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1. Inledning 
Finnvedens samordningsförbund är bildat enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning 
inom rehabiliteringsområdet (Finsam). 
 
Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att 
samhällets resurser används på ett bättre sätt och till större nytta för den enskilde invånaren i 
Gislaveds, Gnosjö och Värnamo kommun. De samordnade resurserna ska användas för insatser 
som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 
 
Enligt Verksamhetsplan 2012 ska Finnvedens samordningsförbund i första hand prioritera 
målgruppen ungdomar upptill 29 år med behov av samordnade insatser. Aktuell målgrupp är 
också personer som, på grund av sjukdom eller andra skäl, är i behov av förrehabiliterande 
insatser för att kunna ta del av arbetsförmedlingens åtgärder.  

 

2. Styrelse och beredningsgrupp 
Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar 
för utveckling och ekonomi. Styrelse består av följande ledamöter: 
Björn Jonasson (Kd), Gnosjö kommun, ordförande 
Britt Johansson (M), Landstinget i Jönköpings län, vice ordförande  
Bengt Petersson (C), Gislaveds kommun 
Maria Johansson (C), Värnamo kommun 
Klas Rydell, Försäkringskassan  
Linda Schön, Arbetsförmedlingen  

 
Personliga ersättare från respektive huvudman: 
Birgitta Olsson-Johansson (S), Gnosjö kommun 
Bo Kärreskog (S), Landstinget i Jönköpings län 
Ylva Samuelsson (S), Gislaveds kommun 
Vivianne Roos (S), Värnamo kommun 
Daniel Håkansson, Försäkringskassan 
Hans Fritz, Arbetsförmedlingen 

 
Styrelsen har under första halvåret 2012 haft 3 sammanträden. Styrelseprotokoll och 
många andra handlingar finns tillgängliga på förbundets hemsida 
www.finsamjonkopingslan.se 

 
Beredningsgruppen bereder inkomna förslag om projekt/insatser och samverkan samt arbetar 
med att ta fram egna förslag kring detta. Beredningsgruppen har ingen beslutande funktion och 
är ett stöd till styrelsens tjänsteman vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen.  
Följande personer ingår i beredningsgruppen: 
Bengt Andersson, socialchef, Gnosjö kommun 
Annelie Andersson, sektionschef, Medborgarförvaltningen, Värnamo kommun 
Anders Ivar, IFO-chef, Gislaveds kommun 
Ulrica Nilsson, processledare, Landstinget i Jönköpings län 
Gunilla Westerlund, samverkansansvarig, Försäkringskassan 
Christina Gutierrez Malmbom, sektionschef, Arbetsförmedlingen 
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Beredningsgruppen har under första halvåret 2012 haft 4 gemensamma möten. Arbetsgrupper 
har bildats kring projektet Stöd till arbete- Supported Employment och KUR-projektet.  

 
 

3. Verksamheter 
3.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå 
Två verksamheter har beviljats medel från förbundet under 2012. Några kostnader har ännu inte 
bokförts. 

 
3.1.1 Jobbcenter Unga (Ungdoms Vac) 

 
Jobbcenter Unga är ett projekt som riktar sig unga i målgruppen 16-19 respektive 20-24 år som 
står långt ifrån arbetsmarknaden och där flera uppbär försörjningsstöd. Värnamo kommun 
kommer tillsammans med Arbetsförmedlingen och gymnasieskolan prova en ny metod, 
bestående av arbetsförberedande insatser, för att stötta dessa unga vuxna att på sikt kunna bli 
självförsörjande. En ingång kommer att finnas för övriga samverkansparter, Försäkringskassan 
och landstinget, att vid behov kunna remittera deltagare. Projektet beräknas komma igång i 
september 2012. 
 
Det långsiktiga målet är att den enskilde individen ska bli självförsörjande genom arbete eller 
studier. Ett delmål i projektet är att stimulera ungdomarna att komma igång med ex 
friskvårdsaktiviteter samt bidra med verktyg för att utveckla deras egen drivkraft. Med detta 
följer bättre självkänsla, våga tro på sig själva och hitta motivationen till att vilja gå vidare. Ett 
annat mål med projektet är att utveckla samverkan och nätverk med olika aktörer i samhället. 
 
Styrelsen för förbundet har beviljat medel med 360 tkr för år 2012, 560 tkr för år 2013 och 594 
tkr för 2014.  

 
Kommunstyrelsen i Värnamo kommun har beslutat om att finansiera en större del av projektet. 
Den totala budgeten för projektet är 2012 3,7 mkr, 2013 5,2 mkr, 2014 ligger fortfarande i 
budgetberedningen. 
 
3.1.2 Stöd till arbete - Supported Employment 

 
Stöd till arbete enligt Supportet Employment är ett projekt som syftar till att förstärka 
huvudmännens kompetens i arbetsrehabiliteringsmetoden ”Supported Employment”.  Metoden 
syftar till att tillvarata resurser och hitta hållbara lösningar för den enskilde individen med 
funktionsnedsättning i riktning mot arbete. Målgruppen omfattar personer med såväl fysiska 
som psykiska funktionsnedsättningar som är i behov av samordnade insatser för att kunna bli 
självförsörjande genom arbete. Den riktar sig till personer i arbetsför ålder 18 – 64 år men unga 
vuxna i åldern 18-29 år är prioriterade. 
 
Projektet bygger på en samverkan mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, landsting och 
kommunerna. 
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Särskilda SE-coacher med spetskompetens i metoden Supported Employment kommer arbeta 
med målgruppen och en halvtids SE-coach per kommun stödjs av Finnvedens 
samordningsförbund under perioden 2012-2014.  
 
Målet är att: 

 SE-coacherna skall lotsa fem deltagare per kommun/år från utanförskap till egen försörjning 
via anställning 

 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 

 
Styrelsen har beviljat medel för stöd till halvtid SE-coach i Gislaved, Gnosjö och Värnamo 
kommun med totalt max 240 tkr för år 2012, 741 tkr för 2013 och 763 tkr för 2014. 

 

3.2 Kompetensutveckling  
3.2.1 KUR-projektet 
 
KUR-projektet är ett uppdrag som Försäkringskassan har fått från regeringen att i samarbete 
med kommun, Landsting och Arbetsförmedling stimulera till en kunskapsutveckling om 
rehabilitering för personer med psykisk diagnos och psykisk funktionsnedsättning.  
Kunskapssatsningen vänder sig till handläggare på Försäkringskassan, personal på 
Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och psykiatrin som i sitt arbete möter personer med psykisk 
diagnos och funktionsnedsättning. 
 
Syftet är att stärka samverkan och skapa samsyn kring bemötande av personer med psykisk 
diagnos och psykisk funktionsnedsättning. 
 
I GGVV planeras totalt 5 utbildningstillfällen under 2012 och ca 100 personer förväntas delta 
varje tillfälle. Den första KUR-utbildningen hölls i maj och temat var ”Neuropsykiatriska 
störningar”. Ca 70 personer från kommunerna, landstinget, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen deltog. Övriga 4 utbildningstillfällen är planerade till hösten. 
 
Efter avslutad kunskapssatsning ska de medverkande organisationerna skriva en gemensam 
utvecklingsplan. I utvecklingsplanen ska det framgå hur man säkerställer att kunskapssatsningen 
tas till vara på lång sikt. 

 
Styrelsen har beviljat medel för kringkostnader av utbildningssatsningen KUR-projektet med max 
100 tkr. 

 
3.2.2 Utbildning av SE-coacher i Supported Employment  
 
Under april-juni genomfördes en 6 dagars utbildning för SE-coacher. Den anordnades av 
Regionförbundet i samråd med samordningsförbundet och utförare var stiftelsen Activa, Örebro. 
Från Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun utbildades 20 SE-coacher och från landstinget en 
SE-coach.  
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Styrelsen har beviljat medel för utbildningskostnader, 6 tkr för de tre halvtids SE-coacher som 
förbundet kommer att finansiera i projektet ”Stöd till arbete – Supported Employment”. 
Resterande kostnad för utbildningen finansierades av kommunerna och Regionförbundet.  

 
3.2.3 Intern kompetensutveckling 
 
I mars anordnades i samverkan med länets två andra samordningsförbund, Höglandets 
samordningsförbund och Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, en tvådagars 
länskonferens för samordningsförbundens styrelser och beredningsgrupper. Syftet var att öka 
kunskapen om samordningsförbundens verksamheter och bereda möjlighet till utbyte och dialog 
kring framtida satsningar.  

 
I april deltog verkställande tjänsteman tillsammans med Försäkringskassans ledamot i årets 
nationella konferens för samordningsförbunden, Karlstad. Ny kunskap inhämtades och 
inspiration om utvecklingsmöjligheter. 

 

3.3 Administration 
Verkställande tjänsteman man har som uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens 
anvisningar, ta fram underlag för styrelsens beslut, ansvara för styrelsens administrativa service, 
medverka vid inventering/utredning/framtagning av förslag till samverkansaktiviteter, aktivt 
stödja samverkan mellan samverkansparterna samt säkerställa att uppföljning och utvärdering 
görs. 

 
Sedan 2011-08-11 har förbundet en verkställande tjänsteman, Josefina Skepö som tjänstgör på 
halvtid och som är utlånad av Försäkringskassan. Under våren har en rekryteringsprocess 
påbörjats för att hitta en ny tjänsteman då nuvarande tjänsteman man har för avsikt att lämna 
detta uppdrag i augusti. 

 
Sedan december 2011 sköter Landstingets kansli i Jönköpings län samordningsförbundets 
ekonomi och ett avtal finns gällande 2012.  

 
Gnosjö kommun har ansvaret för tillsyn av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter 
enligt arkivlagen (1990:782). Förbundet har ett avtal med Gnosjö kommun om att tillhandahålla 
administrativt stöd till samordningsförbundet i form av bl. a diarium och hantering av förbundets 
handlingar. Arkivet finns i Gnosjö kommun. 
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4. Ekonomi 
Här följer en sammanfattning av förbundets ekonomiska läge2012-06-30 jämfört med budget för 
2012. 

Ekonomisk rapport 120101-120630 
   

     Budget 2012 Utfall Helårsprognos 
per 2012-12-31 jan-juni 2012 

Intäkter    

Gislaveds kommun 172 900 86 000 172 900 

Gnosjö kommun 56 600 34 800 56 600 

Värnamo kommun 194 500 97 900 194 500 

Landstinget 424 000 212 000 424 000 

Försäkringksassan 848 000 848 000 848 000 

Ränta    

Summa intäkter 1 696 000 1 278 700 1 696 000 

    

Ack resultat fg år 1 542 000  1 542 000 

    
Möjligt att disponera 3 238 000 1 278 700 3 238 000 

    

Kostnader    

Verksamhet 2 598 000     

Stöd till arbete- Supported 
Employment 

  240 000 

Jobbcenter Unga   360 000 

KUR-projektet   100 000 

    

Administration    

Kansli 410 000 36 009 410 000 

Styrelse 35 000 26 936 35 000 

Information 35 000 27 615 35 000 

Ekonomiadministration 60 000 30 000 60 000 

Revision 40 000 25 000 40 000 

Kurser och konferenser 60 000 45 342 60 000 

Summa kostnader 3 238 000 190 902 1 340 000 

    

Periodens resultat 0 1 087 798 1 898 000 

    

       2012-06-30 

 Tillgångar   

 Momsfordran  91 033 

 Övrig fordran  27 100 

 Kassa och bank  2 509 134 

   2 627 267 

    

 Eget kapital och skulder   

 Balanserat från fg år  1 542 135 

 Prel. årets resultat  1 087 798 
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Kortfristiga skulder  -2 666 

   2 627 267 

    

     

Fotnot    

1. Förbundet får ränta på stående kapital, 30/6 17297,44 kr 
   


