
 
 

 

UPPDRAGSAVTAL 

Projektmedel till FIA 2022 

 
§ 1 PARTER  

Mellan Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (nedan kallad förbundet), Försäkringskassan 

(projektägaren) och Funktionsrätt Jönköpings län (utförare) har följande avtal tecknats angående 

medel till FIA – Funktionsnedsatta i arbete. 

 

§ 2 UPPDRAGETS OMFATTNING OCH ART  

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i reviderad ansökan till förbundet, dnr 2013:07 / 3 

med kompletteringar enligt Förlängningsansökan 2017-2018 (dnr 2013:07 / 21) och Ansökan 

om medel 2022-2024 (dnr 2013:07/37). 

 

§ 3 MÅLGRUPP  

Människor som på grund av olika fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har svårt att komma 

in på eller ta sig tillbaka till arbetsmarknaden.  

Projektet vänder sig till boende i kommunerna Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryd. 

 

§ 4 VERKSAMHETENS MÅL  

➢ 30% av avslutade deltagare kommer ut i studier eller arbete 

➢ 50% av deltagarna kommer ut i arbetsprövning eller praktik 

➢ 75% av avslutade deltagare ska ange klart positiva svar på frågorna ”Har du fått stöd på ett 

sätt som är till stor nytta för dig?” och ”Tar personalen tillvara dina erfarenheter, kunskaper 

och synpunkter?” 
 

§ 5 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 

Projektägaren är verksamhetsansvarig och har det fulla ansvaret för att gällande lagar, 

förordningar, föreskrifter och egna riktlinjer, som på något sätt berör här överenskommet 

uppdrag, följs. 

 

§ 6 PERSONAL OCH FÖRSÄKRINGAR 

Projektägaren har ansvar för att det inom verksamheten finns personal med den utbildning 

och kompetens som krävs för att fullgöra avtalets åtaganden.  

Personal ska ges möjlighet att delta i utbildningar som förbundet anordnar.  

Projektägaren ansvarar för att både personal och deltagare i FIA är försäkrade. 

Överenskommelsen Rådighets- och samordningsansvar ska följas av berörda ansvariga. 

 

§ 7 KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 
Projektägaren har att till förbundet kontinuerligt rapportera förändringar i verksamheten och 

arbetssätt, som direkt kommer att påverka utförandet enligt detta avtal.  

 

Projektägaren ansvarar för att förbundets roll som viktig finansiär av projekttiden tydligt 

framgår vid mediakontakter, studiebesök, skriftliga och muntliga presentationer av projektet.  

 

Kopia på publicerade artiklar och rapporter om projektet samt informationsblad lämnas till 

förbundet, liksom information om intervjuer som kan komma att visas i web/TV eller sändas i 

radio. 
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§ 8 UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING  

Varje deltagare skall rapporteras enligt uppföljningssystemet SUS, vid inskrivning och avslut. 

Förbundet ansvarar för att projektägaren får aktuell information och material om SUS.  

 

Samtliga deltagare ombeds svara på den deltagarenkät om hälsa som beredningsgruppen ställt 

samman. 

Uppföljningssystemet Indikatorer för finansiell samordning innebär bl a att deltagare minst en 

gång per år samt vid avslut får svara på frågor om hur de upplever det stöd de fått genom 

projektet. Projektägarna ansvarar för att berörd personal samlar in enkätsvar enligt aktuella 

rutiner för indikatorerna. Sammanställning av enkätsvar görs av förbundet efter 31 oktober 

respektive år. 

 

Utöver det ska utveckling av samarbetsformer och metoder redovisas till styrgruppen och till 

förbundet i slutrapporten.  

 

I samband med hel- och delårsbokslut ska önskade uppgifter inrapporteras till förbundet. I 

redovisningar till förbundet redovisas separat hur projektet når förbundets prioriterade målgrupp 

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

 

§ 9 PROJEKTPERIOD  

Projektet har fått stöd från förbundet sedan augusti 2013. Detta avtal gäller år 2022.  

 

§ 10 ERSÄTTNING  

Ersättning utgår till projektet med maximalt 722.000 kr för perioden. Om styrelsen beviljar 

ytterligare medel till FIA under året ersätts detta avtal med ett nytt. 

 

Den löpande ekonomin sköts av Funktionsrätt Jönköpings län, på uppdrag av 

projektägaren. Verksamhetens ekonomi inkl nådda överenskommelser ska avrapporteras 

till styrgruppen och förbundet. 

 

§ 11 TVIST  

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom 

förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten 

avgöras i allmän domstol.  

 

§ 12 OMFÖRHANDLING  

Part kan begära omförhandling under avtalstiden om förutsättningarna för detta avtal väsentligt 

förändras. Sådan omförhandling aviseras minst en månad i förväg. Om överenskommelse ej nås 

vid förhandling äger parterna rätt att säga upp avtalet med två månaders varsel. Uppsägningen 

av avtalet ska ske skriftligt och uppsägningstiden räknas från den dag som motparten har 

mottagit uppsägningen.  

 

 

Digital signering: se datum mm i stämpeln. 

Sf Södra Vätterbygden Funktionsrätt Jkp län Försäkringskassan 

 

Peter Hedfors Johan Steirud  Camilla Nohammar 

Förbundschef Verksamhetsledare Områdeschef sjukförsäkring 
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Deltagare

  SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄTTERBYGDEN 222000-2428 Sverige

Signerat med E-signering

Peter Hedfors

samordning.sv@jonkoping.se

2022-06-22 13:20:19 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 JOHAN STEIRUD Sverige

Signerat med E-signering

Johan Steirud

johan@f.jonkopingslan.se

2022-06-23 07:33:59 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 CAMILLA NOHAMMAR Sverige

Signerat med E-signering

Camilla Nohammar

camilla.nohammar@forsakringskassan.se

2022-07-27 12:34:19 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-06-2213:20:14
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden skapade avtalet och bjöd in Johan Steirud, Camilla Nohammar.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-06-2213:20:19
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-06-2213:20:42
                    Innehållet uppdaterades.


                

                
                
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden ändrade signeringsperiod från 2022-07-06 till 2022-08-15.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-06-2307:28:23
                    Johan Steirud öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-06-2307:33:59
                    Johan Steirud signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-07-1806:42:12
                    Camilla Nohammar öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-07-2712:34:19
                    Camilla Nohammar signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-07-2712:34:19
                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/3244253/4140b755dcde4b7acefafe5bf5c6640c3c21fb46/?asset=verification.pdf

