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Utvecklingen av samordningsförbunden i 
Jönköpings län 

 

Bakgrund 

  

De tre samordningsförbunden i Jönköpings län har funnits i sin nuvarande form 

sedan 2012. Utvecklingen och den framtida utformningen av 

samordningsförbunden har diskuterats i olika sammanhang under de senaste åren. 

Representanter från samordningsförbundens medlemmar har under 2022 haft 

överläggningar om hur den framtida styrningen av förbunden kan utformas. 

 

De bifogade handlingarna till detta missiv ska ses som underlag inför det 

medlemssamråd som äger rum i februari 2023 och de förberedande diskussioner 

som behöver ske innan detta möte.     

 

Utformningen av samverkan och styrning av förbunden har sin utgångspunkt i: 

 

 Den lagstiftning som reglerar formerna för ett samordningsförbund (i 

huvudsak Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser). 

 Överenskommelsen i PKS (primärkommunal samordning) som gjordes 

2017. 

 Översynen av samordningsförbunden i Jönköpings län som gjordes 2020 

samt slutsatser som framkommit i anslutning till översynen. 

 

Som allmän utgångspunkt gäller att medlemmarna i samordningsförbunden 

(länets kommuner, Region Jönköpings län, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen) har gjort bedömningen: 

 

 Att samordningsförbunden har en viktig uppgift att fylla när det gäller 

samarbete och samordning av de insatser som görs mot berörda 

målgrupper. 

 Att samordningsförbunden uppnått goda resultat i många av de projekt 

som bedrivits under åren. 

 

Behov av förändringar 

 

I överenskommelsen från 2017 och i översynen från 2020 framgår att det finns 

några områden där det är angeläget med förändringar: 

 

 Styrningen från medlemmarna avseende verksamhetens inriktning och 

innehåll har inte varit särskilt tydlig. Medlemmarna behöver i högre grad 

vara delaktiga i den del av styrningen som avser prioriteringar, inriktning 

och innehåll. Detta kan i huvudsak åstadkommas genom två förändringar: 
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 Medlemssamrådens utformning ändras så att samråden ges större 

vikt när det gäller verksamhetens inriktning och innehåll. 

 

 Samrådsprocessen avseende budget/verksamhetsplan utformas på 

ett sätt som gör att förbundsmedlemmarna blir mer delaktiga i 

processen. 

 

 I och med att tre av medlemmarna arbetar på länsbasis och finns med i alla 

tre samordningsförbunden underlättas samverkan och styrning om 

förbundsordningarna i de tre organisationerna likriktas. 

  

 Principer för hur avslutning, fortsättning och implementering av 

framgångsrika projekt ska ske behöver förtydligas. Frågan om 

långsiktighet såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är viktig i detta 

sammanhang. 

Denna slutsats har även lyfts fram av Inspektionen för socialförsäkringen 

(ISF).  

 

Frågan om eventuell sammanslagning av förbund är i nuläget inte aktuell vilket 

innebär att de förslag till förändringar som nu aktualiseras bygger på att 

nuvarande upplägg med tre samordningsförbund i länet består. Detta hindrar inte 

att samarbete mellan förbunden utvecklas vidare där detta är lämpligt. 

 

De förändringar som föreslås baseras på att beslut fattas om följande handlingar: 

 

 Reviderade förbundsordningar (förslag bifogas). Revideringen innebär bl a 

att medlemssamrådet skrivs in i förbundsordningarna och att samrådet om 

budget/verksamhetsplan förtydligas. Arvoden och ersättningar till styrelse 

och revisorer utformas på ett enhetligt sätt.  

 

 Ett PM i form av ett förtydligande dokument; ”Principer för samverkan 

och styrning avseende samordningsförbunden i Jönköpings län” (förslag 

bifogas). 

 

I första läget ska de bifogade handlingarna ses som underlag för diskussion och 

förankring. När medlemmarna är överens om innehållet och utformningen krävs 

en formell beslutsprocess hos respektive medlem. 

 

Tidplan 

 

13 dec 2022 Överläggningar i avstämningsgrupp/styrgrupp. 

 

12 jan 2023 Dialog i Primärkommunalt samverkansorgan, PKS. 

 

3 feb 2023 Behandling på Kommunalt forum (inkl representanter från 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) 

 

24 feb 2023 Behandling på medlemssamråd för samordningsförbunden. 
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Våren 2023 Beslutsprocess inom respektive medlemsorganisation. 

 

2024 Nya förbundsordningar och PM för principer börjar gälla. 

 


