
 

Verksamhetsplan för 2014 
och budget för 2014-2016 
Höglandets samordningsförbund 

Samordningsförbundet bildades 2011-04-01 och består av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, 
Tranås och Vetlanda samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget på Höglandet. 

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 sex ordinarie ledamöter samt tre ersättare. 
Förbundsordningen styr hur fördelningen av platser sker och när styrelsemedlemmarna byts. 
Förbundet har till ägarna föreslagit att förbundsordningen ändras så att alla ägarna får en ordinarie 
ledamot och en personlig ersättare i styrelsen. Förändringen förväntas träda i kraft 1 januari 2014. 
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. Under 2013 kommer utgifterna 
att överstiga planerade inkomster. Detta är tillfälligt, för att förbundet ska ta vara på de medel som 
inte utnyttjades 2011. Styrelsen följer upp budgeten regelbundet. Förbundet har 2013 en intäkt på 2 
miljoner. Inför verksamhetsåret 2014 har förbundet äskat en fördubblad insats av ägarna. Förbundet 
räknar med att ha en budget på 4 miljoner under 2014. Då budgetbeslut hos ägarna tas senare i höst 
så görs två verksamhetsplaner. En plan med fördubblad budget och en med en oförändrad budget. 
Se nedan. 



 
Verksamhet under 2014 

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 
Ett pågående projekt som startade 2011 och där samordningsförbundet finansierar en tjänsteman 
(coach) på halvtid i varje kommun som arbetar enligt metoden Supported Employment (SE). Arbetet 
sker kommunvis och i nära samarbete mellan samordningsförbundets parter. Målgruppen är 
personer mellan 18 och 29 år som har aktivitetsersättning. Målet är att personerna skall höja sin 
egen försörjningsförmåga genom arbete.  
Styrelsen har tagit beslut om att projektet skall fortsätta under 2014. 
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 SE-metoden. 
Samordningsförbundet följer upp verksamheten på individnivå genom ett enkätsystem samt genom 
det gemensamma uppföljningssystemet SUS. Utvärdering av projektet sker under hösten 2013 och i 
samarbete med regionförbundets  FoUrum. Beslut om projektets fortsättning tas efter att 
utvärderingen har presenterats i februari 2014. 

*KUR 
Ett av Försäkringskassan initierat projekt och som genomfördes och delvis avslutades under våren 
2012. Målet är att öka kunskapen om psykiska diagnoser och andra funktionsnedsättningar samt öka 
kunskapen om resp. myndighetsuppdrag i rehabiliteringsarbetet. 
Arbetet har fortsatt 2013 med att parterna träffas kommunvis för att strukturera upp samarbetet i 
rehabiliteringsarbetet så att de gemensamma resurserna i vardagen används så effektivt som möjligt. 
Diskussionernas mål är att en lokal rutinbeskrivning skall upprättas och presenteras för Lokala 
SamverkansGruppen (LSG) i kommunen. Vi samarbetar här med andra aktörer så att det i varje 
kommun samarbetas utifrån lokala förutsättningar. Arbetsnamnet är ”Samverk”. Arbetet med denna 
samordning fortsätter under 2014. 

*Projekt IT-spåret 
Ett ESF-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 kommer att fortgå under 2014 och samordningsförbundet delfinansierar arbetet under 
förutsättning att projektet fortsätter enligt projektbeskrivningen. En ansökan från Campus i12 har 
lämnats in till ESF-rådet för en förlängning av projektet. Samordningsförbundet ser sitt engagemang i 
projektet som långsiktigt så länge som nuvarande projektbeskrivning bibehålls. 

*ESF-ansökningar 
Samordningsförbundet har under 2013 medverkat till att två ansökningar till ESF-rådet har inlämnats. 
Båda gäller ansökan om bidrag till förstudier under 2014 för att kunna planera och genomföra 
projekt med start 2015. 
- En ansökan är inlämnad i samarbete med Regionförbundets FoUrum och arbetsmarknadsenheterna 



och vuxenutbildningsskolorna i Eksjö, Nässjö och Vetlanda samt Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan i området. Projektägare är Regionförbundet.  Målgrupper är personer med 
funktionsnedsättning, bristande språkkunskaper samt bristande utbildning pga. tidigt avhopp från 
skolan. Arbetsnamnet är ”Stöd till studier – vägen till arbete”. Målformuleringen i ansökan på kort 
sikt är: 
 
”Ett framarbetat underlag, inför genomförandefas, gällande förutsättningarna för att, i bred 
samverkan, arbete med Supported education i Jönköpings län. Där stöd och assistans utvecklas och 
ges till förstudiens målgrupper för att kunna studera inom vuxenutbildningen och därmed öka sina 
chanser på arbetsmarknaden. Ett underlag som fokuserar organisatoriska så väl som regelmässiga 
och juridiska förutsättningar för bäring långt efter projektets slut” 

- En ansökan är en länsövergripande ansökan där samtliga kommuner i länet, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, landstinget, samordningsförbunden i länet, Regionförbundet, näringslivet och 
fackföreningar står bakom ansökan. Projektägare är Försäkringskassan i Jönköping-Värnamo. 
Arbetsnamnet är ”Hela kedjan till företaget”. Målformuleringen på kort sikt är: 
 
”I förstudien skall vi 
1. Kartlägga vad som behövs i form av nätverk, utveckling av medarbetare, arbetsledare, arbetsmiljö 
och så vidare- för att skapa bättre förutsättningar hos så väl privata företag som offentliga 
arbetsgivare dvs. skapa mervärde för arbetsgivare 
2. Inventera möjligheterna i hela kedjan från individ, organisationer, och myndigheter till företag och 
arbetsplatser 
3. Hitta hållbara lösningar genom en samverkansmodell som innefattar alla led i kedjan för att 
målgruppen kan nå en förankring på arbetsmarknaden och egen försörjning 
4. Rusta individen genom att ta tillvara befintliga rehabiliteringsaktörers insatser med syfte att 
kvinnor och män skall förberedas för en anställning”. 

*Psykiatriveckan 
Samordningsförbundet avser att aktivt stödja Höglandets sjukvårdsområdes satsning på 
Psykiatriveckan för att höja kunskapsnivån hos rehabiliteringspersonal och andra som kommer i 
kontakt med personer med rehabiliteringsbehov. Utbildningsdagen som tidigare anordnats 
integreras 2014 med psykiatriveckan. Målet med förbundets engagemang är bl.a. att ge 
psykiatriveckan en möjlighet att även informera om arbetsmarknaden för funktionshindrade. 

*Länssamarbete 
Samordningsförbundet skall samarbeta med övriga samordningsförbund i länet för att utveckla 
verksamheten. 

 
 

 

 



Budget 2014-2016 

Nedanstående budget gäller under förutsättning att huvudmännens bidrag till förbundet 2014 ökar 
enligt äskanden. 

 
Budget 2014 samt prel. budget 2015-2016 
 
Intäkter       2012 2013 2014 2015 2016 
Försäkringskassan       1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 
Landstinget i Jkg län       500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
Aneby kommun       29 500 59 000 59 000 59 000 
Eksjö kommun       76 500 153 000 153 000 153 000 
Nässjö kommun       136 500 273 000 273 000 273 000 
Sävsjö kommun       50 500 101 000 101 000 101 000 
Tranås kommun       84 500 169 000 169 000 169 000 
Vetlanda kommun       122 500 245 000 245 000 245 000 

    
          

Summa intäkter     2 000 000 2 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

    
  

    Kostnader       2013 2014 2015 2016 
SE-projekt         1 405 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 
Projekt IT-spåret       315 000 300 000 300 000 300 000 
KUR/Samverk       100 000 20 000 20 000 20 000 
Framtida projekt         1 700 000 1 700 000 1 700 000 
Psykiatriveckan         50 000 50 000 50 000 
Tjänsteman         300 000 360 000 360 000 360 000 
Styrelsen         52 000 52 000 52 000 52 000 
Faktura- och personaladmin., 
landstinget   60 000 60 000 62 000 62 000 
Revision         30 000 40 000 40 000 40 000 
Utbildning, styrelse och 
beredningsgrp.   45 000 55 000 55 000 55 000 
Övrig administration       15 000 15 000 15 000 15 000 

    
          

Summa kostnader       2 322 000 4 152 000 4 154 000 4 154 000 
Resultat         -322 000 -152 000 -154000 -154000 

    
          

Ackumulerat resultat      1 338 000 1 016 000 864 000 710 000 556 000 
    

     
 

  
 
 

      



 
 

Under förutsättning att huvudmännens bidrag till förbundet 2014 fortsätter på samma nivå som 
2013 så gäller följande budget. 

Budget 2014 samt prel. budget 2015-2016 
 
Intäkter       2012 2013 2014 2015 2016 
Försäkringskassan       1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 
Landstinget i Jkg län       500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 
Aneby kommun       29 500 29 500 59 000 59 000 
Eksjö kommun       76 500 76 500 153 000 153 000 
Nässjö kommun       136 500 136 500 273 000 273 000 
Sävsjö kommun       50 500 50 500 101 000 101 000 
Tranås kommun       84 500 84 500 169 000 169 000 
Vetlanda kommun       122 500 122 500 245 000 245 000 

    
          

Summa intäkter     2 000 000 2 000 000 2 000 000 4 000 000 4 000 000 

    
  

    Kostnader     2012 2013 2014 2015 2016 
SE-projekt         1 405 000 1 405 000 1 500 000 1 500 000 
Projekt IT-spåret       315 000 300 000 300 000 300 000 
KUR/Samverk       100 000 20 000 20 000 20 000 
Framtida projekt           1 700 000 1 700 000 
Psykiatriveckan         50 000 50 000 50 000 
Tjänsteman         300 000 360 000 360 000 360 000 
Styrelsen         52 000 52 000 52 000 52 000 
Faktura- och personaladmin., 
landstinget   60 000 60 000 62 000 62 000 
Revision         30 000 40 000 40 000 40 000 
Utbildning, styrelse och 
beredningsgrp.   45 000 55 000 55 000 55 000 
Övrig administration       15 000 15 000 15 000 15 000 

    
          

Summa kostnader       2 322 000 2 357 000 4 154 000 4 154 000 
Resultat         -322 000 -357 000 -154000 -154000 

    
          

Ackumulerat resultat      1 338 000 1 016 000 659 000 505 000 351 000 
    

      

    

     
 

     



 

 

 


