsamjonkopingslan.se. 

 

6. Ekonomi 

Här följer resultat- och balansräkning per 2014-06-30 jämfört med budgeten för 

2014 och en helårsprognos med kommentarer. 

 

Två nya projekt har beviljats medel efter att budgeten antogs. Inget av dessa har 

rekvirerat medel från förbundet än. 

 

En årsprognos i september 2013 visade på en preliminär behållning vid årsskiftet på 

ca 1,6 milj kr. Denna behållning fördelades i budgeten mellan 2014 och 2015 så att 

ca 800.000 kr skulle finnas kvar till verksamhet 2015.  

 

Med nuvarande beräknade kostnader ser behållningen vid kommande årsskifte ut att 

bli ca 1,2 milj kr snarare än 800.000 kr. Samtidigt diskuteras behov av en utökning 

av projekt Enter och flera nya verksamheter, bl a kring nollklassade sjuka med 

försörjningsstöd. Detta skulle öka kostnaderna framåt. Styrelsen har därför begärt 

ett ökat tillskott från huvudmännen till 4,6 milj kr från år 2015.  

 

http://www.finsamjonkopingslan.se/
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Resultaträkning 

    

      Budget 2014 Utfall  Helårsprognos  
 2014-06-30   Fotnot 

Intäkter    
 Habo kommun 60 600 60 600 60 600 
 Jönköpings kommun 721 150 721 150 721 150 
 Mullsjö kommun 39 150 39 150 39 150 
 Vaggeryds kommun 73 100 73 100 73 100 
 Landstinget i Jönköpings län 894 000 894 000 894 000  

Försäkringskassan 1 788 000 894 000 1 788 000  

Ränta  11 4 100 a 

Ack överskott föregående år 1 601 000 1 630 105 1 630 105 
     
 Summa intäkter 5 177 000 4 312 116 5 210 205 
     
 Kostnader    
 Verksamhet    
 Åtgärder individ och grupp    
 Projekt Enter 2 028 000 722 176 2 028 000 
 FIA mé knuff 324 000 172 361 324 000 
 200 i praktiken 7 500 9 687 9 687 
 Nya projekt 1 219 500   
 200 i praktiken SE 0 0 325 600 
 Grön rehabilitering  0 525 000 
     
 Kompetensutveckling 300 000 104 349 200 000 

     
 Administration    
 Kansli 395 000 293 233 455 000 b, c 

Information 20 000 0 20 000 
 Styrelse  20 000 302 20 000 
 Ekonomihantering 63 000 0 63 000 
 Summa kostnader 4 377 000 1 302 107 3 970 287 
     
 Periodens resultat 800 000 3 010 009 1 239 918 
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     Balansräkning   2014-06-30   

     

 Tillgångar    

 Kundfordringar  0  

 Övriga fordringar  16 344  

 Kassa och bank  3 024 630  

 Fasträntekonto  200 000  

   3 240 974  

     

 Eget kapital och skulder    

 Balanserat från föregående år  1 630 105  

 Årets resultat  1 379 904  

     

 Årets balanserade resultat  3 010 009  

     

 Kortfristiga skulder  230 965  

   3 240 974  

     
 Fotnot    
 a. Hittills upplupen ränta på fasträntekonto är 2.100kr   
 b. Styrelsen överförde 140321 60.000kr från posten Kompetensutveckling för att möjliggöra anställning av 
 assistent på 25%, eftersom hela summan inte bedömdes behövas till kompetensutveckling 

c. Fakturering av delkostnad för Finnvedens samordningsförbund har bara skett tom april. 
  

 

 

 

 

 

 

Jönköping 2014-08-20 

 

Förbundsstyrelsen 


