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Minnesanteckningar förda vid Jönköpings läns samordningsförbunds ägarmöte 
Vrigstad Värdshus, 2017 -02-24, kl. 13.00 – 16.00. 

Värnamo kommun var värd för årets ägarmöte så kommunstyrelsens ordförande, Hans-Göran 

Johansson, hälsade alla välkomna. En kort presentationsrunda genomfördes. 

Nationalekonomen Ingvar Nilsson föreläste om hur sociala investeringar i rehabilitering är lönsamma 

för samhället. Kontentan av föreläsningen var att en riktad, kraftfull och tidig social insats för barn 

eller familjer från samhället, genererade stora sociala och ekonomiska vinster i framtiden.  

På samordningsförbundens hemsida, www.finsamjonkopingslan.se finns Ingvars bilder med 

statistiska exempel. 

Ägarna diskuterade sedan den skrivelse som hade arbetats fram vid PKS senaste sammanträde då 

Region Jönköpings län var representerade av Malin Wengholm, Mia Frisk och Markus Eskdahl. 

Skrivelsen biläggs minnesanteckningarna. 

Flera ägare framhöll skrivelsen som ett tecken på ökat engagemang från ägarna vilket var positivt och 

såg diskussionen på dagens ägarmöte som en bekräftelse på att förbunden var en viktig part i att öka 

både insatserna inom rehabiliteringen och att öka samverkan mellan myndigheterna. 

 

Ägarna efterfrågade mer förutsägbarhet och långsiktighet vad gäller driftbudgetarna till förbunden. 

Samordningsförbundens styrelser uppmanades till att i god tid avisera ökade behov av medel för att 

äskanden skulle komma med i den ordinarie budgetprocessen. Ägarna uppmanades att upprätthålla 

en god kommunikation med respektive styrelseledamot så planer och beslut blev förankrade på ett 

tidigt stadie. Ägarna uttalade sin respekt för styrelserna och beredningsgruppernas kompetens att 

identifiera och initiera verksamhet där ordinarie verksamhet saknades inom rehabilitering. 

På ägarnas initiativ så bestämdes att regionstyrelsens ordförande, Malin Wengholm, fick i uppdrag 

att sammankalla en grupp bestående av representanter från de fyra ägarparterna för att se över om 

samordningsförbundens administrativa stöd kan effektiviseras. 

Hans-Göran Johansson efterhörde hur ägarna såg på en utökad budget för samordningsförbunden 

inför 2018 års verksamhet. Kommunernas svar var positiva med antingen redan fattade beslut eller 

beslut som ännu inte var fattade. För regionen så var svaret att formuleringen i tidigare skrivelse 

gällde dvs ”Regionen är beredd att ha en dialog om behov av utökning av medel inför 2018 – 2019 

om inriktningen på kortsiktiga projekt omprövas”. 

Värd för 2018 års ägarmöte är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och genomförs den 23 feb. 

2018. kl. 13.00 – 16.00 i Vrigstad. Ägarmötet startar med gemensam lunch kl. 12.00. 
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