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 Regionstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande 

förslag till verksamhetsplaner med budget för 

Finnvedens och Höglandets samordningsförbund samt 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens 

samordningsförbund. 

Sammanfattning 

Finnvedens samordningsförbund, Höglandets 

samordningsförbund samt Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygdens har översänt verksamhetsplaner med budget för 

samråd. Formellt uppfylls samrådskravet genom att regionens 

representanter deltagit i framtagandet av planerna. Huvudman 

kan också välja att förankra planen i berörda nämnder och 

styrelse. 

 

Verksamhetsplanerna med budget har nära koppling till 

regionens budget med verksamhetsplan och flerårsplan varför 

det finns anledning att behandla den i regionstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-16 
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Verksamhetsplan för 2016 

och budget för 2016-2018 

Höglandets samordningsförbund 

Samordningsförbundet bildades 2011-04-01 och består av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, 

Tranås och Vetlanda samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och  Region Jönköpings län. 

Målgrupp 

Samordningsförbundets målgrupp för den finansiella samordningen är personer mellan 18 och 64 år 

som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Syftet 

med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv användning av de gemensamma 

resurserna. Förbundets resurser ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå 

eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 

Styrelsen har tagit beslut om att inrikta sitt arbete på främst unga personer mellan 18 och 29 år. 

Organisation 

Samordningsförbundets leds av en styrelse bestående av nio ordinarie ledamöter som har personliga 

ersättare. Förbundsordningen styr hur fördelningen av platser sker och när styrelsemedlemmarna 

byts.  

Till sin hjälp har styrelsen en tjänsteman på 50 % och köpta tjänster för ekonomi och 

personaladministration. 

En beredningsgrupp som består av operativa chefer från samtliga ägare förbereder ärenden till 

styrelsen samt återför beslut till sin egen verksamhet. Beredningsgruppen identifierar behov av 

samverkansinsatser och tar fram förslag till verksamhet för samordningsförbundet. 

Ekonomi 

Samordningsförbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska medel. 

Samordningsförbundet ska hela tiden ha en sådan likviditet att det vid varje enskilt tillfälle kan 

finansiera utbetalningar i enlighet med beslut som tagits om finansiering av verksamhet. 

Förbundet får inte skuldsätta sig. Det får inte heller placera innestående medel på ett sådant sätt att 

medlen kan minska i värde. 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en budget i balans. Styrelsen följer upp budgeten 

regelbundet. Förbundet har under 2015 haft en budget på totalt 4 miljoner.  

Inför 2016 så har styrelsen anmält till Försäkringskassan att förbundet från staten vill utnyttja de 

medel som står till buds till förbundet. Summan från staten blir då 2 563 500 kr vilket innebär ett 

medeltillskott för 2016 på totalt 5 127 000 kr. 
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Verksamhet under 2015 
Samordningsförbundet skall stödja myndigheter/organisationer genom att medverka och stödja 

aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa och rehabilitering i allmänhet.  

 

*Jobb i stället för aktivitetsersättning (SE-projektet) 

Ett pågående projekt som startade 2011 och där samordningsförbundet finansierade en tjänsteman 

(coach) på halvtid i varje kommun som arbetar enligt metoden Supported Employment (SE). Sedan 

2014-06-01 har kommunerna möjlighet att uppdatera denna tjänst till en heltid. För kommunerna 

finns även möjlighet att dela tjänsten för att olika kompetenser skall arbeta med aktuell grupp. 

Arbetet sker kommunvis och i nära samarbete mellan samordningsförbundets parter. Målgruppen är 

personer mellan 18 och 29 år som har aktivitetsersättning eller försörjningsstöd. Målet är att 

personerna skall höja sin egen försörjningsförmåga genom arbete.  

I projektbeskrivningen finns även möjlighet för coacherna att arbeta med andra grupper med 

rehabiliteringsbehov. 

Samordningsförbundet är samordnare i projektet och sammankallar coacherna till informations- och 

nätverksträffar. Samarbete med FoUrum och de andra samordningsförbunden i länet sker när det 

gäller utbildningar i SE-metoden. Under 2015 har två basutbildningar genomförts i metoden samt en 

fortbildning för redan utbildade. En utbildningsdag för chefer genomfördes under våren. 

Samordningsförbundet följer upp verksamheten på individnivå genom det gemensamma 

uppföljningssystemet SUS. Utvärdering av projektet skedde under hösten 2013 och vintern 2014 och 

i samarbete med regionförbundets  FoUrum.  

Styrelsen har tagit beslut om att projektet skall fortsätta minst till 2017-12-31. 

Beräknad kostnad under 2016 är ca. 2 800 000 kr. 

 

*KUR 

Ett av Försäkringskassan initierat projekt. Målet är att öka kunskapen om psykiska diagnoser och 

andra funktionsnedsättningar samt öka kunskapen om resp. myndighetsuppdrag i 

rehabiliteringsarbetet. Under 2015 gavs möjlighet att satsa på att utbilda medarbetare i aktuella 

ämnen. En KUR-grupp samlades för att planera årets KUR-satsning. Under våren genomfördes en 

utbildningsdag  med ämnet ”Nysvenska/Nyanlända med psykisk ohälsa” med 270 deltagare med 

uppföljning kommunvis under en halvdag. Under hösten genomfördes ytterligare en utbildningsdag 

med 280 deltagare med ämnet ”Unga vuxna med psykisk ohälsa”. Även den dagen följdes upp av 

kommunvisa halvdagar. Försäkringskassan har finansierat föreläsarna medan samordningsförbundet 

finansierat övriga kostnader. Dagen har varit kostnadsfri för deltagarna. 

Målet är att samarbetet mellan myndigheterna/vården inom kommunområdena skall öka och på så 

sätt gynna personer med rehabiliteringsbehov. 

Som en följd av ovanstående och tidigare KUR-satsningar så har i flera kommuner bildats 

”Samverksgrupper” där olika företrädare träffas regelbundet för att lösa svårigheter i samarbetet.  

Planeringen är att KUR-gruppen fortsätter sitt arbete under 2016 med att arbeta för ett utökat 

samarbete mellan rehabiliteringsaktörerna genom att anordna frukostmöte i de sex 

kommunområdena. 

Kostnaden under 2015 beräknas till ca. 190 000 kr. Kostnaden för 2016 beräknas till 50 000 kr. 
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*Projekt IT-spåret 

Ett projekt som ägs och drivs av Campus i12 i Eksjö och som startade 2012. Målgruppen är unga 

personer med diagnosen Asperger syndrom. Personerna får individuell anpassad utbildning i IT och 

målet är att ta till vara personens kreativa sida för att möjliggöra att personen blir anställningsbar. 

Projektet har fortsatt under 2015 och samordningsförbundet har till stor del finansierat projektet. 

Under året har den finansiella situationen för IT-spåret varit i fokus och under hösten så har det 

beslutats om att Region Jönköpings län blir projektägare inför 2016. De tre samordningsförbunden i 

länet går in som delfinansiärer vid sidan om regionen under 2016. Kostnad för 2015 är 1 100 000 kr. 

 Beslut har tagits att samordningsförbundet går in med 575 000 kr under 2016. 

 

*ESF-ansökan 

Under 2015 medverkade samordningsförbundet till att en ansökning till ESF-rådet har inlämnats. De 

tre samordningsförbunden, samtliga kommuner, regionen, Försäkringskassan samt projektägaren 

Arbetsförmedlingen står bakom projektet. Arbetet har påbörjats under 2015 och skall pågå i tre år. 

Ansökan gäller ett länsövergripande projekt med namn ”Hela kedjan till arbete” och syftar till att fler 

personer med annorlunda arbetsförmåga lättare kommer till en anställning.  

Beräknad kostnad för 2015 är ca. 80 000 kr och för 2016 ca. 20 000 kr. 

* Fokus Integrerad samverkan 

I aug. startade projektet  Integrerad Samverkan. Projekt innehåller en satsning i att inventera och 

sprida goda samverkansexempel inom höglandets kommunområden, arbeta koncentrerat 

tillsammans med chefer och medarbetare för att öka samarbetet mellan myndigheter och andra 

inblandade aktörer runt personer med rehabiliteringsbehov. 

Målet är dels att inventera goda exempel och dels att visa på framkomliga vägar för organisationer 

att bli effektivare i arbetet samt att stödja samverkansprocesser.  

 En samverkanskoordinator har anställts på heltid under ett år för att arbeta med detta på ett 

strukturerat sätt samt dokumentera inventeringen och framgångsfaktorerna så de kan användas på 

ett konstruktivt sätt. Samverkanskoordinator skall under 2016 arbeta mer processinriktat för att vid 

behov stödja myndigheterna/vården i samverkansarbetet. 

Kostnad för 2015 blir ca. 300 000 kr och för 2016 ca. 350 000 kr. 

*Psykiatriveckan 

Samordningsförbundet stödjer Region Jönköpings läns satsning på höglandets Psykiatrivecka  för att 

höja kunskapsnivån hos rehabiliteringspersonal, anhöriga och andra som kommer i kontakt med 

personer med rehabiliteringsbehov.  Målet med förbundets engagemang är bl.a. att ge 

psykiatriveckan en möjlighet att även informera om arbetsmarknaden för funktionshindrade. 

Kostnaden för 2015 blir ca. 20 000 kr och beräknas bli ca. 30 000 kr under 2016. 

 

*Länssamarbete 

Samordningsförbundet skall samarbeta med övriga samordningsförbund och Regionförbundets 

FoUrum i länet för att utveckla verksamheten. Detta arbete har under 2015 ökat genom olika 

arbeten runt ESF-projekt och SE-utbildningar. Inför 2016 så planeras ytterligare samarbete för att 

stärka personal och organisationer som arbetar med rehabilitering. 
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  Budget 2016 samt prel. budget 2017-2018 

Nedanstående budget gäller under förutsättning att huvudmännens bidrag till förbundet är 

oförändrade. 

Intäkter   2014 2015 2016 2017 2018 

Försäkringskassan   2 000 000 2 000 000 2 563 500 2 563 500 2 563 500 

Region Jönköpings län   1 000 000 1 000 000 1 281 750 1 281 750 1 281 750 

Aneby kommun   60 000 60 000 76 905 76 905 76 905 

Eksjö kommun   150 000 150 000 192 262 192 262 192 262 

Nässjö kommun   270 000 270 000 346 073 346 073 346 073 

Sävsjö kommun   100 000 100 000 128 175 128 175 128 175 

Tranås kommun   170 000 170 000 217 897 217 897 217 897 

Vetlanda kommun   250 000 250 000 320 438 320 438 320 438 

   

      
 

  

Summa intäkter   4 000 000 4 000 000 5 127 000 5 127 000 5 127 000 

        Kostnader   2014 2015 2016 2017 2018 

SE-projekt   1 843 000 2 500 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 

Projekt IT-spåret   300 000 1 100 000 600 000 0 0 

Fokus, Integrerad samverkan   0 300000 350 000 0 0 

KUR/Samverk   0 190 000 50 000 50 000 50 000 

Framtida projekt    0 80000 1 900 000 1 700 000 1 600 000 

Psykiatriveckan   20 000 20 000 30 000 30 000 30 000 

Tjänsteman   415 000 415 000 420 000 420 000 420 000 

Styrelsen     31 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Faktura- och personaladmin.  64 000 65 000 65 000 65 000 65 000 

Revision     31 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Utbildning, styrelse och beredningsgrp. 14 000 15 000 20 000 30 000 30 000 

Övrig administration   27 000 27 000 30 000 30 000 30 000 

   

          

Summa kostnader   2 745 000 4 792 000 6 345 000 5 205 000 5 105 000 

Resultat     1 255 000 -792 000 -1 218 000 -78 000 22 000 

   

      
 

  

Ackumulerat resultat    2 172 000 1 380 000 162 000 84 000 106 000 
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