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Ordföranden har ordet 
 
 
 
Då var det dags att säga tack och hej! 
Fyra år har gått sedan jag tog på mig uppdraget som  
ordförande i Finnvedens samordningsförbund. 
 
Mycket har hänt under dessa fyra år trots att verksamheten fick gå ner lite på 
sparlåga under pandemitiden. Vissa fysiska aktiviteter har inte gått att genomföra, 
men nya aktiviteter har skapats med digitala hjälpmedel. 
 
Samverkanskoppen blev ett populärt sällskap till frukosten under några 
tisdagsmorgnar. Det bästa med Samverkanskoppen är att man kan avnjuta den när 
man vill eftersom alla koppar ligger på vår hemsida. 
 
2020 tog vi fram en ny vision för förbundets verksamhet: ”Plats för alla”. Under 2022 
tog vi fram tydliga mål och delmål på vägen för att nå visionen. 
 
Vi har också kommit fram till att det är lämpligt att inte bara driva korta projekt med 
bra resultat som ingen aktör sedan vill driva vidare. Att starta en basverksamhet som 
kan använda de positiva erfarenheterna från olika projekt vi bedrivit kändes som en 
smart idé. Nu har vi startat Samverkansteam Finnveden, som tog emot de första 
deltagarna i början av 2022. I början var det lite svårt att få fart på verksamheten i 
Värnamo kommun, men nu är vi igång i alla våra tre kommuner. 
 
Annat som startat de gångna fyra åren är Insatskatalogen, avvikelsesystemet Lex 
Heller, licensiering av våra verksamhetsutvecklare inom BIP/SKAPA m.m. 
 
Vi har gått med i NNS (Nationella Nätverket för samordningsförbund) arbete att 
upptäcka våld i nära relationer. Mitt bästa bestående minne av 2022 är föreläsningen 
av Kristina Loveby i samband med vårt offentliga styrelsemöte i november. Kristina 
berättade mycket känslomässigt om sitt liv med en misshandlande man och hur hon 
tog sig ur den relationen. Sedan startade hon en mycket välkomnande och ombonad 
kvinnojour för andra kvinnor i samma situation som Kristina tidigare befunnit sig i. 
 
Därmed lämnar jag över detta viktiga arbete och önskar den nya styrelsen lycka till! 
 
Inga-Maj Eleholt 
Avgående ordförande 
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1. Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av verksamhet, resultat och 
ekonomiska utfallet för verksamhetsåret 2022. Till redovisningen hör två bilagor.  

 

Organisation  

Förbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkrings-
kassan, Region Jönköpings län samt kommunerna Gnosjö, Gislaved och Värnamo som 
medlemmar. Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den 
en beredningsgrupp och ett kansli.  
 
Uppdrag 
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.  
Förbundets uppgift är i första hand att verka för att målgruppen ska få stöd och rehabilitering 
till egen försörjning.  
 
På individnivå verkar förbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de 
samverkande parterna. De insatser som förbundet finansierar ska komplettera 
myndigheternas ordinarie verksamhet. 
Förbundet arbetar också på strukturell nivå, med målet att medlemmarna ska samarbeta 
bättre. Det handlar t ex om organisering av samverkan, kompetensutveckling och 
kunskapsutbyte. 
 
Finansiering 
Förbundet finansieras av staten via Försäkringskassan med hälften av medlen, Region 
Jönköpings län med en fjärdedel och berörda kommuner med resterande fjärdedel. 
 
Verksamhetsidé och vision  
Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att 
samhällets resurser används så effektivt 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 detta mål. Det är 
styrelsens bedömning att den målsättningen uppfylls. 
 
Under 2020 togs en ny vision fram för förbundet: PLATS FÖR ALLA. Viktiga värdeord i den 
diskussionen syns i Mentimeter-bilden på första sidan. Under 2022 formulerades tydliga mål 
för förbundet fram, i Verksamhetsplan 2023.   
 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 

Belopp i tkr 2022 2021 2020 2019 2018 

Verksamhetens intäkter 5098 5158 5 152 5 144  5 236 

Verksamhetens kostnader 4646 4341 4 997 5 624 4 001 

Årets resultat 452 817 155 – 480 1 235 

Soliditet 72% 75 % 63 % 60 % 75 % 

Antal anställda 0 0 0 0 0 
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1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

 
Corona-pandemin fortsatte påverka hela världen under början av året, men verkningarna 
klingade ut. Därmed kunde både medlemmarnas och förbundets arbetssätt normaliseras 
alltmer. En ökad optimism hos allmänhet och arbetsgivare ledde till att arbetslösheten 
minskade. Under hösten bröts den positiva trenden av effekterna efter Rysslands invasion av 
Ukraina och därav följande ökande inflation med bl a kraftigt ökade el- och bränslepriser. 
 
Insatsernas arbete med deltagare påverkades allt mindre av pandemin. Coacher kunde 
kombinera pandemi-periodens arbetssätt (digitala möten mm) med fysiska möten och 
gruppaktiviteter.  
 
Förbundets arbete med bättre strukturer för samverkan mm har utvecklats och stabiliserats. 
En väl genomförd nyrekrytering av verksamhetsutvecklare efter att Lisa Edvinsson sagt upp 
sig gjorde att förbundets arbete kunde löpa på med god kvalitet.  
 
Störst förändring p g a pandemin drabbade projekt Mitt Val, en förberedande grupp-
verksamhet för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning. För att kunna fullfölja 
syftet med projektet omfördelade styrelsen medel från 2021 till 2022. Det gjorde att 
ytterligare två gruppstarter hann genomföras och fler slutsatser hann dras (se mer 
information i bilaga 2). Även under 2022 låg kostnaderna klart under budget, vilket bidrog till 
förbundets stora ekonomiska överskott vid årsskiftet.  
 
Viktigast under 2022 har varit att den nya gemensamma, långsiktiga basverksamheten 
Samverkansteam Finnveden har kommit igång. Teamet började hösten 2021 och första 
deltagarna tas emot i början av 2022. Budgeten för 2023-25 innebär att stora delar av det 
kapital som förbundet har kommer att tas tillvara.  

1.3. Styrning och uppföljning av verksamheten 
 
Följande personer har ingått i förbundets styrelse under år 2022: 
 

 
 
Under 2022 har styrelsen mötts vid totalt åtta tillfällen, varav en arbetsdag tillsammans med 
beredningsgruppen i september.   
 
Styrelsen följer löpande den ekonomiska utvecklingen för förbundet. En redovisning skedde 
som vanligt i en Delårsrapport till medlemmarna i augusti.  
 
Förslag till budget kommande år och plan för ytterligare två år, tas varje år fram gemensamt 
av styrelse och beredningsgrupp i september. Dessa presenteras i förslag till verksamhetsplan 

Ordinarie ledamot Ersättare Utsedd av

Inga-Maj Eleholt, ordförande Kjell Thelin Gislaveds kommun

Kari Parman, vice ordförande Stefan Lundell Gnosjö kommun

Håkan Johansson Carina Källman Region Jönköpings län

Arnold Carlzon Runar Eldebo Värnamo kommun

Tommy Sjögren Vakant Arbetsförmedlingen

Klas Rydell Carina Åberg Försäkringskassan
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som skickas till medlemmarna för samråd. Planen för 2023 fastställdes av styrelsen på deras 
offentliga styrelsemöte i november.  
 
Förbundet har en internkontrollplan, handlingsplan för jämställdhetsintegrering och andra 
styrdokument som styrelsen fastställt och följer upp. Uppföljning av hur finansierade insatser 
arbetar sker bl a med hjälp av Försäkringskassans nationella uppföljningssystem SUS (System 
för Uppföljning av Samverkan) och Indikatorer för finansiell samordning (se nedan).  

1.4. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning 

 
Styrelsen följer löpande upp ekonomin i förbundet och tillser att medlen används på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Administrationskostnaderna hålls på en så låg nivå som möjligt, bl a 
genom samarbete med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. Administrativa 
kostnaderna ligger lågt, bara 10-15% av totalbudgeten. Resten används till insatser. 20% av 
årets utfall gick till strukturinriktat arbete och 67% till individinriktade insatser.  
 
Uppföljning av verksamheten 
I Bilaga 1 finns en uppföljning av målen förbundet hade för året enligt Verksamhetsplan 2022. 
Sex av nio mål i verksamhetsplanen bedöms uppfyllda under året, ett är inte uppfyllt och två 
är delvis uppfyllda. 
 
När man följer upp om en insats är framgångsrik eller inte så är det viktigt att utgå från vilken 
typ av verksamhet det är – förebyggande, förberedande, utredande och/eller 
arbetslivsinriktad. Målen för respektive insats sätts utifrån målgruppen och inriktningen på 
insatsen. Måluppfyllnaden behöver bedömas utifrån respektive insats´ målsättningar. Så sker i 
Bilaga 2.  
 
Insatser 
Förbundet arbetar dels strukturinriktat, för att förbättra samverkan kring stödet till 
förbundets målgrupp, dels genom finansiering av individinriktade insatser. 
Samordningsförbund får inte driva egen verksamhet, utan finansierar helt eller delvis insatser 
som en eller flera medlemsorganisationer driver tillsammans för förbundets målgrupp: 
personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning.  
 
Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Total 57 personer deltog i finansierade insatserna under 2022, varav 39 kvinnor och 18 män: 
en man i IT-spåret, 7 kvinnor och 3 män i Mitt Val samt 31 kvinnor och 15 män i 
Samverkansteam Finnveden. Det är färre deltagare än vanligt eftersom flera insatser 
avslutades 2021 och Samverkansteamet är i en uppstartsfas. Planering pågår för start av fler 
insatser 2023. IT-spåret har flyttat till Ädelfors Folkhögskola, där möjlighet till inackordering 
kan leda till att fler deltagare kan komma att börja från förbundets område.  
 
Information har inte samlats om varifrån deltagarna i Mitt Val och en anonym deltagare i 
Samverkansteam kom, men av övriga deltagare kom 8 från Gnosjö, 23 från Gislaved och 15 
från Värnamo. 
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Uppgifter om 45 av dem har registrerats i SUS, System för Uppföljning av Samverkan.  
31 av dem är kvinnor, 14 är män. 
 
Bakgrunden skiftar mycket, men 
dominerande är liksom tidigare år kort 
utbildning, försörjningsstöd som 
huvudsaklig försörjning och behov av 
offentlig försörjning under flera år. 16 av 
dem har haft offentlig försörjning mer än 
6 år.  
 
I år har antalet med sjukpenning vid 
inskrivning ökat tydligt jämfört med 
tidigare år.  
 
Det är bara åtta av dessa 45 deltagare som avslutats under året. Det är för få för att göra en 
analys. Jämför gärna denna rapportering med förbundets årsredovisning 2021, som finns på 
förbundets hemsida. Där finns mer fakta om tidigare insatser, målgrupper och resultat.  
 
Jämställdhet 
I uppföljningssystemet Indikatorer för finansiell samordning finns en indikator som utgår från 
frågor hur det strategiska arbetet med jämställdhet hanteras i förbundet. Där framkommer att 
temat fortfarande är ett utvecklingsområde. Förbundets Handlingsplan för jämställdhets-
integrering anger en riktning både för verksamhetsplanering och för insatser.  
 
Genom att insatser riktas mot specifika målgrupper följer en naturlig övervikt av manliga eller 
kvinnliga deltagare. Kvinnor är i större utsträckning långtidssjukskrivna och får således en 
större del av platserna i insatser med den målgruppen, vilket gäller både Mitt Val och 
Samverkansteam Finnveden (åtminstone under teamets första år).  
 
Under 2022 har arbetet med att ”Stoppa Våldet” påbörjats. Två föreläsningar har arrangerats 
på temat våld i nära relation. Kristina Loveby delade sin livsberättelse om att hamna i en 
våldsam relation och att ta sig därifrån. Läkaren och forskaren Vincent J. Felitti delade, via en 
förinspelad föreläsning om hur trauman i barndomen kan påverka hälsa i vuxen ålder. Arbetet 
med att utbilda personalen i att använda det framtagna frågeformuläret kring frågor om våld i 
nära relation kommer att fortgå under 2023. Arbetet med att lyfta problematiken och i högre 
grad ta med faktorer som är resultat av trauman kommer också att fortsätta under kommande 
år.  
 
Indikatorer för finansiell samordning 
Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS) har tillsammans med Örebro Universitet 
tagit fram Indikatorer för finansiell samordning. Syftet är att följa om parterna genom 
förbundens arbete blir bättre på samverkan kring förbundets målgrupp. Verktyget innebär 
analys av 16 indikatorer. Analysen bygger på ett antal enkätfrågor till fem 
respondentgrupper: pågående deltagare, avslutade deltagare, insatspersonal, parternas 
chefsgrupper (t ex beredningsgrupp) och förbundens styrelser. 
 
Mätning genomförs från november varje år till oktober följande år och en nationell analys 
publicerades i februari. Den finns på NNS hemsida nnsfinsam.se. 
 
Antalet svar under 2022 var så begränsat att vi inte drar några slutsatser ur statistiken. 

http://www.nnsfinsam.se/
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Uppföljning och resultat av strukturövergripande insatser 
Förbundet har under året arbetat strukturövergripande på flera olika sätt, till exempel genom 
Arenasamverkan, kompetensutveckling och Insatskatalogen. 
 
Under 2022 har flera former av strukturövergripande insatser genomförts: 
 
➢ Arenasamverkan: under året har grupperna träffats regelbundet och 62 ärenden har 

hanterats. Arbetet är väl inarbetat och fungerar huvudsakligen väl. Det finns utrymme att 
utöka användandet. Målet för 2023 är att fler individer ska få tillgång till den samordning 
som sker i Arena.  

 
➢ Kompetensutveckling:  

BIP: under hösten har förankringsmöte, kunskapsdag samt utbildning i 
progressionsverktyget SKAPA genomförts i förbundets regi. Arbetet med 
implementeringen kommer att fortgå under 2023 och förbundet kommer att bistå 
medlemmarna utifrån önskemål. Det kommer se olika ut i vilken utsträckning 
verksamheterna kommer arbeta enligt mindset BIP men kunskapen om och förståelse för 
hur processen kring individen behöver utformas kommer förhoppningsvis leda till en 
ökad kvalitet. Verksamhetsutvecklare i Finnveden och Södra Vätterbygden är numera 
licensierade utbildare i BIP/SKAPA. 
 
Supported Employment: under hösten anordnats utbildning i metoden SE. Utbildningen var 
mycket uppskattad och vi hoppas att de som nu är SE-coacher kommer fortsätta arbeta 
med metoden och också ingå i det nätverk som Kommunal Utveckling ansvarar för. 
Nätverket har som funktion att vara stöttande och coachande samt fungera som 
metodstöd. Tidigare har SF drivit nätverket men ansvaret är numera överlämnat till KU.  

 
Samverkanskoppen: under året har 8 Samverkanskoppar spelats in och publicerats. 
Ämnena har varit: Psykiatriveckan, Lex Heller, Våld i nära relation, Insatskatalogen, Vad är 
ett samordningsförbund, Hälsokommunikatörernas arbete samt Recovery College. Vi ser 
ett ökat användande av informationskanalen Samverkanskoppen och planerar för en 
fortsatt användning av verktyget. Fördelen är att personal kan se filmen när det passar 
dem och att den ligger kvar om man vill se igen. Informationen är kortfattat och konkret 
och målet är att sprida information om aktuella insatser och verktyg. 

 
Samverkansutbildningar: en omgång av samverkansutbildningen har genomförts under 
2022. Till vår hjälp hade vi LÄNKA som genom en workshop lotsade oss igenom teorin 
kring samverkan samt grupparbete kring ämnet. Vi ser att vi kan öka antalet deltagare i 
samverkansutbildningarna under kommande år. Målgrupp är de som i sin vardag 
samverkar med andra, internt och externt. Målet är att så många som möjligt ska få 
möjligheten att delta. Nyanställda är prioriterade.   

 
➢ Stoppa våldet:  

förbundet anslöt under året till ett nationellt arbete att upptäcka våld i nära relationer. 
Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS) leder arbetet utifrån ett 
regeringsuppdrag. Som del i det arbetet bjöd förbundet in till föreläsningar i ämnet. Vi 
hade Kristina Loveby på plats i Gummifabriken och vi tittade gemensamt på en inspelad 
föreläsning av läkaren och forskaren Vincent J. Felitti.  
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➢ Insatskatalogen: verksamhetsutvecklaren stöttar verksamheter att genom att vara 
redaktör för den digitala plattformen med sökbara insatser för förbundets målgrupp och 
andra. I det arbetet ingår att författa texter och uppdatera dem.  
Insatskatalogen kommer att konverteras över till Välfärdsguiden (VG) under 2023. VG är 
mer användarvänligt och riktar sig till de personer som är i behov av stödet. Mål är att så 
många insatser som möjligt ska vara sökbara i VG och att det ska bli en smidig övergång 
från Insatskatalogen till Välfärdsguiden.  

 
➢ Avvikelsesystemet Lex Heller: under året har ett ökat antal anmälningar inkommit, vilket 

vi ser som positivt. Om vi ska kunna påverka på en strategisk nivå är vi i behov av 
avvikelserapporterna, då de är ingången. Vi ser också konkreta resultat av anmälningarna. 
Vi uppmanar verksamheterna att fortsätta göra anmälningarna för att vi ska få underlag 
till att genomföra förbättringar i samverkan.  

 
➢ Rätt stöd - rätt försörjning: det länsövergripande arbetet mellan kommun och region 

fortgår för att hitta gemensamma rutiner och arbetssätt som underlättar för personer med 
ohälsa att återgå helt -delvis till arbetsträning och arbete/studier.  

 
➢ Förbundet deltar även i andra former av nationell och regional samverkan med fokus på 

utveckling, t ex med Nationella Rådet, Nationella Nätverket för Samordningsförbund 
(NNS), Nätverket Kust till Kust och de andra förbunden i Jönköpings län.  

 
Balanskravsresultat 
Årets resultat enligt resultaträkningen 452.007 kr 
= Balanskravsresultat 452.007 kr 
 

1.5. Väsentliga personalförhållanden 
 
Förbundet har inga egna anställda. Köp av tjänst görs främst från Samordningsförbundet 
Södra Vätterbygden (35% förbundschef Peter Hedfors) och Region Jönköpings län 
(ekonomihantering). Verksamhetsutvecklaren Viktoria Önneby arbetar heltid för förbundet 
och dess medlemmar. Den tjänsten köps av Värnamo kommun. 

1.6. Förväntad utveckling 
 
Förbundet har gjort en omstart vad gäller finansierade insatser under 2022, då den nya 
basverksamheten Samverkansteam Finnveden startade upp. Insatsen är den största 
gemensamma satsningen hittills, med aktiv medverkan från alla medlemmar. Verksamheten 
ska drivas långsiktigt, under ständig utveckling. 
 
I målsättningen för 2023 ingår att medlemsorganisationerna under början av året ska hitta 
formerna för ytterligare minst en ny gemensam insats. 
 
Långtidsarbetslösheten och sjukskrivningarna är fortsatt höga. Efter en positiv trend under 
våren så har det hösten 2022 märkts en nedgång i landets ekonomi, bl a som resultat av 
Rysslands krig mot Ukraina och därav följande mycket höga elpriser och ökande inflation. I 
slutet av året märktes fortfarande en minskning av antalet långtidsarbetslösa i länet, men 
ingen kan förutsäga om trenden består. Det är därför viktigt att fortsätta utveckla 
strukturerna för samverkan och gemensamma individinriktade insatser. En viktig målgrupp 
är unga som varken arbetar eller studerar. 
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Störst påverkan vad gäller förbundets organisation har beslut om hur medlemmarna önskar 
gå vidare efter den översyn som gjordes av förbunden i länet 2020. Frågan kommer att 
diskuteras på ett medlemssamråd i februari 2023. Beskedet under 2022 har varit att ingen 
organisationsändring ska ske, bara en översyn av förbundsordningarna.  
 
Sedan dess har det varit ett val. Flera nya ledamöter kommer in i styrelsen för förbundet och 
ny ordförande ska väljas. Det är ett bra tillfälle för utvärdering och utveckling. 
 
 
 

2. Resultaträkning 
 
Belopp i kr.       Not Budget 2022 2022-12-31 2021-12-31  

Verksamhetens intäkter 2 5 070 000 5 069 996 5 157 996  

Verksamhetens kostnader  3 - 5 577 300 -4 646 493 -4 341 294  

Resultat   423 503 816 702  

Finansiella intäkter   28 504 0  

Finansiella kostnader   0 – 2  

Resultat efter finansiella poster   452 007 816 700  

Årets resultat   452 007 816 700  

 
 
 

3. Balansräkning 
 

Belopp i kr. Not 2022-12-31 2021-12-31    
 

     

Tillgångar      

Omsättningstillgångar      

Fordringar 4 95 061 58 202   

Kassa och bank  4 224 485 3 492 441   

Summa omsättningstillgångar  4 319 546 3 550 643   
 

     

Summa tillgångar  4 319 546 3 550 643   
 

     

Eget kapital, avsättningar och skulder      

Eget kapital      

Balanserat från föregående år  2 661 328 1 844 628   

Årets resultat  452 007 816 700   

Årets balanserade resultat  3 113 335 2 661 328   

      

 Skulder         

Kortfristiga skulder     5 1 206 211 889 315   

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  4 319 546 3 550 643   

 
 

 

 



 
 

 Sida 11 
 

 
 

 

4. Kassaflödesanalys  
 

Belopp i kr.   2022-12-31   2021-12-31 
 

    
Årets resultat  452 007  816 700 

Justering för ej likviditetspåverkande poster     
Medel från verksamheten före förändring     
av rörelsekapital     

 
    

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  - 36 859  51 984 

Ökning/minskning kortfristiga skulder     316 896     – 172 524 

Kassaflöde för den löpande verksamheten  
 

 
 

 
 

 
 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  
 

 
 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  

 
 

 

 
 

 
 

 

Årets kassaflöde  732 044  696 160 

Likvida medel vid årets början  3 491 441  2 796 281 

Likvida medel vid årets slut  4 224 485  3 492 441 

 

 

5. Driftsredovisning 
 
Belopp i kr. 

 
 

Utfall jan-dec 
2022 

Aktuell budget 
jan-dec 2022 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 2021 

Nettokostnad 
 

4 646 493 5 577 300 930 807 4 341 296 

Medlemsavgift 
 

5 098 500 5 070 000 28 500 5 157 996 

Resultat 
 

452 007   816 700 

Utgående eget 
kapital  

3 113 335   2 661 328 

Likvida medel 
 

4 224 485   3 492 441 

 
Kostnaderna för insatser blev lägre än budget p g a att corona-pandemin minskade vissa 
kostnader, främst för Mitt Val (se not 3). Det blev även lägre kostnader för kansli och 
information. Utrymmet för nya insatser utnyttjades inte heller, eftersom störst fokus lades på 
utvecklingen av nya verksamheten Samverkansteam Finnveden och kompetensutveckling.  
 
Nivån på likvida medel är alltid hög, eftersom insatser oftast fakturerar sina kostnader för 
slutet av respektive år i början av nästa år. 
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6. Noter 

 

Not 1. Redovisningsprinciper 

 
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet. 
 
Not 2. Verksamhetens intäkter    
    2022-12-31   2021-12-31 

 
   

Driftbidrag från staten via Försäkringskassan  2 535 000 2 579 000 

Driftbidrag från Gislaveds kommun  507 700 518 000 

Driftbidrag från Gnosjö kommun  164 600 167 900 

Driftbidrag från Värnamo kommun  595 200 603 600 

Driftbidrag från Region Jönköpings län                                              1 267 500 1 289 500 

Ränta  28 504 0 

Öres och kronutjämning  
– 4 – 4 

Summa       5 098 500 5 157 996 

 
 
 
 

Not 3. Verksamhetens kostnader      
    Budget 2022 2022-12-31   2021-12-31 

Individ- och strukturinriktade insatser 
 

  
 

 

Samverkansteam Finnveden  2 743 200 2 681 946  433 584 

IT-spåret  180 000 157 850  182 640 

Mitt Val  464 000 203 804  291 511 

Nya Vägar  0 0  1 158 878 

Gemensamma projektkostnader  54 000 49 333  49 333 

Stöd till arbete – SE/IPS  0 0  784 187 

Utrymme nya projekt  400 000    

Kompetensutveckling  200 000 216 642  143 713 

      

Verksamhetsutvecklare  824 100 707 299  736 137 

      

Administration      

Kansli  500 000 450 552  411 037 

Information  75 000 28 963  17 602 

Styrelse  3 000 2 578  2 562 

Ekonomiadministration      84 000 96 376  77 479 

Revision      50 000 51 149  52 633 

      

Totalt           5 577 300 4 646 493   4 341 296 
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Not 5. Kortfristiga skulder 

 
 

 
 

7. Styrelsens underskrift 
 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
 
Fastställd av styrelsen 2023-03-17 
Digital signering av samtliga, se datum nedan 
 
Stefan Lundell  Senada Sacic 
Ordförande   Vice ordförande 
 
Anton Sjödell  Arnold Carlzon 
Ledamot   Ledamot 

 
Anna Svensson  Klas Rydell 
Ledamot   Ledamot 
 

 
Bilagor 

 
 
1. Måluppfyllelse av åtaganden i Verksamhetsplan 2022 
2. Individinriktade insatser 2022 

 

 

Not 4. Fordringar     
                            2022-12-31      2021-12-31 

 
    

Skattefordringar                                     200                 200 

Fordran Moms                                94 861          57 992 

Övrigt                                        0    10 

Summa                                     95 061           58 202 

     

                            2022-12-31      2021-12-31 
 

    
Leverantörsskulder                            1 069 557                 683 850 

Personalskatt                                    694                   444 

Avräkning lagstadgade sociala avgifter                                    236             151               

Övriga interimsskulder                             135 724                 204 870 

Summa                                   1 206 211               889 315 

     

 
 
 
  

  

 


