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Landstingsstyrelsen

Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden – ansvarsfrihet
Bakgrund
Enligt lag 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
(Finsam) finns tre samordningsförbund i länet.


Samordningsförbundet Södra Vätterbygden



Höglandets samordningsförbund



Finnvedens samordningsförbund

Samtliga samordningsförbund har till Landstinget lämnat årsredovisning och
revisionsberättelse för 2013 (bilagor).

Ansvarsfrihet
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen ska prövas av förbundsmedlemmarna var
för sig. Av föreliggande revisionsberättelse framgår att revisorerna för samtliga
samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2013.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2013.
att bevilja styrelsen för Höglandets samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013
att bevilja styrelsen för Finnvedens samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013
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Arsredovisning 2013 och revisionsberiittelse

Htirmed dversiinds Arsredovisning 2013 ftir Samordningsftirbundet S6dra
Viitterbygden. Revisionsberiittelse och tillhdrande granskningsrapport
bifogas.
Varje huvudman ska var fiir sig prdva friga om ansvarsfrihet ftir styrelsen ft)r
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hanteras av Fdrsiikringskassan centralt.
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1. Sammanfattning
i
Milgruppen ftjr den finansiella samordningen (Finsam) iir personer
1'5*E*iut i" afaer som iir i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och fiirsdrjning. Prioriterad grupp i virt fiJrbund br unga (18-29
r"t
"ff*tlig
"ppUa.
eller komplex problematik'
diffus
er) med

en effektiv
Syftet med den finansiella samordningen?ir alt underliitta
syftar till att den
resursanvendning. Resurserna ska anvendas fttr insatser som
enskilde ska uppni eller ftirblttra sin ftirmiga till ftirv?irvsarbete'

200 i
Fvra oroiekt har beviliats medel under 2013: KrAmi Jiinkdping, Enter'
pi
och FIA md knuff. I bilagor till denna rapport finns flera exempel
vad som hiint med deltagare i projekten'

;*ktk;

'Ar ndjt naI
a[!t. erop|sa ar
6rd stitttning Jdr

Krami Jiinkiiping har arbetat med 88 unga med kriminellnroblematik. Vaniu uu dem har inte ens full{tiljt grundskolan' 63%o

av dem avslutadet till *b.t. eller studier, trots tidigare problem'
6ver hiilften av deltagarna blev helt sjhlvfiirsiirjande efter
projekttiden. Uppftiljningar visar att de allra flesta klarar att fullftilja
ttudi"rnu, oftu tuck vare mycket fortsatt stdd fran Krami'

dzm son

fang*frln ett
fatgott
detugande

"rbetet "lle.

sanll[et'

Projekt Enter ger st6d till friimst unga med behov av samordnade
insaiser. Handledare frin kommun, landsting, AF och FK hjiilps it att

2013 arbetade
utreda behoven, se resurserna och hjiilpa deltagarna vidare' Under
man med 95 deltagare, varav 56 avslutats.

Avdemsombeddmtshaenarbetsftirmigahar4To%avslutatstillarbeteeller
bedtimts ha
studier, vilket klart iiverstiger melet 30%. Mflnga av de som inte
arbetsfSrmiga hade redan vid avslut ur projektet beviljats sjuk- eller
kraftigt'
aktivitetsersittning. Antalet personer mid ftirsiirjningsstdd har minskat
ftirbiittrats'
Aven egna upplevelsen av helsa och livssituation har
12 till studier'
200 i praktiken har hjelpt 50 unga Vaggerydsbor till arbete.och
125 deltagare
har
Maleivar att erbluda i0ti praktikperioder ir 3 minader. Totalt
eller
deltagit. De har fiu del avmotsvarande 172 perioder med arbete, studier
innan
mil
sina
ni
alla
prakik genomftirts under 201 3. Projektet bediims
pi":.tnia"" gir ut ijanuari 2014. Ansiikan har giorts om projektmedel fttr 2014'

FlAm6knuffhararbetatmedpersonermedfysiskafunktionshinderiflerair'
l2
be 16r ftirbundets stdd fran augusti 2013. Under h6sten har de arbetat med
kvinnor och 5 mlin.
gemensam
Fiirbundet har ocksi gett stdd till andra former av samverkan och
Xo-f"t"n*t"""k[;g, bl a om stdd till personer med psykiska funktionshinder'

Det Ar styrelsens beddmning att fiirbundets milsiittningar uppfylls
ar mitiligt, med de fiirutsiittningar som fiirbundet har'
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2. Inledning
Ar 2007 bildades Samordningsftirbundet Jiinkdping av Jdnkdpings kommun,
Landstinget i Jtinkdpings liin, F6rsiikringskassan och Arbetsfiirmedlingen. Frin
201 I -05-01 ingir iiven kommunema Habo, Mullsjci och Vaggeryd i ftirbundet,

till

Samordningsftlrbundet Sddra Viitterbygden.
Ftirbundet iir bildat enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning inom
rehabiliteringsomridet (Finsam).
som samtidigt bytte namn

Mitgruppen ffir den finansiella samordningen iir personer i ftirviirvsaktiv ilder
(l 3-64 ar) som iir i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbiir
offentlig ftirsdrjning. Syftet med den finansiella samordningen iir att underliitta
en eflektiv resursanviindning. De samordnade resursema ska anviindas fiir
insatser som syftar till att den enskilde ska uppni eller ftirbhttra sin ftirmiga till
fiirviirvsarbete.
Enligt Verksamhetsplan 2013 ska fiirbundet i ftirsta hand prioritera milgruppen
unga vuxna ( I 8-29 ir) med diffus eller komplex problematik'

3. Styrelse och beredningsgrupp
Samordningsftirbundets styrelse har under 6ret bestitt av ftiljande ledamdter:
Klas Rydell, omrideschef Fdrsiikringskassan Jdnkdping-Viimamo, ordftjrande
Ola Nilsson (KD), Jdnkdpings kommun, vice ord{iirande
Maria Frisk (KD), Landstinget i J6nkdpings liin
Claes Svahnstrdm, arbetsfiirmedlingschef med omrAdesansvar
Hans Jarstig (KD), Habo kommun
Jan-Olof Larsson (M), Mullsjd kommun
Sdren Stahlgen (S), Vaggeryds kommun
Personliga ersiittare frin respektive huwdman iir:
Mona Forsberg (S), J6nktipings kommun
Marcus Eskdahl (S), Landstinget i Jiinkdpings liin

Marita Thalin, Fdrsiikingskassan
Liselotte Malmstriim, Arbetsftirmedlingen
Gunnar Pettersson (S), Habo kommun
Christer Rube (S), Mullsjd kommun
Gert Jonsson (M), Vaggeryds kommun
Arbetsutskottet har bestitt av ordftirande, vice ordftirande och ansvarig
tjansrcman.
Styrelsen har haft 7 sammantreden under 2013. Styrelseprotokoll och mdnga
andra handlingar finns tillgiingliga pi ltirbundets hemsida
r'. rr ',r
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sin hjAlp inftir prdvning av ansdkningar om bidrag till verksamhet har
styrelsen en beredningsgrupp med tjanstemiin. F6ljande personer ingick under
20 l3 i beredningsgruppen:

Till
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ordliirande
Camilla Nohammar, samverkansansvarig, Fdrs?ikringskassan'
(ersiittare)
Erland Eklund, enhetschef, Fdrsikringskassan
Ann-Christine Roos, processledare, Landstinget
(ersa$are)
Vuonn" Londo., veiksamhetsutvecklare, Landstinget
Sverker 0stberg, sektionschef, Jdnkdpings kommun
Thomas Teike, utvecklingsledare, Jdnkdpings kommun- - ^.
rti"ri"^ w*,"i-f innandJr, verksamhetsiamordnare, AF (ft rsta halviret)
(andra halvaret)
Ineer Ald6n, verksamhetssamordnare, Arbetsfttrmedlingen
Beiy Svensson. IFO-chef. Habo kommun
Charlotta Johansson, IFO-chef, Mullsjd kommun
Annika Aberg, IFO-chef, Vaggeryds kommun
Beredningsgruppen har haft 6 sammantriiden under 6ret'

di

de

fick

i mars
Styrelsen och beredningsgruppen deltog i en virkonferens
roll i
ftirbundens
diskuterade
i.6r.ution om olika sanweikansprojelit och
och
iiurn,iOtn. Konferensen anordnadls tillsammans med styrelsema

ltin'
beredningsgruppema ftir de bida andra fiirbunden i Jiinkbpings

i
Styrelsen och beredningsgruppen hade ocksi en gemensam arbetsdag
2014 '
seitember di de bl a dGk;te;;de utformningen av Verksamhetsplan

4. Vision och malsattning
Fdrbundet antog i Verksamhetsplan 201 3 en vision:

t.t\ iK\.\Ll
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Det dvergripande milet med finansiell samordning inom rehabiliteringsomridet
som avsefts ftr gemensamma insatser anviinds pA ett sA
ai. u,i A.
siitt som mdjligl och att beriirda huvudmiin vid behov samverkar si
"ff.tti"t som mOjligt' Flrbundets verksamhet ska formas si att alla huvudmiin
"f"f,*i"t
upplever att ftirbunlet akti* medverkar till att ni denna milslittning'
il"i a. t,yt.ft"^ bediimning att milsiittningen uppfylls si lingt som er mdjligt'
med de ftirutseftningar som fijrbundet har'

i"*tt"t

Fdrutom visionen och en dvergripande m6lsiittning finns mer specificerade
under
.afrattningu. ftir respektive piojekt' Huruvida dessa milsiittningar nitts
2013 kommenteras i niista kapitel'

5. Verksamheter
5.1 Insatser fiir individer
Fyra insatser har beviljats medel

frin ftirbundet Iiir 2013'

5.1.1 KrAmi
Verksamheten KrAmi sta(ade under hdsten 2010'
eller
frlafgrrpp". a, nga (18 - ca29 ir) som har- kontakt med kriminalvirden
pA
in
"
komma
att
hjiilp
i"gf a;!kg.;pp"i utt botlu b"ge brott och behdver
u,E"t..u.t-nui"n. Verksamheten bygger pi nZira samverkan mellan
Kriminalvirden, Arbetsfiirmedlingen och Socialtjlnsten'
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Syftet med verksamheten iir att deltagama ska finna, fi och behilla ett arbete
eller pibdrja studier. Samtidigt ska de leva ett laglydigt, drogfritt liv och vara
delaktiga i och klara nya sociala sammanhang. Melet:ir att minst 40o/o av
deltagama som fullftiljer verksamheten ska erhAlla anstiillning eller pdbdrja
studier.

'l{e[a {ntreptct
6ra infornution
ccfr 6re
esgderrl:e'

fifm

Metoden bygger pi att deltagama inleder med en 3 veckor lang vlgledningskurs
ftitjt av praktik med inriktning mot arbete. Inskivningstiden iir 6 mAnader med
fortsatt uppfitljning i upp till 2 ir. Hela verksamheten genomsyras av ett
konsekvenspedagogiskt synsiitt.
Sedan starten har totalt 88 deltagare biirjat i KrAmis verksamhet, varav 7
kvinnor. Av de 88 har ?3 gett samtycke till registrering' Fdljande statistik om
bakgrunden grundar sig pi uppgifter om dessa personer. Teamets bediimning
?ir att de 73 er representativa {iir hela deltagargruppen.

En extremt stor andel av deltagarna saknar fullftiljd grundskoleutbildning. Detta
trots att de allra flesta iir uppvuxna i Sverige. Mycket ffi av de dvriga har

fullftiljd utbildning pi gymnasienivi.
Genomfiird utbildning

En stor majoritet av deltagama var 20'24 fu garnla vid inskrivning, med minga
mii.lligt yrkesverksamma 6r fram{iir sig'

$

inskrivninl {n=73}
Alder vid inskrivning

Alla 73 registrerade deltagama har avslutats, eftersom KrAmi nu inte lZingre
behdver sttid frin fiirbundet.

s
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att
40 av dem avslutades till arbete och 6 till studier, trots sina tidigare problem
de
mer
iin
fh arbete eller klara studier. Det inneb?ir ca 63Yo, vilket iir betydligt
av de iivriga far
40olo ro. projektet har som mils?ittning att lyckas hjiilpa..Ilera
arbete under 6r
inriktning
med
mm
praktik
fortsatt stdd genom KrAmi att pr6va

20t4.
Filrsiirjning (n=73)
50
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l9

stiirst ftiriindring vad giiller fiirsorjningen har skett genom att 39 st blivit helt
sjiilvftirsdrjandJoch betydligt ftirre lin fijre insats beh6vde aktivitetsstdd eller
6rsdrjningsst6d. Anledningen att fler antal ershttningar registrerats 5n antal
avslutade ieltagare iir att flera deltagare har en kombination av erseftningar'
Samnnnfatta frn
ti[ pd I(rani

wf

trc

or[!

Manga avslutade deltagare har svarat pi en enkiit om hZilsa och livssituation
vid bide inskrivning och utskrivning ur projektet. Diir kan man se tydliga
tendenser:

-

De flestas totala hiilsa var biittre efter projekttiden iin innan'
Deras totala livssituation var biittre vid avslut lin ftire projektet.
Fdrbiittringar berodde vlldigt mycket pi deltagandet i projektet medan
fiirsiimringar ofta berodde pi andra orsaker.

-

Uppftiljning av de avslutade deltagarna visar att de flesta av dem ocksi klarat
att behilla anstiillningen. Det stdd som personalen i KrAmi kunnat ge 2iven
efter att de fltt anstiillning har varit avgdrande ftir minga.
arbete har visat sig ha allvarliga arbetshinder, typ
sjukdom eller funktionshinder. Perioden i KrAmi har ftir dem inneburit att de
{itt annat, mer anpassat stiid, genom ratt huvudman.

Flera av dem som inte

frtt

Ett par exempel pi utveckling ftir deltagare skildras i bilaga 1 till denna
Arsberiittelse.

Ftirbundet beviljade max 520.000kr ftir hyra och andra omkostnader 2013'
Utfallet blev 416.300kr. En stor anledning att utfallet blev lZigre Zir att
kommunens tjiinst i projektet var vakant under hela viren'

Frin irsskiftet 2014 finansieras verksamheten helt av de tre medverkande
organisationerna.

6
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5.1.2 Projekt Enter
Projekt Enter genomliirs gemensamt av fijrbundets sju huvudmiin. Projektiigare
2ir

J6nkdpings kommuns Arbetsmarknadsavdelning.

Milgruppen ftir projektet iir personer i arbetsfiir ilder l8 - 64 6r som
- har behov av insatser frin flera av projektet akt<irer
- uppbZir offentlig ftirsdrjning
- bedd,ms ha en arbetsltirmiga att bygga pi inom ett ir
Prioriterad grupp iir personer i ildersgruppen 18-29 hr, med psykisk oh?ilsa
och/eller psykiatrisk funktionsnedsettning.
Det iivergripande melet Ar att tillvarata resurser och hitta hillbara liisningar {iir
den enskilde individen i riktning mot arbete och studier.
De konkreta milen ftir projektet iir att
30%o av deltagarna som beddms ha arbetsftirmiga skall komma i arbete
eller studier och pA si siitt minska behovet av offentlig ftirsdrjning
dvriga deltagare ska ges stdd i att komma till riitt ftirsdrjning
80% av deltagarna i projektet ska uppleva att den egna
hiilsan och/eller livskvalit6n har liirbefirats.

-

-

I projektet finns fyra anstiillda som samarbetar ftir att hjiilpa deltagama pi biista
satt. De kommer fran varsin huvudman: Jiinkiipings kommun, Landstinget,
Arbetsftirmedlingen och F6rsiikringskassan. En tanke ar att varje deltagare ska
{i ta del av de insatser som behdvs, oavsett vilken huvudman deltagaren haft
mest kontakt med tidigare.
Projektet ska ta emot 75 deltagare per ir. Under 2013 har man arbetat med 95
deltagare, varav 38 bdrjade under Aret och 56 avslutades. Antalet nya deltagare
piverkades nagot av att projektet drabbades av vissa vakansperioder och att en
ny medarbetare kom in fran Arbetsftirmedlingen, pA 80% istiillet ftir 100%. I
ftiljande tabell syns antal deltagare och vilken huvudman remissen kommit frin.

Antal delt 2013 utifrin remittent
25
20

i15
5

0

,t{o$--o*""',"C """,J
7 st boende i Vaggeryd, Habo och Mullsjd har kommit in via remiss frin
Arbetsfurmedlingen, Fdrsiikringskassan eller Landstinget, utdver de 9 i tabellen.
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Avdeltagamasaknar 3Yofullftiljdgymnasialutbildning'vilketpAverkarderas
mtijligheter att

16

anstiillning (se tabell niista sida)'
Utbildning

tt

:i*rr

Teamet gdr en beddmning av vilka deltagare som kan klara arbete' Totalt har
57Yo av dem som avslutats beddmts ha arbetsftirmiga. Av dessa har 4770
avslutats till arbete eller studier. Denna andel dverstiger klart miilet 30Yo'
Av dem som inte bed6mts har arbetsftirmiga vid avslut har 48% sjuk- eller
aktivitetsersettning vid avslut medan 37%o behiiver fortsatt utredning inom
sjukvarden.

Totalt finns uppgifter registrerade om ftirsdrjning mm ftir 63 av de avslutade'
8 av dem hadi arbete vid avslut och t hade bdrjat studera, varav en kombinerade
arbete och studier. Deras och 6vriga avslutades ftirsiirjning vid start och avslut
syns i {iiljande diagram.
Ftirstirjning fiir avslutade (n=63)
30
25
20
15
10
5

sjuk

Studie

sjuk
s6rj

lig

nings

f6rs64

ng

ers:tt

10

23

6

21

5

25

8

18

7

5

27 avslutade deltagare hade {iirsdrjningsstild vid start. l6 av dem (och tvi andra)
beh6vde fortsatt fijrstirjningsst6d direkt efter insatsen, vilket innebiir en kraftig
minskning. 3 hade ffitt aktivitetsersaftning, en sjukersiittning, en sjukpenning, en
aktivitetsstod, tvi ftirsdrjde sig pi studiemedel och ytterligare 4 hade inte liingre
behov av nigon offentlig ftirsdrjning'

Ett m6l iir att varje deltagare ska ffi riitt ersiittning efter insatsen. Nigra deltagare
behdvde fortsatt ftirs6rjningsstdd i awaktan pA beslut om en fiirberedd
anstAllning eller sjukersiittning' Minskningen av behovet av ftirsdrjningsstdd
v2intas diirfiir bli ennu stdrre iin i redovisningen vid avslut'

/-)
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Aven ftiriindringen av hiilsosituation och Iivskvalitet iir viktig, siviil ftir
deltagaren som filr anhd'riga och behovet av fortsatt stdd fr6n samhlillet.
48 deltagare har besvarat en halsoenkAt vid bAde start och avslut ur projektet.
26 av dem (54%) svarade att deras livskvalitet vid avslut var biittre iin vid
inskrivning.20 av dem har angett att endringen viildigt mycket eller ganska
mycket berodde pd deltagandet i projektet.
Livskvalitet vid avslut (n=48)
iemrdrt lned innan Ente.
30
25

20

Ers
1o
5

Deltagama fyllde ocksA i ett viirde pi en termometer med skalan 0-100
betritffande sitt nuvarande hdlsotillstAnd som helhet. 29 st (60%) angav battre
viirden vid utskrivning jiim{iirt med situationen vid inskrivning. De som
uppgivit en ftirsiimring har fefi eller sdkt ersattning fran Fdrsiikringskassan.

Termometer hSlsa vid avslut (n=48)
iamfdrt med inn.n Enter
30
23
20

10
5
0

53 deltagare har besvarat en utviirderingsenket under 2013.

-

50 iir heh n6jda med handledamas bemdtande
l6 respektive 20 inst[mmer helt eller delvis i att de kommit niirmare
arbete eller studier genom de aktiviteter de deltagit i

20 av dem svarade under htisten pA om de anser att Enter hjiilpt dem hitta
langsiktigt hillbara liisningar, ett mil med Enter. l2 respektive 6 svarade att de
instiimmer helt eller delvis idet.

ar

1"1
Exempel pe kommentarer i slutet av enkaten
n:Femalr'
"Jag rir supernojd. Jag har fdtt otroligt mycket
stdttning och hopp genom Enler... Tackfor
"Ganska mng dver mina
fdrvdntningar innan jag blev deltagare i
projehet. Bra struktur, klara mdl och individanpassade ahiviteter. Tummen
upp f)r Enter och min handledare. "

hjalp,
allt!"

e
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Bra att jag blivit mer motlaglig for hirilp och vdgar sriga emot mer vad jag
tycker. "
;'Ar naid med atlt. Tycker att projektel rir bra i stottning far
som stdr
lem
i
samhtillet'"
langst frdn ettfullgott deltagande
"

,'ra dtt j,iB 6[tvit
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Under 201 3-2014 har ltilieforskare anlitats {br att analysera
processema i projektet, bl a inom arbetsgrupp och styrgupp'
'Fiiljeforskama
har redan hjiilpt teamet och styrgruppen att reflektera
6ver arbetss?itt och faktorer som piverkar resultatet. De ger

konstruktiv feedback och bekr2iftar att mycket tiinkts riitt redan fr&n
inledningen av projektet. Enligl teamet ger forskama mycket inspiration'

Projektperioden dr 2012-2014. Instiillningen fran bade huvudmiinnen och
fiirbundet iir att verksamheten kommer att behdvas under en mycket liingre
period.
F<irbundet har beviljat I .859.500k Ar 2013. Utfallet blev I .832'400kr'
Huvudmiinnen delar pi finansieringen av resterande kostnad, ca 550'000kr'

5.1.3 Projekt'200 i praktiken'
Vaggeryds Niiringslivsr6d KB (med Vaggeryds kommun och Vaggeryds
N*ingilivsrAd som iigare) stikte medel till ungdomsprojekt "200 i praktiken" i
ianuari 2013. Projekttid februari 2013-jan uari 2014. Syftet ar att underlatta ffir
ungdomar i ildern I 8-24 ir i Vaggeryds kommun att komma ut pe
arbetsmarknaden. Detta giiller iiven ungdomar med s?irskilda behov.
Minst 75 %o av deltagama i projektet ska uppleva aft de har ffitt en meningsfull
syssels[ttning, som kommer att ge dem m6jligheter till fortsatt arbete eller
studier. Denna melsattning ftiljs upp i slutrapporten i februari 2014.
Mycket har skett:
- Identifiering av arbetssdkande har skett i samverkan med bl a AF'
- Varje vecka har arrangerats info+reffar fiir ungdomama, pi AF'
- Tvi praktikdagar har genomliirts ftir att ge inspiration och kontakter
mellan arbetsgivare och arbetssiikande.
- lnformation till arbetsgivama har skett genom utskick till arbetsgivama
samt uppftiljningskontakter.
- Projektet har presenterats {iir ftiretagen pi bl.a. Niiringslivsridets
lunchm6te.
- Den stitrsta insatsen har varit att coacha ungdomama.
unga kvinnor och 64 unga m2in har deltagit under 2013- Dessa har fEtt del av
motsv-arande 65 praktik-, 9 studie- och 98 jobbperioder d 3 min' Det innebiir

6l

totalt 172 periodlr med positiv aktivitet. 24 kvinnor och 26 miin har {att del av
en eller flera av de 98 jobbperiodema och 12 personer av studieperiodema'
av de 125 unga har beddmts ha siirskilda behov och diirftir fEtt kodning pi
AF. vilket bl a innebnr miijlighet till extra ekonomiskt st6d vid anstiillning'

l9
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ProjekteJ bed6ms vid periodens slut ni de m6l som sattes upp infiir starten:
Over 75 %o av deltagama i projektet har fltt en praktikplats, studier
och/eller arbete.
100% av ungdomama som deltar har haft personliga samtal med coach
och ffitt en 6kad kunskap om arbetsgivare
100 % av de ft)retag och ftirvaltningar som deltar har fitt 6kad kunskap

-

-

-

om ungdomar.
Nya samarbetsstrukturer har utvecklats och dokumenterats mellan privat
och offentlig sektor och mellan myndigheter och organisationer.

I december 2013 inliimnade projektegama en ansdkan om fortsatta medel till
projektet. Fdr aft ytterligare 6ka mdjlighetema fiir de unga med siirskilda behov
vill man komplettera nuvarande jobbcoach med en coach pi halltid som arbetar
enligl arbetsmetoden Supported Employment. Styrelsen tar stiillning till ansdkan
i januari 2014.
Projektet har beviljats 100.000kr i bidrag frin {tirbundet fijr perioden februari
2013 t o m januari 2014. Utfallet under 2013 blev 83.500k. Ovriga finansiiirer
iir Vaggeryds kommun, Arbetsftirmedlingen och Sparbanksstiftelsen Alfa.

5.1.4 Projekt FIA m6 knuff
Arbetsmarknadsprojektet FIA m6 knuff (Funktionsnedsatta i arbete md knuff)
startade 2009 som ett samarbete mellan Nyfiiretagarcentrum, Coompanion,
Arbetsftirmedlingen, Fdrsiikingskassan samt Adelfors folkhdgskola. Utlijrare
var HSO, Handikappftireningamas samarbetsorgan i Jiinkdpings liin.
Verksamheten finansierades av Allmiinna Arvsfonden under tiden 2009-2012.

Man stikte pi olika sltt former ftir en permanent finansiering, utan att lyckas.
Under fiirsta halvhret20l3 klarade HSO att sjiilva uppriitthilla arbetet men sen
skulle verksamheten ha fett stanga.
Under perioden 2009-2012 gav man stdd

till

94 personer med nigon form av
fysiskt funktionshinder. Av dessa fick 27 personer (29olo) arbete under
projekttiden. De har ocksi arbetat upp manga andra anviindbara kontakter med

arbetsgivare. Projektet fick priset fiir irets initiativ

pi Jiinkiipingsgalan 201l.

Genom ett samarbete med Landstinget i Jiinkdpings liin iikade man under viren
2013 sina miijligheter att fi finansiering genom aWal med Arbetsftirmedlingen,
som jobbcoach och rehabiliteringsleverantdrer.
Fdr att ge verksamheten tid att hitta bra nya samarbetsformer och komma med i
upphandling av tj?inster beviljades Landstinget projektmedel frin liirbundet ftir
perioden augusti 2013 t o m december 2014.
Under hdsten har man arbetat med
fiirsdrjning skiftade stort.

il
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Vid irsskiftet hade tre av dem avslutats. En av dem hade di fitt arbete.
Vid irsskiftet var tre av deltagama iging i praktik, varav en har lovats
anstiillning pi sin praktikplats medan de tvi andra har god chans till anstellning,
Projektet beviljades max 138.700kr fttr 2013 och max 324.000kr fttr 2014'
Utfallet ftir 2013 blev 131.100kr.

5.2 Kompetensutveckling
Fdrbundet har under 2013 arbetat med flera former av gemensam
kompetensutveckling, med syfte att bide utveckla kompetensen om viktiga
iimnen och ge tillfiille ftir berdrd personal att {E direktkontakt med varandra.

5.2.1 KUR-projektet
KUR-projektet - KunskapsUtveckling om Rehabilitering fiir personer med
psykisk diagnos/funktionsneds?ittning - var ett led i regeringens
psykiatrisatsn ing 2009 -20 12.
Kunskapssatsningen vZinde sig till handlhggare pi Fdrsiikringskassan och
personal pA Arbetsftirmedlingen, kommunen och psykiatrin/primiirvirden.
Projektet genomft;rdes av Strategignrpp Psykiatris "NiiWerk Arbete, studier och
sysselsiittning" tillsammans med Samordningsftirbundet Sddra V[tterbygden.
En gemensam utvecklingsplan ftir fortsatt KUR-satsning antogs av alla parter i
bdrjan av 2013. Niiwerket Arbete, studier och sysselsiittning leds nu av
ftirbundets tjlnsteman och forts?itter ft!lja upp denna utvecklingsplan.
Som ett led i detta arbete anordnades i december 2013 en utbildningsdag med
temat "Tre perspektiv av psykisk ohiilsa". Tre personer med egen erfarenhet av
psykisk oh?ilsa, stiid och iterh?imtning beriittade om sina upplevelser- Diirefter
resonerade de ca 120 deltagama om hur man arbetar och samarbetar, med
utgangspunkt frin beriittelsema de fiitt ta del av.

5.2.2 FlretAsningsseie om neuropsykiatiska funktionshinder
Socialstyrelsen skrev i "Nationell tillsyn av kommunernas insatser till personer
med psykisk funktionsnedsiittning2l}g-20ll " att det saknas metoder och
kunskap liir att arbeta med milgruppen unga vuxna med neuropsykiatriska
diagnoser och att det er viktigt att kommunema erbjuder kompetensutveckling
fiir handlliggare och personal.

l2 (18)
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Aven personal inom landstinget, Fdrsiikringskassan och Arbetsfiirmedlingen
upplever behov av mer kunskap om neuropsykiatriska lunktionshinder och hur
man ska bem<ita och stiidja personer med dessa hinder pi ett bra s2itt.

Diirftir tog ltirbundet tillsammans med Regionftjrbundet initiativ till en
ftireliisningsserie, med stdd av Iandstinget, Studieftjrbundet Vuxenskolan och
brukarftireningarna Autism- och Aspergerftireningen och Attention. Inbjudan
spreds i hela liinet, bland annat genom alla tre samordningsfiirbunden.
Den fiirsta ltireliisningen h6lls i december 2012 av Gunilla Gerland pa temat
"Arbeta med miinniskor med Aspergers syndrom och andra NPF". Del tvi och
tre i serien genomfiirdes i januari-februari 2013, med ftireliisare Nikkve Balldin
respektive temat "Det regionala perspektivet" inklusive paneldebatt.

Fiireliisningama blev snabbt fullbokade. Ca 280 personer fyllde Ryhovs aula vid
varje tillftille. Eftersom efterfr6gan var si stor genomftrdes ytterligare tvi
uppskattade omgingar av ftireliisningama med Gerland och Balldin under 2013.

3 Oviga kom petensutveckl i ng
Aven ftirbundet sjiilv (styrelse, beredningsgrupp och tjiinsteman) har haft behov
5. 2.

av gemensam kompetensuweckling. Det har till exempel skett genom
anordnandet av Virkonferensen i liinet och deltagande i nationella konferenser
och utbildningar.
Budgeten Itir kompetensutveckling under 2013 var 300.000k. tltfallet blev
283.600kr.

5.3 Annan samverkan
Huvudsyftet med finansiell samordning er att stiidja samverkan mellan
huvudmiinnen pi olika siitt, fiir att fiirre personer med komplexa behov ska
riskera att drabbas av oklarheter kring huvudmiinnens ansvanomride och lijr att
giira arbetet mer

effektilt.
5.3.1 Arenasamverkan
Under flera ir har en samverkan skett king personer
som behtivt ha kontakt med flera huvudmiin.
Samarbetet kallas Arenasamverkan och utgir frin
vilken vardcentral eller psykiatrisk
dppenvirdsmottagning personen iir knuten till'

I maj 2013 niddes en dverenskommelse om hur denna
samverkan ska fortsetta och en mycket uppskattad
utbildningsdag genomftirdes med beriird personal frin alla huvudmiin. Pi
utbildningsdagen medverkade dramagruppen Vardagens Dramatik.
Den nya dverenskommelsen giir att {iirutsaftningama ltirbiittrats ftir ett effektivt
arbete fiir ftirbundets milgrupp och andra personer med behov av stdd fran fler
iin en av huvudmiinnen. En fiirhoppning lir ocksi att denna samverkan ska 6ka
de anst?illdas kunskap om och liirtroende ftir dvriga huvudmens satt att arbeta.
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Under 2013 har ca 35 gruppmdten genomfti(s, varav de flesta med samrid om
en eller flera person...1o1ult hur.ituationen fiir tiver 90 personer tagits upp fiir

samrid under 2013.
de vardcentraler och andra vardenheter diir regelbundna gruppmiiten inte kan
prioriteras finns iindA kontaktpersoner till de olika myndighetema' Dessa ska
i<unna svara pi frigor om sin egen verksamhet och knya snabb kontakt med riitt
handliiggare di behov finns fijr samrAd i enskilda iirenden.
p6L

Medel
5.

3.2

till

Arenasamverkan

N dtverket

ingir i budgeten ftir kompetensutveckling'

Arbetslivscoach er

Fdrbundet medverkade till uppbyggnaden av NiiWerket Arbetslivscoacher 2009'
Det bestAr av ett 40-tal anstallda hos ft)rbundets huvudmiin, fr?imst
kommunema, som arbetar med stdd till personer att finna och behAlla arbete'

Netverket fyller flera funktioner: att liira k2inna varandr4 att fB mer kunskap om
varandras virksamheter och att hitta nya former fur samarbete. Syften med detta
ar friimst att underlatta samarbetet kring personer med komplexa problem och
att samhellets resurser ska anviindas mer effektivt.
Under 2013 genomfiirdes ett mdte med netverket. Di bestiimdes att beriirda
verksamheter tar 6ver ansvaret ftir niitverkets fortsatta mdten.

5.4 Kansli
Kansliet ansvarar {tir kontakter med huvudmzinnens verksamheter om projekt
mm, beredning av 2irenden till styrelsen, sekreterarfunktion, verkstiillande av
beslut, information, ekonomi- och fakturahantering och diarieftiring.
Fdrbundet har en ansvarig dansteman pi halvtid, Peter Hedfors. Han ?ir anstiilld
pA heltid men halva sin tid arbetar han ftir Finnvedens samordningsftirbund'

Kanslilokalema hyrs av Jdnkdpings kommun och ligger pi TiindsticksomrAdet i
Jdnkdping. Ekonomi- och redovisningstj?inster skdts genom avtal med
Landstinget i J6nktipings liin.

6. Samarbete nationellt och i

liinet

Det finns nu drygl 80 samordningsftirbund i landet, omfattande ca 220
kommuner. F6rbunden frr stdd genom Nationella ridet och dess arbetsgrupp'
Dessa anordnar kompetensutveckling i gemensamma frigor och Nationella
konferensen ftir samordningsfilrbund i april varje ar.

Fijrbunden har ocksi bildat Nationella Niitverket ftir samordningsftirbund NNS,
d?ir ftirbundet 2ir medlem. Niitverket arbetar med flera viktiga utvecklingsfrigor.

tvi

andra ftirbunden i
Samordningsftirbund'
lZinet: Finnvedens Samordningsfiirbund och Hdglandets
Det g2iller bland annat den gemensamma vArkonferensen och hemsidan
Samarbetet har pA olika sStt fortsatt utvecklas med de
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7. Ekonomi
Vid inledningen av verksamhetsiret fanns nettotillgangar i ftirbundet med 1,2
milj kr. lnftir 2013 fick {tirbundet ett i;kat bidrag frin huvudmiinnen med ca
50% j?imftirt med tidigare. Det innebiir att irets bidrag blev 3,6 milj k.
Samarbetet med Finnvedens samordningsfiirbund innebiir att alla liinekostnader,
kostnader ftir kansli, kompetensutveckling ftir tjiinsteman mm delas. Diirftir har
nettokostnaden Iijr kansliet minskat n6got jiimftirt med 2012, trots att

tjiinstemannen varit anstiilld

pi heltid.

Budgeten ftir 2013 var en bruttobudget ftir kansli, kompetensutveckling mm.
Samtidigl angavs en ber?iknad ersiittning frin Finnvedens samordningsftirbund i
en klump om 372.000kr. I ftiljande redovisning av utfallet har ers?ittningarna
fran Finnvedens samordningsfiirbund ftirdelats pi respektive konto. Detta gdrs
{iir att det ska vara liittare att se vilka nettokostnader som.iust virt fiirbund har.
Eftersom hela budgeten ftir nya projekt inte utnyttjades fick {iirbundet ett
plusresultat under 2013. Balanskravet i Kommunallagen har alltsi uppfyllts.
Behillningen pAverkar utrymmet ftir nya projekt under 2014-2015.

Fiirbundet hade vid Arets slut ett balanserat resultat

pi

1.630. 105

k.

Bilagor efter resultat- och balansriikning:
l. Exempel KrAmi Jdnkdping

2. Exempel projekt Enter
3. Exempel projekt 200 i praktiken
4. Exempel projekt FIA md knuff

Personer i exemplen dr avidentiJierade genom byte av namn och pd andra sdtt.

rs (r8)
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Resultatr:ikning

Utlall20'12

Budget 2013

Utfall 2013
Fotnot

lnHkter
441 600

J6nkdpings kommun
Habo kommun
Mullsjo kommun
Vaggeryds kommun
Landstinget i JOnkoPings lan

Fdrsakringskassan
Finnvedens samotdningsfdrbund
Ovriga intekter
Renta

35 600

22 900

I

76 800
576 800
152 000
93 000

35 800
71 500
894 000
1 788 000
372 000

729
57
35
71
894
1 788

500

200
800
500
000
000
1

5678

2

44 989

75 722

727 000

Ack overskott fdregiende 6r

Summa intakter

729 500
57 200

2 474 422

4 675 000

3 626 667

260 000
669 337

1 859 500

1 832 377

520 000
'I 144 000

416 306

Kostnader
Verksamhet
Atgarder individ och grupP
Projekt Haa
Enter

'1

KrAmi
Nya projekt
FIA m6 knuff
200 i praktiken

747 833

Kompetensutveckling

270 109

300 000

283 641

455 412
21 590
4 185
60 000

750 000
20 000
20 000
61 500
4 675 000

390 777

0

131 139
83 493

Administration
Kansli

lnformation
Styrelse
Ekonomihantering

Summa kostnadel
Periodens resultat

l6 (r8)

3 /188 466

-1 014

04

17 750

4 373
61 680
3 221 536
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Balansriikning

-

2012-12-31

2013-12-31

0

225'110
127 836

TillgAngar
Kundfordringar
Ovriga fordringar
Momsfordran
Kassa och bank

100 693
39 361

n

U7 823
200 000
2 ,O0 769

294 800

1

't 600 000
2 034 854

FastrAntekonto

Eget kapital och skulder

I

2 239 018
-1 014 044

Balanserat fran fOregiende Ar

Arets resultat

224 974
405 131

Arets balanserade resultat

1 224 974

1 630 105

Kortfristiga skulder

809 880
2 034 854

770 ffi4
2 400 769

Fotnot
1. Tjdnsteman, kansli, kompetensutv mm. I resultatredovisningen har ersettningama

fddelab

pa resp konto.

2. Seld tjanst tjendeman till fdrbunden i Kronoberg, resurs om uppfdljningssystemet SUS
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Landstinget i Jtinkdpings
lan

fu-o,/.PY,,*Jdnkdpings kommun

S<iren

Stihlgren

har

Pemilla
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Arsberittelse 2013 for Samordningsfdrbundet Sddra Vdtterbygden

T\td exempel

Bilaga 1

frdn projekt Krami

"Allan" 23 dr
Allan
antal

?ir

ir,

arbetslds sedan en ling tid. Han har klarat sig med
egentligen iinda sedan han kom till Sverige.

hj[lp av ftirsdrjningsstdd i ett

Har tidigare varit aktuell ftir Krami men klarade inte att hilla kontraktet, var inte redo mentalt
fiir en ft)riindring. Han har varit strulig och haft attitydsproblematik.

Allan deltog i Kramis aktiviteter under hdsten och er nu ute i arbete sedan december. Han
tycker att Krami har varit givande, roligt och hjiilpt honom att utvecklas, vilket Kramis
arbetsgrupp kan intyga att han glort. Han iir en av de som genomftirt den stdrsta
livsstilsfijriindringen. Det er stor skillnad pi Allan idag och ftir ett och ett haht ir sedan. Han
har t.ex. bdrjat spela fotboll vilket alltid varit ett stort intresse och han har slutat rdka
cigaretter.

"Roger" 20 dr
Roger har inte haft ndgotjobb sedan gymnasiet och har {Ett filrsdrjningsstdd sedan sommaren
2013. Kramis arbetsgrupp triiffade Roger redan viren 2013 men han var dA inte aktuell pga
missbruk av cannabis. Att passa in socialt, fiirlildramas skilsmiissa samt lingvarigt
cannabismissbruk har gjort att Roger mest gett och "dragit" de senaste tv6 iLren och inte
si bra. Han sig ett tag viildigt sliten ut.

mitt

Roger deltog under h6'sten och har nu genomgitt en jiitteftiriindring. Han har bdrjat tr?ina

pi

gym och har lagt pi sig tio kilo vilket gtir att han ser mycket piggare ut. Han har planer pi att
studera pi h6gskola nigon gang i framtiden men fokuserar nu pi attjobba 2-3 ir ftir att ffi
ihop pengar sd han kan sti pi egna ben. Han har inte rdkt cannabis sedan sensommaren och
han har insett att om han gir in pi den banan igen kommer han inte klara av att ni sina mil i
framtiden, han riskerar dessutom ftingelse.
Roger kommer inom kort att ga ut i praktik, som ftirhoppningsvis leder tilljobb inom en
minad. Han kiinner aft Kramis aktiviteter har varit givande, utvecklande och att han har
kommit iging med livet igen.

Arsberiittelse 2013 ftjr Samordningsforbundet Sodra V.itterbygden

Bilaga 2

Tvd exempel frdn Proiekt Enter

"Anna" 35 dr
Anna kom till projekt

Enter ca 7 lz hr efter en ftirviirvad hjiirnskada. Tidigare fysiskt
kriivande arbetsuppgifter med kvarvarande anstiillning hos arbetsgivaren'

Hon aktualiserades till Enter av Fdrsiikingskassan efter att virden uppgett att de medicinska
etgiirdema ar uttdmda och att eventuell arbetsrest{iirmaga miste utredas vidare i anpassad
form. ordinarie arbetsgivaren hade ingen m6jlighet att erbjuda tillr?ickligt anpassade
arbetsuppgifter. Handlingsplan-samverkan (Arbetsftirmedlingen) hade inte heller miijlighet
att bereda rAtt ftjrutsattningar ftir en arbetsprdvning.

Efter karttiiggning av kvarvarande resurser och aktivitetsftirmiga informerades Anna av Enter
om de mdjligheter till arbetstriining/praktik som erbjuds vid Jdnkdpings kommuns
arbetsmarknadsavdelning (AMA). Dessa mdjligheter tilltalade inte Anna, av olika
anledningar.
Med detta som utgangsliige pibdrjades siikande efter en liimplig arbetsgivare som kunde
erbjuda arbetstraning/praktik. Enter fann en arbetsgivare som erbjdd mdjligheten till
omfattande anpassning ftir en arbetsprdvning. Arbetspriivningsplatsen 169 i linje med Annas
dnskemil och intresse.
Arbetsprdvningen inleddes med ca 6 timmar/vecka ftirdelat pi tva tillfiillen. Arbetstiden
fiirlades optimalt i ftirhillande till ftirutsiittningar {tir ett lyckat resultat.

Vid uppftiljningsmiite efter ca 3v framkom att Anna upplevde en Iiirszimrad psykisk h:ilsa till
ftiljd av hjdrnskadetriitthet och stresspaslag, detta trots optimal anpassning av arbetsuppgifter
och arbetstider. Fdr att fiirhindra ytterligare reduktion av hiilsotillstind avbrdts
arbetsprdvningen och avst?imningsmdte med virden aktualiserades.
Avstemningsmdtet diir Anna, Ftirsiikringskassan och virden deltog resulterade i en
gemensam beddmning att hon helt saknade arbetsfiirmiga oavsett arbetsutbud, vilket
ftirtydligades i ett liikarutlitande. Efter detta initierade Fdrsiikringskassan en prdvning av
utb).te av hel ersiittning frin sjukpenning till sjukersiittning. Ansdkan biftills'

sid
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Bilaga 2

"Rickard" 22 dr
Rickard aktualiserades till Enter fren Fiirsiikringskassan. Aktualiseringen fiiregicks av att han
kontaktat Fdrsiikringskassan fiir att komma i ging med nigon form av sysselssiiftning, tr6tt pe
att vara hemma, m6dde inte bra i passivitet. Han hade ett tidigare alkohol- och narkotikamissbruk, neuropsykiatriskt funktionshinder och kriminalitet som resulterat i r?ittspsykiatrisk

vird.
Han hade fafi del av flera st<idinsatser tidigare, bl.a. genom Krami i J<ink<iping.
Snart efter att han skrivits in i projektet och genomftird kartliiggning hdlls ett

avstiimningsmdte mellan honom, Enter och psykoterapeut (varden) fiir reda ut eventuella
hinder samt klargdra miijligheter ffir en lyckad arbetslivsinriktad rehabilitering. Enligt v6rden

var Iiirutsiittningama kaftigt begriinsad med anledning av bdde medicinsk hiilsa och mognad
men iiven till viss del miirkt av tidigare kriminalitet.
Efter avstiimningsmdtet med virden hdlls en information tillsammans med kommunens
till arbetstrtining/praktik som fanns att tillga inom

representant i Enter om vilka mdjligheter

AMA.
Vid uppftiljningsmd'tet efter liimnad information kring mdjligheter pA AMA, uttryckte
Rickard iinskemil om att studera till nigot inom hantverk och framfiirallt bygg i anpassad
form. Han hade avbrutit gymnasiet. Enter initierade personligt mdte med studieviigledare.
Ansdkan gjordes till byggprogrammet i en grannkommun, som erbjiid byggprogr.rmmet inom
vuxenstudier. Ansdkan avslogs ltirst, eftersom han tidigare pdbdrjat ett program. Detta trots
att han enbart varit d5r i ca 2v. En ny ansdkning glordes, med ett ftiljebrev med ett
fttrtydligande kring tidigare studier och att han var inskriven i Enter. Han antogs de.
Ett mtite med studieviigledare och programchefen ftir utbildningen ordnades ftir att upprAfta
en plan hur studiema skulle ftirliiggas. Istiillet ftir att bli en diskussion kring anpassning o.s.v.
var chefens approach mer att "ldrst provar vi, sedan anpassar vi". Mdtet var pA en fredag,
planen blev att hen skulle pibiirja heltidsstudier fr.o.m. kommande mindag, med ftirlagda
studier i skolan fura dagar i veckan och en dag med hemstudier.
Efter mdtet avrundade Rickard och Enterhandledare av med en liten sammanfattning. Han
upplevde miitet som positilt och var motiverad att ge studiema en lirlig chans.
Uppftjljningarna med skolan diirefter bestod enbart av att checka av den positiva
utvecklingen. Skolan fungerade mycket bra. Ca 6 minader eller skolstarten genomltirdes ett
avstiimningsmdte med specialistpsykiatrin diir bediimningen var att fortsatta insatser var
dverfltidiga. Rickard avslutades i och med detta fran specialistpsykiatrin.
Ca l0 minader efter uppstart av studiema avslutades han i bide Enter och offentlig
ftrsdrjning. Kvarstiende tid av studiema skulle han finansiera genom feriearbete och
studiebidrag frin CSN.
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Tre exempel frdn proiekt "200 i praktiken"
"Sara" 23 frr
& fritid pi gymnasiet. 2 ir pi Fenix i Vaggeryd och 2 ir pi BSckadal i Jdnkdping'
HonhardZirefterliistuppendelbetyg.Saraharocksiglttfolkh6gskola6minaderochliistsprik
utomlands. Hon har haft praktik pi {iirskolor samt korlare monteringsjobb'
Sara har lZist barn

annat starka sidor inom
Hon iir utredd av arbetsftirmedlingens arbetspsykolog' Diir visade hon bland

sprik och dj urhantering.
Sarabdrjademed3manaderspraktikpienirestaurang.Diireftervidtogpraktikpienverksamhetmed
djur, som efter 5 minader dvergick till anstiillning ett rAr'
fiir att utveckla hennes intresse
Sara ffir nu hjiilp att hitta lamplig utbildning inom djuromridet. Detta
att starta eget i branschen.
annu mer, <ika chansema till fast anstiillning och kanske pa sikt hjalpa henne

"Tobbe" 23

dr

gitt 2 ir pi lV-programmet pi gymnasiet. Han har dessutom deltagit i Trappsteget pi
han
arbetsmarknadsenheten och varit i arbetsfiirmedlingens program sedan 201l De arbetsomrAden
Tobbe har

prdvat iir svets och montering.
Han iir utredd av arbetsftirmedlingens arbetspsykolog.

Anledningen till att han iir i projeket eir att vi vill bryta hemmasittande och att han ska komma
niirmare arbete genom att prdva nya omrdden.
en
Han fick prdva praktik i k6k inom iildreomsorgen och skolan. Sedan dess har han fatt anstiillning
period och diirefter rings han in vid behov, vilket motsvarar i snitt halvtid'
skakat
Tobbe har under det ar han varit med i projeklet fitraindrats radikalt. Fran att mest ha nickat och

pAhuvudettarhannuliirsig.Hantarsjiilvinitiativtillsamtalochkantillochmedvaratuffisin
f.u-toning. Han har tagit korkort under projekttiden, vilket dkar hans chanser ytterligare att ta olika
arbeten.

"NiIs" 23

dr

Nils fullftiljde inte grmnasiet. Inskriven I

ir

pa Vaggeryds kommuns Arbetsmarknadsenhet (AME)

ochharbladeltagitiTrappsteget.Hanharvaritinskriveniarbetsliirmedlingensprogramsedan
augusti2009.Hanharpraktiserat5veckorinomindustrisamt4veckorsomparkarbetare.Sedanfick
hanpraktik5minaderpienplastindustri.Dettaovergicktillanstallning'mendenbrdtspdLgrundav
liir hdg frinvaro. Detta sankte honom si han stannade hemma i nzlstan I ar'
Nils ar utredd av arbetsltirmedlingen arbetspsykolog'

Nar200ipraktikenstartadeletadeviefterpraktikinomvaltmiisteri,efiersomhanframltirde6nskemil
pA ett
om denna typ av arbetsomride. Sommaren 2013 fick han plats som vaktmiistarhj?ilp
ltir att succesilt ttka tiden
fastighetsbolag. Vi kom overens om att det var liimpligt att biirja p6 halvtid
si Nils har nu
100%. Efter tre minader fick han korttidsanstzillning 3 minader. Denna liirl?ingdes,

till

jobb l'ram till i sommar.
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frdn projekt FIA md knuff

"Lena" 40 dr
Lena har en depression i botten och hade senast en anstdllning v6ren 2009.
Hon har svirt att triiffa nya miinniskor och iir vdldigt stressk?inslig. Vid ltirsta besdket hos oss,
med sin handl2iggare fran AF, har hon helt aktivitetsstdd. Hennes arbetsftlrmiga iir inte
faststiilld, men hon vet att hon behdverjobba ostdrt och enskilt. Vi ftireslir enklare

industrijobb, vilket hon kan tiinka sig.

Vi far napp ganska fort pi

en plastindustri, diir hon

frr praktisera pi hahtid. Efter nigra

m6ten med arbetsgivaren och ldnebidragshandliiggare fr6n AF testas hon mer noggrant ftir att
se om det l6nar sig fiir fiiretaget att anstZilla. Praktiken ftirliings till totalt fem minader och
diirefter far hon en anstiillning med ldnebidrag pi hahtid. Den andra halvan sdker hon
sj ukersiittning och fir det.

"Anders" 34 dr
Aven Anders kom till oss med sin handliiggare fr&n AF. Han har diagnosen ADHD med
generella inliimingssvirigheter. Han behdver mycket stiid och hjelp i starten.
Han vill giima jobba utomhus om det iir mdjligt. Tidigare var han inom industrin, blev
uppsagd pga. arbetsbrist tillsammans med flera andra. Vi kontaktar mAnga olika ftiretag och
riktar in oss pi fastighetsskdtsel och liknande. Vi ffir napp pA ett par olika fdretag, att han
saknar bAde riitt truckkort och kdrkort stoppar miijligheten till anstiillning.

En SlUS-konsulentl pi AF iir inkopplad, som vi har bra kommunikation med om vad niista
steg ska bli. Lagom niir Anders' dr hos FIA gir ut har vi bokat ett mdte hos en mdjlig
arbetsgivare. Diirefter tar SlUS-konsulenten 6ver ansvaret ltir det fortsatta stddet till Anders.

Personer i exemplen rlr avidentifierade genom byte av namn och pd andra sdtt.

1

SlUS

-

sarskilt introduktions- och uppfdljningsstdd, stddinsats fdr personer med funktionsnedsdttning
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Ibrbundsmedlemmamas fullmiiktige och styrelse

REVISIONSBERIiTTELSE ftiT hT 2OI3
Samordningsltirbundet Sddra Vetterbygden
Organisationsnum mer 222000-2428

Vi har granskat riikenskapern4

irsredovisningen och fiirbundsstltelsens fiirvaltning i
Samordningsliirbundet liiidra Viitterbygden, org nr 222000-2428 ftir verksamhetsAret 2013

Styre lse ns ansvar

fi)r drsre dovisningen oc h fomaltningen
Det iir fijrbundsstyrelsen som har ansvaret ftir att uppriitta en irsredovisning som ger en
riittvisande bild och ftir den intema kontroll som styrelsen bed<imer iir n6dviindig ftir att
upprafta en irsredovisning som inte innehlller viisentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror pi oegentligbeter eller pi fel. Styrelsen ansvarar ocksi fiir att verksamheten bedrivs
i enlighet med gZillande mil, beslut och riktlinjer samt de {iireskrifter som giiller {tir
verksamheten.
Revisoms ansvar
Virt ansvar iir att uttala oss om Srsredovisningen 2ir uppriittad i enlighet med
kommunallagen samt pr6va om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser och fiirbundsordningen pi gnrndval av var
granskning.

Vi har utfijrt ver granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsats,
kommunallagen, fiirbundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vir

granskning iffrefattar att genom olika itgiirder inhiimta underlag om belopp och

annan information i irsredovisningen. Revisom viiljer vilka itgiirder som ska utfiiras,
bland annat genom att bed6ma riskema ft)r viisentliga felaktigheter i drsredovisningen,

vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel. Vid derura riskbed6mning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som iir relevanta ftir hur fiirbundet uppriittar
irsredovisningen ftir att ge en riittvisande bild i syfte att utforma granskningsitgiirder som
iir 2indamilsenliga med hiinsyn till omst?indighetema, men inte i syfte att gdra ett
uttalande om effektiviteten i fiirbundets intema kontroll. Granskningen innefattar ocksi
en utviirdering av iindamilsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvdnts och av
rimligheten i styrelsens uppskauningar i redovisningen, liksom en utviirdering av den
<ivergripande presentationen i irsredovisningen.
Som underlag fiir virl uttalande om ansvarsfrihet har vi utriver vir granskning av
irsredovisningen granskat viisentliga beslut, itgZirder och ftirhillanden i ftirbundet ftir att
kunna bedrima verksamheten i fiirhillande till g?illande mil, beslut och riktlinjer samt de
ftireskrifter som giiller fiir verksamheten.

1

Granskningen har genomftirts med den inriktning och omfattning som behdvs ftir att ge
rimlig grund ftir bedrimning och ansvarspr6vning.

Uttalanden

Enligt vir uppfattning har styrelsen i Samordningsfiirbundet bedrivit verksamheten pi ett
iindam6lsenligt och frin ekonomisk synpunkt tillfredsstiillande siitt.

Vi beddmer att riikenskapema i allt vasentligt Zir riittvisande, att den intema kontroll har
varit tillriicklig, att resultatet enligt irsredovisningen iir ftirenligt med de finansiella mAl
och verksamhetsmil som iir uppstiillda enligt ftirbundsordning och verksamhetsplanen
samt att irsredovisningen har upprattats i enlighet med god redovisningssed och
tilliimpliga delar av lagen om komrnunal redovisning.

Vi tillstyrker att styelsens ledam6ter beviljas ansvarsfrihet ftjr verksamhetsiret 2013.

Jcink<ipi

F<ir Landstinget

Bilagor:
De sakkunnigas rapport
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Arsredovisning 2013 och revisionsberdttelse

Hiirmed tiversdnds Arsredovisning 2013 fcir Finnvedens
Samordningsfdrbund. Revisionsberattelse och tillhorande
granskningsrapport bifogas.

Varje huvudman ska var f6r sig prtiva friga om ansvarsfrihet fdr styrelsen

frir verksamhets6ret. Kopia 6nskas till f6rbundet pi beslutet om
ansvarsfrihet. Frigan om ansvarsfrihet

frin

Fcirsdkringskassan och

Arbetsformedlingen hanteras av Forsdkringskassan centralt.

Frjrbundets verksamhet iir fortfarande okdnt fdr minga politiker och
chefer. Detta trots att alla iir tjverens om att det dr viktigt att samordna

st6det till personer i utanforskap. Om muntlig information 6nskas

pi

mote med fullm6ktige, styrelse, socialndmnd eller annat forum som
komplement till denna skriftliga information
kontakta undertecknad

sA

dr ni vdlkomna att

I

Gnosj6/6n kopin g 2OI4-O3-28
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/7(Srbundschef
Tel 072-741 58 00

Finnvedens Samordningsfdrbund

c/o Gnosjd kommun
Jernvagsgatan 49
33s 32 GNosJd

Telefon:072-741 58 00
E-post: finsam@gnosjo.se
Hemsida: www.finsamjonkopingslan.se

Organisationsnummer:
222000-2873
Bankgiro:
476-7s47
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Fdrbundets vision:
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Sammanfattning
Finnvedens samordningsf6rbund bildades 2011 av Fors6kringskassan, Arbetsformedlingen, Landstinget iJonk6pings ldn och kommunerna Gislaved, Gnosj6 och Vernamo'
Forbundet arbetar med finansiell samordning inom rehabiliteringsomridet (Finsam).

Melet ar att samhdllets resurser ska anvindas pA ett bettre s5tt, genom att den
enskilde ska f6 ett mer samordnat stdd att uppn6 eller f6rbdttra sin formiga till
f6rvdrvsarbete och slippa rundg6ng isystemen. Prioriterad milgrupp dr unga vuxna
med behov av samordnade insatser.
Genom Jobbcenter unga i varnamo har 77 unga mdn och 46 unga kvinnor fett st6d att
oka sin forankring p5 arbetsmarknaden. Av de 76 som avslutats hade 38st (50%) arbete
eller studier vid avslut. Antalet med fdrsorjningsst6d har minskat frSn 50 till 20. 34 av
de 76 klarade sig helt utan offentlig forsorjning.
staid till arbete - supported Employment anvender sE-metoden i Gislaved, Gnosjo och
VSrnamo. Metoden innebar att den enskilde snabbt ska komma ut pi en arbetsplats
istdllet for en praktikplats. De arbetsinstruktioner och den hjSlp att klara sociala
situationer mm som behcivs ges direkt pA den arbetsplats ddr den enskilde sedan, om

mojligt, ska

fi

fortsatt anstellning.

30 personer har f6tt stod genom projektet under 2012-2013. Av dessa har 15 fitt
arbete eller b6rjat studera. Metoden innebSr att de ockse far fortsatt stod att klara att
fullfolia det de paborjat, vilket varit problem f6r menga. Behovet av f6rsorjningsstdd
eller aktivitetsstdd har minskat kraftigt, ndr m6nga har blivit helt sjdlvforscirjande.
Enligt en hSlsoenkdt har mingas halsa fdrbettrats, vilket piverkar behovet av vird och
annat stdd fran det offentliga.
I bilagorna

till denna arsrapport finns tre exempel

pA hur det kan vara

ftir deltagare

i

dessa bSda verksamheter.

Ett Navigatorcentrum har byggts upp iAnderstorp under 6ret, delvis under ledning av
en samordnare som finansieras av forbundet. 121 unga har deltagit under 2013. 70 har
avslutats varav 45 st (64%l hargatt vidare till arbete eller studier. En kort film om
Navigatorcentrums arbete finns pi f6rbundets hemsida,
Over hundra anstillda hos huvudmdnnen har deltagit igemensam kompetensutveckling, som delvis finansierats genom f6rbundet. Aven andra former av samverkan
fir stiid genom forbundet, bl a Arenasamverkan.
Det dr styrelsens bedcimning att m6lsettningarna med arbetet uppfylls, med de
forutsettningar ftirbundet har.

2
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Inledning
Finnvedens samordningsfdrbund ar bildat enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning
inom rehabiliteringsomrrdet (Finsam). Fttrbundet bildades 2011 av Fors;kringskassan,
Arbetsformedlingen, Landstinget iJOnkcipings lin och kommunerna Gislaved, Gnosjd och
VArnamo.

Milgruppen for den finansiella samordningen ir personer i fiirvervsaktiv Slder (18-64 6r) som
iir i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppber offentlig fdrsorjning. Syftet
med den finansiella samordningen 5r att underlatta en effektiv resursanv6ndning. De
samordnade resurserna ska anvendas fdr insatser som syftar till att den enskilde ska uppni
eller f6rbettra sin f6rmiga till filrvSrvsarbete.
Forbundet ska enligt sin verksamhetsplan iforsta hand prioritera m5lgruppen unga vuxna med
behov av samordnade insatser.

2. Styrelse och beredningsgrupp
Styrelsen ar samordningsfrirbundets htigsta beslutande organ, som bl a har ansvar
utveckling och ekonomi.

ftir

Styrelse har under 2013 bestStt av fiiljande ledam6ter:
Maria Johansson (C), Varnamo kommun, ordfcirande
Britt Johansson (M), Landstinget i J<inkcipings ldn, vice ordftirande
Bengt Petersson (C), Gislaveds kommun
Birgitta Olsson-Johansson (S), GnosjO kommun
Klas Rydell, Forsdkringskassan
Heidi Skov-Ragnar, A rbetsfii rm ed linge n
Personliga ersattare f 16n respektive huvudman:
Vivianne Roos (5), Viirnamo kommun
Bo Karreskog (S), Landstinget iJonkiipings ldn
Ylva Samuelsson (5), Gislaveds kommun
Daniel Hikansson, Fdrsekringskassan
Hans Fritz, Arbetsformedlingen
Gnosi6 kommun vakant
Styrelsens AU bestir av ordf<irande, vice ordforande och forbundets tjensteman.
Styrelsen har haft 6 sammantraiden under 2013. Styrelseprotokoll och minga andra dokument
finns til196ngliga pi f<irbundets hemsida www.finsamionkooinsslan.se

Foljande personer har ingett i f0rbundets beredningsgrupp:
Bengt Andersson, socialchef, Gnosj6 kommun
Annelie Andersson, sektionschef Medborgarfcirvaltningen, Vdrnamo kommun
Anders lvar, IFO-chef, Gislaveds kommun
Ulrica Nilsson, processledare, Landstinget iJonkopings lin (t o m iuni)
Emma Persson, processledare, Landstinget iJOnkdpings len (fren augusti)
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Gunilla Westerlund, samverkansansvarig, Forsekringskassan
Tommy Siogren, sektionschef, Arbetsfcirmedlingen (t o m luniI
Patric Strandenwik, sektionschef, Arbetsfiirmedlingen (frin augusti)

under 2013 har flera ersSttare knutits till beredningsgruppen, frSn de berorda kommunerna.
Detta fdr att bredda kunskapen om fdrbundet och dess verksamhet och ge fler mdjlighet att
p6verka det 16pande arbetet.
Eeredningsgruppens uppdrag er att f6rankra forbundets arbete i respektive organisation, att
samrSda om behov av f<trbiittrad samverkan, att bereda iirenden om projektansokningar och
att vara ett stod fiir fdrbundets tj5nsteman. Beredningsgruppen har haft 7 m6ten under 2013.
Styrelsen och beredningsgruppen deltog ien virkonferens i mars, di de fick information om
olika samverkansproiekt och diskuterade f6rbundens roll i framtiden. Konferensen anordnades
tillsammans med de bida andra forbunden iliinet.
Styrelsen och beredningsgruppen hade ocks6 en gemensam arbetsdag iseptember,
diskuterade utformningen av verksamhetsplan 2014 med budget 2014-2015.

di

de bl a

3. Vision och malsattning
Fcirbundet har en vision:
DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENF6NS6AIMTVE
Det Overgripande malet med finansiell samordning inom rehabiliteringsomredet ar att de
resurser som avsdtts for gemensamma insatser anvends pa ett s: effektivt sdtt som miijligt och
att bertirda huvudmdn vid behov samverkar si effektivt som mirjligt. F6rbundets verkamhet
ska formas s5 att alla huvudmAn upplever att f6rbundet aktivt medverkar till att nA denna

malsattning.
Det er styrelsens bedomning att melsdttningen uppfylls, med de fdrutsAttningar fiirbundet har.

Fdrutom vision och overgripande m5l finns mer specificerade mels6ttningar for respektive
projekt. Huruvida dessa melsattningar netts under 2013 kommenteras i kapitel 4.

4. Verksamheter
4.1 Atgdrder och insatser

pi individ-

och gruppnive

Tre verksamheter och flera satsningar p6 gemensam kompetensutveckling har f6tt medel fr6n
forbundet under 2013.

4.1.1Jobbcenter Unga i Vdrnamo
Jobbcenter Unga riktar sig till unga i tvA malgrupper: 16-19 6r gamla som inte fullfciljt sin
skolgiing respektive 19-24 6r som stir 16ngt ifrdn arbetsmarknaden och ofta uppb6r
forsorjningsstiid. Virnamo kommuns Medborgarfdrvaltning provar tillsammans med
Arbetsf6rmedlingen och Barn- och utbildningsftirvaltningen en metod bestaende av olika
arbetsftirberedande insatser, ftir att stotta dessa unga att pA sikt kunna bli sjdlvforsorjande.
Projektet kom iging iseptember 201.2.
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Det l6ngsiktiga malet ar att den unge ska bli sjilvf<irsdrjande genom arbete. Att fullfdlja studier
er ett viktigl steg pii vdgen fiir miinga. Ett delmal i projektet 5r att stimulera ungdomarna att
komma ig6ng med ex friskvardsaktiviteter samt bidra med verktyg for att utveckla deras egen
drivkraft. Med detta fdljer bAttre sjalvkensla, viga tro p6 sig sjdlva och hitta motivationen till
att vilja ga vidare. Ett annat mel med projektet 5r att uWeckla samverkan och niwerk med
olika aktdrer i samhellet. Samtliga dessa mal har man uppnatt, helt eller delvis, under Sret som

gitt.
4 fcirmiddagar i veckan har JCU gruppaktiviteter. Ungdomarna bdrjar dagen med att eta en

l;ttare frukost fdr att sedan aktivt kunna delta i verksamheten. Gruppaktiviteternas m6l ir att
rusta ungdomar fdr att ta niista steg mot arbete. Man ler sig om kost och hdlsa, fir samhdllsinformation frin t ex banb arbetsfiirmedllng och studie- & yrkesvdgledare, hjalp att skriva CV
m.m. P5 eftermiddagarna finns det m6jlighet att studera. Ungdomarna kan d6 f3 liisa
kdrkortsteorieller enstaka karnemnen. Flera ungdomar har ocksi fdtt en kort yrkesinriktad
utbildning, t ex att anvSnda motorseg, r6jsig eller truck.
Under 2013 har JCU kunnat anstella 24st ungdomar. De flesta har fdtt arbete i JCU:s ekoteam
men nAgra arbetar dven p6 andra platser i kommunen. Det har visat sig vara positiw att kunna
anstella ungdomar da detta har gett "ringar pe vattnet". Ungdomarna f6r genom anstiillningen
sin forsta egna l6n, vilket har 6kat deras motivation att sdka sig vidare till arbete utanfor JCU
de deras anstellning avslutats.
Sedan starten har 123 unga skrivits in i projektet. Av dem var 77 men och 46 kvinnor. 28 var
17-19 ar, resten 20-24 er. 58 av dem har enbart avslutad grundskoleutbildning och 6 inte ens
det. Drygt hiilften av deltagarna har alltse inte klarat att avsluta gymnasieutbildning, vilket
klart piverkar mcijligheterna att fe anstellning.

Antal
. a.ltiviteti.G5ttnina

r A{a$.
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77 av de L23 hade fors6riningsstdd vid inskrivning medan 46 hade aktivitetsstdd

(dagersettning pga deltagande i program genom Arbetsfdrmedlingen).
Vid arsskiftet hade 76 deltagare avslutats. Under projekttiden hade antalet personer med
aktivitetsstdd och fors6rjningsstOd minskat kraftigt. lstellet klarar sig manga utan offentlig
forstirjning efter stodet de fatt iprojektet.
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Av de 76 hade 23 arbete vid avslut och 17 hade bdrjat eller skulle brjrja studera (varav 2 i
kombination). Eftersom fortsatta studier fiir m6nga iir en fdrutsettning fdr att fa en
anstdllning, si ir iven detta ett bra resultat av projektet. Totalt har allts5 ca 50% gett vidare
arbete eller studier, utan offentlig forsorjning, vilket 5r mer dn genomsnittet fcir liknande

till

projekt.
F6r manga som behow fortsatt stOd genom AF, Fairsikringskassan eller sociahjensten, har
deltagandet inneburit att man fer ett mer individuellt anpassat stdd grundat pe bettre kunskap

om personens fiirutsiittningar.
I bilaga

l

finns ett exempel p6 utveckling for en deltagare iJobbcenter Unga.

Viirnamo kommun finansierar den storre delen av projektet. Den totala budgeten for projektet
var 2013 5,2 mkr.
F6rbundet har beviljat 560.000kr fttr 6r 2013 och 594.000kr fttr 2014, till 50% av kostnaderna
fdr prolektledartjiinsten och 50% av en socialsekreterartjenst. Utfallet f6r ir 2013 blev
459.100kr. Att utfallet blev ldgre en budgeterat beror bl a p6 en tids vakans pe tiensten som
projektledare.
4,1.2 Stiid

till arbete - Supported Employment

Stod till arbete er ett projekt som syftar till att forstarka huvudmannens anvandning av

arbetsrehabiliteringsmetoden "supported Employment".

Metoden syftar till att tillvarata resurser och hitta hallbara ldsningar fiir personer med
funktionsnedsittning i riktning mot arbete. Konkret utgSr metoden frin att den enskilde
snabbt ska komma ut pe en arbetsplats istellet for en praktikplats. De arbetsinstruktioner och
den hjiilp att klara sociala situationer mm som behovs ges direkt p6 den arbetsplats der den
enskilde sedan, om mojligt, ska fe fortsatt anstallning.
MSlgruppen omfattar personer med s6vdlfysiska som psykiska funktionsnedsattningar, som 6r
i behov av samordnade insatser fdr att kunna bli sjalvforsdrjande Benom arbete. Den riktar sig
till personer i arbetsfor Slder 18 - 64 5r men unga vuxna i Sldern 18 - 29 5r iir prioriterade.

6 (15)

\\

Arsredovisning 2013

Finnvedens
samordningsfcirbund
Projektet bygger pi en samverkan mellan Arbetsfcirmedlingen, Fdrsekringskassan, Landstinget
och kommunerna. De tre kommunerna delar pi proiektiigaransvaret.

5;rskilda SE-coacher med spetskompetens i metoden 5upported Employment arbetar med
m6lgruppen. En 50%-tienst sE-coach per kommun stodjs av Finnvedens samordningsfdrbund
under perioden 2O!2-20L4. vaie kommu n anpassar arbetet efter sina lokala forhlllanden men
en gemensam styrgrupp samordnar proiektet och loser problem som uppstar.
MSlet 6r att:

.

SE-coacherna skall lotsa fem deltagare per kommun/8r fr6n utanf6rskap
egen forsorjning via anstellning

till

o
.

ovriga deltagare ska ges stOd iatt komma till rett forsdrjning
80 % av deltagarna i projektet ska uppleva att den egna hiilsan och/eller
livskvalit6n har fdrbettrats
sE-coachens insatser kan grovt delas in

1.

2.
3.

itre steg.

Konsultation' Kontakt fran handliiggare p6 AF/FK,/socialtjanst eller annan verksamhet som
vill resonera om en persons situation. Endast de tillfdllen r6knas som krew viss tid att setta
sig in i situationen, utan att det fdr den skull lett till inskrivning i projektet.
Inskrivning och fcirdndringsprocess med m6l att komma till anstdllning eller studier.
Uppfiiljande kontakt med personer som bdrjat studera eller arbeta fdr att ge st6d att klara

att fullfiilja detta.
Under 2012-2013 har coacherna gett ca 15 konsultationer.
Sedan SE-coacherna startade sitt arbete under hOsten 2012 har de arbetat med
och 11 kvinnor med nigon form av funktionshinder, i steg 2 ovan.

MAn

b

7

6

19

Kvinnor

o

4

1

11

12

11

7

30

Totalt

3 st av dem var 17-19 ar gamla,

!4 st 20-24 ar,3

totalt 19 m;n

st 25-29, 6 st 30-39 ar och 4 st var eldre.

20 st av dem hade fdrsorjningsstod och 15 st aktivitetsst6d, en hade sjukpenning och en
aktivitetsersiittning. Nigra hade en kombination av dessa ersettningar.

Aven i denna grupp av deltagare er det en mycket stor andel (19 st) som saknar fullfciljd
gymnasieutbildning, vilket peverkar deras m6jligheter att fe arbete.

7

t(

(ls)

Arsredovisning 2013

Finnvedens
samordningsfcirbund
6enomftird utbildning

*Y
Nestan var fjerde deltagare har haft offentlig forsdrjning i mer iin 5 6r och en ennu storre andel
mellan tre och fem 6r.
Tid i offefltlit ftirsiirjning

aL
q
)

22 av de 30 deltagarna har avslutats ur steg 2. Av dessa har 14 f6tt arbete och 2 b6rjat studera,
varav en gor en kombination arbete/studier. Det inneber att projektet har nett sitt mel fdr
20L3 om 15 personer till arbete, eftersom studier jemstalls med arbete.

5t6rst fdrdndring vad 96ller f6rsdrjning for de 22 avslutade har skett dels vad gSller hur m6nga
som behiiver fortsatt fdrstirjningsstod (frin 15 till 6), dels hur m6nga som vid avslut er helt
sjiilvfors6rjande (frin 0 till 13). Negra har en kombination av ersettningar f6re respektive efter
insats. Nigra f6r ftirsorjningsstdd tilfelligt iawaktan p6 att ltin eller annan ersattning ska
komma igdng.

Fiirsiirjning vid avslut steg 2 (n=221
12

to
8
6
2

Coacherna har eller har haft fortsatt stodjande kontakt med 11 av de deltagare som avslutats.
Fdr flera av dessa har den stodjande kontakten varit omfattande och en fdrutsettning fdr att

8 (1s)
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de ska klara arbetet eller studierna. Det finns ingen definitiv grens for hur lSnge kontakten kan
fa fortsdtta.
9 men och 2 kvinnor har besvarat en halsoenket vid bide in- och utskrivning, av totalt 30
personer som avslutats. Bortfallet beror till stor del pe att enkdten inte fanns tillgiinglig forrdn
under senvSren 2013. Visst bortfall har even skett p g a problem for deltagare att besvara den
(p

I

a funktionshinder, spr6kproblem, flyttnlng fr6n orten e dyl).

Fr6gorna berOrde smdrtor/besvdr, oro/rddsla, allmdnt hilsotillstend senaste 12 m5n och
livskvalitet. Enligt enketsvaren har ingen uppgett nagon fdrsdmring pi negot av dessa
omr6den. Daremot uppger de flesta klara fdrbettringar p6 ett eller flera omriden.

Eftersom svarsantalet dr s6 litet ger det inte att dra statistiskt sdkerstellda slutsatser av
resultatet. Svaren antyder dock att en majoritet av deltagarna upplever klara forbdttringar av
sin hdlsa och livskvalitet genom det stod de fatt iform av Supported Employment. Detta
piverkar naturligtvis behov av vdrd och andra former av fortsatt stod fran samhellet.
I

bilaga 2 finns

tvi

exempel

pi personer som fitt sttid

av SE-coach.

Under hosten 2013 genomfdrdes en utvardering av SE-arbetet i liinet under ledning av
Regionforbundets utvecklingsplattform FoUrum. Fdrbundet finansierade del av denna
utvdrdering med 33.200kr. Resultatet presenteras i mars 2014.
Styrelsen har beviljat stod till projektets coach-tj6nster med totalt max 741.000kr fcir 2013 och
763.000kr fdr 2014. Under 2013 blev utfallet totalt 725.800kr, inklusive uw5rderingen.

4,1,3 Navigatorcentrum i Gislaved
Navigatorcentrum dr en ny verksamhet som byggts upp i Anderstorp under 2013, fcir unga
Sldern 16-24 5r som star utan sysselsdttning. Aven unga upp till 29 6r, med
aktivitetsersattning, kan fi stod genom verksamheten.

i

Projektet 5r ifdrsta hand ett samarbete mellan Gislaveds kommun (arbetsmarknadsorganisationen och gymnasieskolan) och Arbetsfiirmedlingen, men ett niira samarbete sker vid
behov med Forsdkringskassan och v6rden.
Det lengsiktiga melet er att skapa fdrutsaftningar fdr j6mlika ekonomiska och sociala
levnadsvillkor fcir unga samt sekerst5lla att ingen hamnar i rundg6ng mellan olika system och
myndigheter. Arbetsfdrmedlingen har handldggare p6 plats i lokalerna varje vecka.
Grundtanken dr "En dcirr in - flera vigar ut".

Navigatorcentrum samordnar egna stodinsatser och andra insatser som finns. 290 unga har

f6tt del av feriepraktik. 121 unga har fAtt del av ovriga aktiviteter som finns: Kommunala
lnformationsansvaret (16-19 ar gamla som inte fullf6ljt gymnasiet), Kommunalt Ungdomslyft
(KUL, 18-24 6r), coachning med arbetsmetoden Supported Employment, praktikplatser fcir

social trening och arbetstrening, jobbsdkarstod och andra stddjande aktiviteter fyra dagar per
vecka mm.
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Sedan Navigatorcentrum drog igdngvid ersskiftet har 70 av de 121 deltagarna avslutats 45st
har gett vidare till arbete eller studier, alltsa 64% av de 70 avslutade deltagarna!

Ungdomsarb€tslosheten har under 2013 minskat frAn 20,8%Iill L7 ,2%, delvis tack vare
Navigatorcentrums verksamhet. Ungdomsarbetsldsheten i lenet har inte minskat lika mycket.
En kort film har producerats om hur det 5r att vara deltagare och handledare i
Navigatorcentrum. Filmen finns bl a pi fiirbundets hemsida.
Forbundet har beviljat medel till samordnartjensten och uw6rdering. Fatr 2013 beviljades max
585.000kr. Utfallet blev 513.500kr. Man har beviljats max 596.000kr f<ir 2014 och 610.000kr
for 2015, Gislaveds kommun ansvarar fdr resten av budgeten pA totalt ca 8 milj kr (2013).
4.1.4 Behiivd frin biirjan
Strax innan ersskiftet beviljade styrelsen medel till ett nytt projekt fdr ungdomar och unga
vuxna i Gnosjti, som kommer att starta 2014.
Efter lSng tid av l5g arbetsliishet fdr biide unga och Sldre ligger ungdomsarbetsl6sheten nu i
nive med riket och lanet. Det er till och med sa att det finns en dverrepresentation av
arbetslcisa ungdomar som avslutat sina gymnasiestudier utan slutbetyg, lamfdrt med lanet.
Projektet har som mel att skapa en samverkan mellan individ, naringsliv, arbetsfdrmedling,
fdrsdkringskassa och kommunen iden gemensamma viljan att minska 16ngtidsarbetslosheten
och utanforskapet bland ungdomar och unga vuxna.

4.2 Kompetensutveckling
4.2.1 KUR-projektet
KUR-projektet var ett uppdrag som Fcirsiikringskassan fick frin regeringen att i samarbete med
kommuner, Landsting och Arbetsfdrmedlingen stimulera till en kunskapsutveckling om
rehabilitering for personer med psykisk diagnos och psykisk funktionsnedsettning.
Syftet var att sterka samverkan och skapa samsyn kring bem6tande av dessa personer.
GGW-omredet genomfdrdes totalt 5 utbildningstillf:illen under 2012. En gemensam
kompetens- och utvecklingsplan formades.
I

Som en del igenomforandet av denna plan anordnade fiirbundet i oktober 2013 en ny
utbildningsdag iVernamo. Ett 100-tal medarbetare frin fcirbundets huvudmAn deltog.
F<jrel6sare var N6kkve Balldin, med temat "Hur kan vi skapa nya m<ijligheter fdr personer med

neuropsykiatriska funktionshinder?". Genom ett humoristiskt sett att skildra komplicerade
fiirhSllanden gav han kunskap, nya perspektiv och nya handlingsmOjligheter vad gdller
bemOtande och behandling.
Forutom en inspirerande forelesning fick deltagarna tid att lera kiinna varandra lite och
resonera om hur man samarbetar i komplicerade situationer, med hlilp av tre exempel.
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4.2.2 Annan kompetensutveckling

Virkonferensen och nationella konferenser

ir

exempel p5 tillfallen fdr kompetensutveckling
som styrelse, beredningsgrupp och tjansteman fett del av under eret. Kostnader som gdller
tjenstemannen delas med Samordningsf<irbundet Stidra Vetterbygden.
F<irbundets budget f6r kompetensutveckling var 150.000kr fOr 2013. Utfallet blev 59.100kr.

4.3 Annan samverkan
Samverkan sker i de olika projekt som fdr fcirbundets stcid, men 6ven i styrelsen, beredningsgruppen och olika arbetsgrupper som planerar kompetensutveckling och annat samarbete.
4.3.1 Arenasamverkan
I december 2013 tog bercirda verksamheter beslut om att ta emot fdrbundets stdd till den
samverkansform som bendmns Arenasamverkan. Det er ett samarbete inom hela
sjukvardsomredet: Gislaved, Gnosjo, Vaggeryd och Vdrnamo. Alla fyra parter (kommun,
landsting, AF och FK) deltar i regelbundna mdten pA respektive ort. Pa mOtena sker samred om
personer som behover samordnat stitd, med samtycke fr6n den beriirde. Dir informerar man
ocks6 varandra om aktuella regler och annan information som ovriga har nytta av.
Som en del idenna utveckling bildas nu en gemensam styrgrupp fdr Arenasamverkan
omradet, med syfte att fdlja upp och uweckla samverkansformen.

i

5. Kansli
Forbundets tjensteman har som uppgift att leda arbetet inom fdrbundet enligt styrelsens
anvisningar, ta fram underlag fdr styrelsens beslut och ansvara fcir styrelsens administrativa
service. TjSnstemannen ska ocks6 medverka vid inventering och framtagning av fdrslag till
samverkansaktiviteter, aktivt stodja samverkan mellan samverkansparterna samt $kerstalla
att uppf6ljning och utvardering gdrs av de verksamheter som fer fdrbundets sttid.

Tjinsteman pe 50% er Peter Hedfors. Tiensten k6ps av Samordningsfdrbundet Scidra
Vetterbygden. Han arbetar normalt pd ett kansli i Jdnkdping, men kommer till Finnvedenomredet for m6ten och besrik i verksamheterna. Fdrbundets formella adress 5r i
s6teskommunen Gnosj6.
Ett avtal finns med Landstingets kansli iJdnkiipings len angiende hanteringen av forbundets

ekonomi.
Gnosjci kommun har ansvaret f<ir tillsyn av att fdrbundet fullg<ir sina skyldigheter enligt
arkivlagen (1990:782). Forbundet har ett awal med Gnosj6 kommun om att tillhandah6lla
administratiw staid till forbundet i form av bl. a diarium och arkiv.
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5. Ekonomi
Samordningsfcirbund finansieras enligt lagstiftningen till 50% av staten (genom
FOrsekringskassan), 25% av landstinget och 25% av ber6rda kommuner.
Tidigare granskningar av samordningsf6rbunds sett att fungerar visar att varje organisation har
en relativt lang "startstrecka". Under denna tid samlas alltid ett visst kapital i fdrbundet, som
sedan kan tas tillvara ndr nya verksamheter kommer ig6ng. Under denna inledande tid si blir
ocks6 kostnaderna fcir det lcipande grundarbetet i fcirbunden relativt stora, jiimfitrt med de
medel som gir till aktiva stddinsatser. Denna balans endras s6 snart verksamheter kommit
igdng.53 har skett even i Finnvedens samordningsftirbund.
Arets underskott med 536.4OOkr teck av det kapital som fanns fcirra arsskiftet med 2,3 milj kr.
FOrbundet bedOms ddrmed uppfylla kommunallagens balanskrav.
KvarstAende behillningen vid 6rsskiftet kommer enligt Verksamhetsplan 2014 att anv5ndas for
pdg6ende och nya insatser under 2OL4-2015.
Styrelsens beddmning 6r att fdrbundet nu dr igeng ordentligl och att medlen anvdnds p3 bdsta
sAtt.

Bilagor efter resultatrapport och balansrikning

1. Ett exempel fran.Jobbcenter Unga
2. Tv6 exempel frin projekt Stod till arbete - Supported Employment
Avidentifie ng i exemplen hor skett genom byte ov nomn och pd ondro siitt.

I

Fyra 6r med Finsam, Statskontoret 2OO8 sid 55-56
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Uttall2Ol2

Budget 2013

Utfall 2013

171 300
56 000
196 700

17'l 300

Intekter
Gislaveds kommun
Gnosj6 kommun
Vernamo kommun
Landstinget
Fdrsakringskassan
Ores och kronutiemning
Renteintakter
Ack dverskoft fren fdreg ar

Totalt tillgangliga medel

172 900
56 600
194 500
424 000
848 000

424 000
848 000

56
196
424
848

000
700

000
000

4
34 942

38 854
2 073 000

't 730 942

3 769 000

,t 734 850

132 736
185 733

560 000

741 000

459 104
726 837
513 456
0
59 109

Kostnader
Verksamhet
Jobbcenter Unga
Stdd till arbete - SE
Navigatorcentrum
Nya projekU kartlSggn

0

Kompetensutveckling
Administration

111315

585 000
130 000
150 000

344 977
31 623

420 000
40 000

387 314
17 176

3120/.

24 500

15 245

60 000
46 350

61 500
50 000

61 680

0N

2 271 251

Kansli
Styrelse
Information

Ekonomiadministration
Revision
Kurser och konferenser

0

Summa kostnader

953 735

Periodens resultat

777 207

13 (1s)

31 330

I797
2 762
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Balansriikning

20't2-12-31

TillgAngar
0vriga fordringar
Momsfordran
Kassa och bank
Fastrantekonto

32 934
2 596 390
0
2 629 324

Eget kapital och skulder
Balanserat fran foregiende Ar
Arets resultat

I

Arets balanserade resultat

2 319

Ko

rtfristiga skulder

14 (1s)

2013-12-31

14
55
1 470
800

520
597

204
000

23/,0 321

542 135
777 207

2 319 340
-536 401

v2

1 782 939

309 982
2 629 324

557 382
2 340 321
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"lonnat'224r
Jonna anvisades fr6n Medborgarf6rvaltningens ekonomisektion till Jobbcenter unga d6
projektet startade i slutet av 2012. Jonna har trots sin unga 6lder haft det kempigt i sitt liv.
Hon har haft missbruksbekymmer och har i perioder varit l6ngt frSn ett fungerande liv och

arbetsmarknaden. Jonna har en "Borderline personlighetsst6rning". som person er Jonna en
snSll och smart tjej med mycket humor. Detta dr hennes upplevelser om sin tid p5 JCU.

Min upplevelse av JobbCenter Unga
"!ag iir en kvinno pd 22 dr. Jog bdriode pd ICU ioktober 2012.
Ndr jag b6rjode hiir hode jog inga rutiner, missbruksproblem och sv6rt med det socialo. Den
period pd co 3 mdnoder sott iog 2
forsto tiden kom jag ofta sent elter uteblev helt. under en

dogor i veckon i "systugan", diir fick iog sticko, brodero osv. Jog gick i)ven promenoder och
logade mot med min mentor. Ndr gruppen blev utiikod tillkom oktiviteter sd som:
studiebesiik, skriva CV, personligt brev och estetisk verksdmhet samt oliko kurser om
viitmdende, kost och hiilso etc. Pd den estetisko verksamheten fickvi 96ro en del riitt
anolytisko uppgifter, det var viildigt givande dd det isr sddont iog tycket dr roligt. Den sociolo
biten lylldes mer och mer vilket bidrogit till ott min socialfobi minskat'
Jag liimnar regelbundno prover pd oppenvdrden och hor

frdn start fdtt ett stort st6d i mitt

iir i min dsikt vdldigt bra, de bryr sig och hidlper gdrno till om
mon har svdrighetet med aliko soker' De har hiiilpt mig ott t'ex. ringa olika myndigheter'
givit ekonomisko rdd och hdlsosomtol.
missbruk. Personalen pd

JCLJ

Efter ca 7 dr hor jog nu fdtt en timonstdllning i ett skogslag med ungdomar. Detto dr for mig
ett stort steg och jog trivs otroligt bra i gruppen och iag kiinner ott mitt mdende hor blivit

vdtdigt mycket biittre. Jog kiinner hett enkelt ott iog nu gdr ndgot meningsfullt' Jog hor
kommit in bro i rutinerno och bara det hor 6kot mitt viilmdende markant. Drogtesterna dr
mer och mer sdllan positivo och iog hor en helt onnon vilia dtt bli integrerod i samhdllet.

Min upptevelse ov Jcu dr i stort positiv. Jag tycker det iir iiittebro ott arbetslijsa ungdomor
fdr ndgot ott 96ro under dogorna sd mon inte helt toppar allo rutiner. vi fdr mycket hjdlp
med CV och personligt brev och de motiveror oss att sdko iobb pd diverse
bemonningsf6retog, ndgra hor fdtt praktik som lett till iobb vilket iag tycker dr helt
tycker de
fdntastiskt. Det enda negotivo jog hor att sdgo dr att dogarno dr lite korto, iag
borde utdko timmarno (iag drobbos dock inte av de korto dogorna pd grund ov min
onstdllning!)."
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exempel pi deltagare som fAtt stdd genom projekt "Stiid
Supported Employment'o

Tvi

till arbete

-

"Iohan" 21 dr
Niir Johan kom till Jobbcenter Unga (JCU) i Viimamo var han arbetssd'kande, bodde hemma
hos mamma och levde pi fiirsdrjningsstdd. Han var uppe vlldigt sent pe netterna och spelade
dataspel, och sov viildigt liinge pi dagama. Han midde diligt psykiskt och iiven fosiskt,
eftersom han et deligt.

Efter en kort tid fick Johan kontakt med SE-coachen pi JCU. Genom denne fick Johan hjZilp
att hitta en l?implig praktikplats pe ett fiiretag, som redan fran bdrjan sade sig vara beredda att
anstiilla honom om han klarade arbetsvillkoren och arbetsuppgiftema tillriickligl bra.
Coachen gav mycket stdd i bdrjan och nar det uppstod problem pi arbetsplatsen, genom
samtal, att fiirstA och fylla i papper eller med annat som stdrde Johans utveckling. Coachen
finns kvar som stiid vid behov, till bide arbetsgivaren och Johan.

Si hiir beriittar Johan sj?ilv:
"lnnan, niirjag inte hade n6gon praktik och var helt arbetsliis, kiinde jag att jag hade si minga
griinser och inte kunde gtira n6gonting. Att bara gi hemma med socialbidrag ?ir inte si
spiinnande som man kan tro" Jag bdrjade

mi

ganska

diligt

av att bara

gi

hemma.

Socialen gav mig ett erdudande att gfr till JCU. Nerjag gick dit blev allt helt annorlunda,jag
kiinde att det biirjade hiinda nAgot. De gav mig lite olika uppgifter och till slut fickjag gA ut pi
praktik pe ett ftiretag med chans till anst?illning och det k[ndes underbart.

Efter ett tag pi praktiken kiinde jag att manga griinser hade sliippt. Bdrjade mA mycket blttre
bide fysiskt och psykiskt. Jag hiill tiderna och ftirsdkte sk6ta mig sA gou som jag kunde. Det
ledde till att min chef blev ndjd med mig och avbrdt min praktik och anstiillde mig istiillet.

Mina griinser ftirsvann niistan helt. Jag kunde fl1tta hemifran, jag fir egen inkomst och inget
socialt bidrag, och au fE egen inkomst betyder vZildigt mycket. Det ir det som iir si skdnt och
speciellt att kdnna att man har giort nigot ftir pengarna istiillet {tir att bara 96 hemma och inte
gdra ett skit.
jag gick pi socialen kundejag inte ens tiinka pi att flytta till eget eller skaffa kiirkort.
Men nu fEr jag egen inkomst och kan liigga undan till kdrkort. Jag mAr mycket biittre av att
jobba och fi det sociala liv som man ffir pA ettjobb.
N?ir

bra. Jag iir glad 6ver attjag fick hj?ilp. Det blev en otrolig skillnad fiir mig
psykiskt och fysiskt att komma iging,"
Jag mAr

riktig

sid
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"Annatt 48 dr
Anna har en neuropsykiatrisk diagnos och har haft problem med depression i m6nga
har varit arbetslds och haft fiirsdrjningsstdd i drygt l0 ir.

ir.

Hon

Efter kontakt med SE-coach en tid fick hon b6rja praktisera l0 timmar per vecka. N?ir det
fungerade relativt stabilt dvergick praktiken i utvecklingsanst?illning. Tack vare att det var en
utvJcklingsanstflllning kunde arbetet bdrja med 10 timmar men ha sikte p6 au utiikas till den
nivi som fungerar.

Hon gjorde ett flertal fiirsdk att utdka arbetstiden, men flar varje gAng backa tillbaka till l0
timmir p g a siimre miende och iikad frinvaro. Efter 6ret med utvecklingsanstiil lning
bedomdi ioachen i samrAd med varden och Fiirshkringskassan att arbetsftirmigan ligger pfl
25%. Anna hck hjiilp att s6ka sjukers2ittning ftir resterande 75%. Detta beviljas och en
l6nebidragsanstiillning ph 25% tillskapas pi arbetsplatsen.
Fortfarande llz irr efter den fiirsta anstiillningen s6 har SE-coachen kontakt med Anna i
princip varje vecka ftir att st6dja, motivera och ibland iiven ge praktisk hjiilp med ex
btunkitt"..lbtalld har de kontakt per telefon, men ofta miits de pi arbetsplatsen eller pA annan
plats. Normalt sett hade coachen beh6w avsluta kontakten nar ansfillningen pibdrjas, men
L"k,ra.. SE-projektet si finns mdjligheten att finnas med si liinge behovet finns. Denna mOjlighet att ge ett fortsatt stdd ar en framg&ngsfaktor ftir att inte bara m eff arbete utan ocksi
behilla det 6ver tid.

Avklentifiering i exemplen har skett genom byte av namn och p& andra stilt'
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och styrelse

REVISIONSBERIITTELSE fiiT hT 2013
Finnvedens samordningsliirbund
Organisationsnum mer 222000-287 3

Vi har granskat

riikenskapema, irsredovisningen och ftirbundssqrelsens liirvaltning

i

Finnvedens samordningsftirbund, org m 222000-2873 ftir verksamhetsiret 2013

fi)r drsre dovisningen och Jbwaltninge n
Det iir fijrbundsstyrelsen som har ansvaret fiir att uppriitta en irsredovisning som ger en
r2ittvisande bild och {iir den intema kontroll som styrelsen beddmer iir n6dviindig fiir att
uppriitta en irsredovisning som inte innehiller v?isentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror pi oegentligheter eller pi fel. Styrelsen ansvarar ocksi fijr att verksamheten bedrivs
i enlighet med giillande mil, beslut och ri}dinjer samt de fiireskrifter som giiller ftir
verksamheten.
Styre lse ns ansvar

Revisorns ansyar
Virt ansvar iir att uttala oss om arsredovisningen iir uppriittad i enlighet med
kommunallagen samt pr6va om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om frnansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser och fiirbundsordningen pi grundval av var
granskning.

Vi har utftirt vir granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsats,
kommunallagen, fiirbundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Var granskning innefattar att genom olika itgiirder inhiimta underlag om belopp och
arnan information i irsredovisningen. Revisom viiljer vilka itgiirder som ska utftiras,
bland annat genom att beddma riskema {iir viisentliga felaktigheter i Arsredovisningen,
vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pA fel. Vid denna riskbed<imning bealtar
revisom de delar av den intema kontrollen som ?ir relevanta fijr hur ftirbundet uppriittar
&rsredovisningen fiir att ge en riittvisande bild i syfte att utforma granskningsAtgiirder som
iir iindamilsenliga med h?insyn till omstendighetema, men inte i syfte att gdra ett
uttalande om effektiviteten i fiirbundets interna kontroll. Granskningen innefattar ocksi
en utviirdering av iindamilsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvints och av
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utviirdering av den
dvergripande presentationen i irsredovisningen.
Som underlag ftir virt uttalande om ansvarsfrihet har vi ut6ver vir granskning av
irsredovisningen granskat viisentliga beslut, Atgiirder och Iiirh6llanden i fiirbundet fdr att
kunna beddma verksamheten i ftirhAllande till giillande mil, beslut och riktlinjer samt de
ftireskrifter som giiller fiir verksamheten.

r

Granskningen har genomfiirts med den inriktning och omfattning som behdvs {iir att ge
rimlig grund fiir beddmning och ansvarspr6vning.

Uttalanden

Enli$ ver uppfattning har styrelsen i Samordningsfiirbundet bedrivit verksamheten pi ett
iindamilsenligt och frin ekonomisk synpunkt tillfredsstiillande siitt.
Vi beddmer att riikenskaperna i allt vasentligt ?ir riittvisande, att den intema kontroll har
varit tillriicklig, att resultatet enligt arsredovisningen iir fiirenligt med de finansiella mil
och verksamhetsmil som iir uppstnllda enligt ftirbundsordning och verksamhetsplanen
samt att ersredovisningen har uppriittats i enlighet med god redovisningssed och
tilliimpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Vi tillstyrker att styrelsens ledam6ter beviljas ansvarsfrihet fiir verksamhetsaret 2013.

Pemilla
Auktoriserad revisor
F6r staten

Bilagor:
De sakkunnigas rapport

Fdr Landdtinget och Kommunerna

PROTOKOLL
UTDRAG

Planeringsdelegationen §§ 60-85
Tid:

2014-05-27, kl 09:00-12:20, 13:00-14:00

Plats:

Landstingets kansli, sal A

§ 65
Dnr
LJ2014
/729

Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden
Föreligger revisionsberättelser för 2013 för
samordningsförbunden Södra Vätterbygden, Höglandets
samordningsförbund samt Finnvedens samordningsförbund.
Vid ärendets behandling deltar ej Agneta Johansson p g a jäv.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Södra
Vätterbygden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013,
att bevilja styrelsen för Höglandets samordningsförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013,
att bevilja styrelsen för Finnvedens samordningsförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

