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Minnesanteckningar förda vid ägarmötet för 

Samordningsförbunden i Jönköpings län 

Finnvedens samordningsförbund  

Höglandets samordningsförbund  

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

 

Gemensam hemsida: www.finsamjonkopingslan.se 

 

Datum:  2015-02-27. 

Plats:  Vrigstad Värdshus. 

Deltagare:  14 ägare av 18 inbjudna ägarrepresentanter 

                         samt representanter från de tre samordningsförbundens styrelser 

Ansvarig:  Jönköpings kommun. 

 

Inledning 

Ann-Marie Nilsson, Jönköpings kommun, inleder ägarmötet och hälsar alla välkomna till årets 

ägarmöte. Hon ser att den goda uppslutningen visar på ett stort intresse och att samarbete mellan 

myndigheter/ organisationer är en framgångsfaktor för lyckade insatser inom rehabiliteringsarbetet. 

Presentation av samordningsförbunden 

Tjänsteman Boo Hedbrant börjar med en snabb bakgrund till samordningsförbunden i Sverige. Allt 

började med en försöksverksamhet 1994. 2004 kom Lagen om finansiell samordning inom 

rehabilitering och idag finns ca 85 samordningsförbund i Sverige. Ca 220 kommuner finns med i ett 

samordningsförbund och fler områden är på gång att starta förbund.   

Förbund skall dels arbeta med att driva och/eller finansiera  projekt som arbetar med rehabilitering och 

dels arbeta med att öka samarbetet mellan myndigheter och organisationer runt personer med 

rehabiliteringsbehov. 

Höglandets samordningsförbund 

Boo fortsätter med att redovisa organisationen och verksamheten inom Höglandets 

samordningsförbund. Under 2014 fick förbundet ökade ekonomiska resurser till totalt 4 miljoner som 

resulterade bl.a. i en uppgradering av projektet ”Jobb i stället för aktivitetsersättning”, även kallat SE-

projektet. Projektet visar på mycket goda resultat med dessa deltagare som befanns mycket långt från 

arbetsmarknaden och var i behov av samordnade insatser. Under 2014 kom 15 personer ut i arbete och 

2 gick till studier av de 60 som var deltagare i projektet. Projektkostnad 2,8 miljoner/år. 

Samordningsförbundet delfinansierar IT-Spåret, IT-utbildning för unga med asberger syndrom,  i 

Eksjö med 300 000 kr/år som också visar på utmärkta och uppmärksammade resultat. 

Förbundet satsar nu bl.a. på att ytterligare öka arbetet med samverkan mellan myndigheterna/ 

organisationerna genom att tillsätta en resursperson som skall arbeta med dels inventering av 

samverkanssystem och dels vara en resursperson när samverkan skall öka i området. 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

Tjänsteman Peter Hedfors, förbundschef för både Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och 

Finnvedens samordningsförbund, fortsatte att redovisa sina förbunds verksamheter.  

http://www.finsamjonkopingslan.se/
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För Södra Vätterbygden så redovisade Peter ”KrAmi, unga med kriminella problem eller i 

riskgrupp”, ett avslutat projekt som visade att med rätt stöd så kan många lämna sin 

kriminella bana för att i stället bli självförsörjande. Över 50 % hade gått vidare till att vara 

självförsörjande.  

Vidare så redovisade Peter Vätterbygdens stora projekt, Enter, ett projekt där handläggare 

från AF, FK, Regionen (vården) och Jönköpings kommun är samlokaliserade för att arbeta 

tillsammans med personer med rehabiliteringsbehov, som är aktuella hos flera myndigheter. 

47 % har gått vidare till arbete eller studier. Projektkostnad 2 327 000 kr 2015. 

Ytterligare goda resultat har visats i projekt där Vätterbygdens samordningsförbund är 

delfinansiär såsom ”Fia med knuff”, ”Grön rehabilitering” och ”200 i praktiken”. 

Finnvedens samordningsförbund 

Peter fortsätter med Finnvedens samordningsförbund. Förbundets  projekt  ”Jobbcenter Unga”,  med 

inriktning unga vuxna, 19-24 år, som står långt från arbetsmarknaden har visat att det går, med rätt 

stöttning, få tillbaka många unga till studier eller att få ut dessa unga i arbete. Resultatet var att av 

116 så gick 60 vidare till studier eller arbete. Projektkostnad för förbundet 2015, 810 000 kr. 

Ytterligare projekt i Finnveden är ”Stöd till arbete”, rehabilitering av personer som behöver 

samordnade åtgärder från olika myndigheter/organisationer. Resultatet är att ca 60 % gick vidare till 

arbete eller studier. Projektkostnad 837 000 kr 2015. 

Ytterligare projekt där förbundet är delfinansiär är ”Navigatorcentrum”, inriktningen är unga utan 

sysselsättning och ”Behövd från början” inriktning unga långtidsarbetslösa med särskilda behov. 

I GGVV-området startas under 2015 självhjälpsgrupper för att personer med lättare psykisk ohälsa 

ska hitta stöd i medmänniskor i närområdet. 

Gemensamt arbete i länet 

Samordningsförbunden i länet arbetar tillsammans med regionen (FoUrum) med bl.a. utbildningar i 

Supported Employment (SE) som är en arbetsmetod som används av många handläggare i 

ovanstående projekt. 

Samordningsförbunden har kontinuerligt träffar med regionen (FoUrum) för att planera och 

koordinera insatser och mål. 

Gemensamt för samordningsförbunden i länet är att vi tillsammans med ägarna satsar på 

kompetenshöjande insatser för medarbetare hos ägarna. Satsningen delfinansieras av 

Försäkringskassans KUR-pengar tillsammans med förbundens pengar. Sker under 2015. 

Vi finansierar tillsammans arbetet med fortsättningen på ESF-projektet ”Hela kedjan till företaget”. 

Redovisning av ESF-projektet ”Hela kedjan till företaget” 

Klas Rydell, Försäkringskassan, redogjorde för det ESF-projekt som avslutades vid nyår men som 

kommer att fortsätta under 2015 med nya ansökningar för att kunna följa upp resultatet efter 

förstudien som gjordes 2014. Resultatet av förstudien kan sammanfattas med att företagen vill ha 

mer kunskap om vad de kan förvänta sig när de anställer en person med en  annorlunda 

arbetsförmåga, de vill ha få men säkra och långsiktiga kontakter med myndighetspersoner 

(handläggare) och de vill veta vad samhället kan ställa upp med för stöd, både ekonomiskt och 

socialt, för personen och för företaget. 

 Tills ESF-ansökan är behandlad så finansierar samordningsförbunden i länet en tjänst på halvtid för 

att förbereda och genomföra ansökningsarbetet. 
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Kostnader för utanförskap, vinster för ”innanförskap” 

Peter redovisar de kostnader som ett utanförskap belastar samhällets ekonomi. Fler studier har 

gjorts i ämnet och den som kanske har kommit närmast i analysen är Ingvar Nilsson. Han kommer 

fram till att det kostar samhället i snitt ca 400 000 kr/år för en person som är utanför samhället. En 

investering i en person som går från utanförskap till ”innanförskap” betalar sig för vården på 9 

månader, för kommunen på 10 månader och för FK på 20 månader. AF saknar återbetalningstid. 

 

Ny fördelningsmodell 

Boo Hedbrant redovisar den nya fördelningsmodellen som nu är beslutad av FK. Innebörden av detta 

är att möjligheten för en ökad tilldelning av medel ökar för samtliga förbund.  

  Statens  2014 års    Möjlig  
 

  tilldelning  siffror   ökning 
 

Samordningsförbund 2015   Försörjn.mått 75%   
 

    i kr/inv. Kr/inv 25%   2015 

            

Finnvedens  1 696 000 21 2 307 000 611 000    

 
          

 
          

Höglandets  2 000 000 19 3 758 000 1 758 000 
 

 
          

 
          

Södra Vätterbygden 2 300 000 11 5 239 000 2 939 000 
 

      
SUMMA 5 996 000   11 304 000 4 697 000 

  

Diskussion i ägargruppen 

Med ovanstående redovisningar och förutsättningar så diskuterade ägarna livligt den framtida 

inriktningen hos samordningsförbunden. Håkan Jansson från regionen framhöll att uppväxlingen av 

statens pengar var förnämlig för regionen och borde kunna användas. Med de resultat som hade 

presenterats så såg han att inga svårigheter att, i takt med goda resultat, låta budgeterna i 

samordningsförbunden växa. Kommunrepresentanter var av samma åsikt men uttryckte sig att 

planeringen av verksamheten borde komma i samband med äskandet av ökade medel. För 

budgetarbetet hos ägarna skulle bättre framförhållning vara positivt. Viktigt var också att 

kommunicera med tjänstemännen hos ägarna. Här hade styrelserna och beredningsgrupperna en 

viktig uppgift. 

Flera representanter framhöll att arbetet var viktigt och att fokus borde vara på de unga vuxna med 

rehabiliteringsbehov som hade ett långt liv framför sig. Flera uttryckte att arbetslösa och nysvenskar 

var grupper som borde priorteras då de ofta hamnar i utanförskap under långa tider.  

Andra synpunkter var att goda erfarenheter och projekt från andra områden/samordningsförbund 

borde kunna prövas i länet.  
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Sammanfattningsvis så var ägarrepresentanterna positiva till samordningsförbundens verksamhet 

och såg att de genom sin verksamhet tillförde vinster för dels de personer som fick ett bättre liv och 

dels genom att samhället sparade pengar på både kort och lång sikt. 

Uppdrag till styrelserna 

Ägarna skickade med en fråga till styrelserna i samordningsförbunden: Vad vill ni satsa på för 

verksamhet? 

Kommunalt forum 

Håkan Jansson lovade att ta upp frågan om samordningsförbundens verksamhet på  Kommunalt 

forum. 

Justering av förbundsordningarna 

Då Landstinget har bytt namn så beslutade ägarna att ändringen i förbundsordningarna där 

”Landstinget i Jönköpings län” ändrades till ”Region Jönköpings län” kunde göras utan beslut hos 

ägarnas beslutsorgan. 

2016 års ägarmöte 

Beslutades att Sävsjö kommun står som värd för 2016 års ägarmöte. Mötet planeras till den 26 feb.  

Avslutning 

Ann-Marie Nilsson tackade för engagemanget hos ägarrepresentanterna och tyckte att dagen hade 

varit givande och präglats av en positiv anda. 

 

 

Vid pennan  

Boo Hedbrant 

 

 

 


