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UPPDRAGSAVTAL 

 

Verksamheten Enter år 2022 
 

§ 1 PARTER  

Mellan Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (nedan kallad förbundet), verksamhets-

ansvariga Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) i Jönköpings kommun och övriga samarbetsparter 

Arbetsförmedlingen, Region Jönköpings län och Försäkringskassan (nedan kallade 

samarbetsparterna) har följande avtal tecknats angående fortsatta medel till Enter. 

  

§ 2 UPPDRAGETS OMFATTNING OCH ART  

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till förbundet, dnr 2011:28 / 2 med de 

förändringar som gjorts enligt ansökningarna Enter 2016 (dnr 2011:28/19), Enter 2016-2017 

(dnr 2011:28/23) och beslut om budget 2022.  

 

Överenskomna personalresurser i detta avtal är 5 x 100% tjänster, tills annat överenskoms. 

Eventuell minskning av denna omfattning skall vara tidsbegränsad, för att inte riskera kvaliteten 

i arbetet. 

 

§ 3 MÅLGRUPP  

Målgruppen för Enter är personer i arbetsför ålder 18 – 64 år som;  

-  har behov av insatser från flera av Enter aktörer 

-  bedöms ha en arbetsförmåga att bygga på inom ett år 

Personer i åldersgruppen 18-29 år, med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning, 

prioriteras. 

 

§ 4 VERKSAMHETENS MÅL  

Det övergripande målet är att, genom nära samverkan mellan arbetsförmedling, region, 

försäkringskassa och kommun, tillvarata resurser och hitta hållbara lösningar för den enskilde 

individen i riktning mot arbete och studier.  

 

Det konkreta målet för Enter är att  

- 40% av deltagarna som bedöms ha arbetsförmåga skall komma i arbete eller studier och 

på så sätt minska sitt behov av offentlig försörjning. 

- övriga deltagare ska ges stöd i att komma till rätt försörjning   

-     75% av deltagarna ska uppleva att den egna hälsan och/eller livskvalitén har förbättrats. 

-     75% av deltagarna ska vid avslut uppleva att de ”har fått stöd på ett sätt som är till stor 

nytta” 

-     85% av deltagarna ska vid avslut uppleva ”att personalen tagit tillvara dina erfarenheter, 

kunskaper och synpunkter” 
 

§ 5 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 

AMA i Jönköpings kommun är verksamhetsansvarig men varje aktör är ansvarig för att gällande 

lagar, förordningar, föreskrifter och egna riktlinjer, som på något sätt berör här överenskommet 

uppdrag, följs.  
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§ 6 PERSONAL OCH FÖRSÄKRINGAR 

AMA och samarbetsparterna har arbetsgivaransvar för sina respektive anställda och ansvar 

för att de som anställs i Enter har den kompetens och behörighet som behövs för att nå 

verksamhetens mål.  

De anställda ska också frigöras från allmänna arbetsuppgifter som inte är kopplade till 

Enters genomförande, så långt som möjligt. 

  

Överenskommelsen Rådighets- och samordningsansvar ska följas av berörda ansvariga. 

AMA har arbetsmiljöansvar i de gemensamma lokalerna och ansvar för att Enters 

styrgrupp följer upp hur samarbete mm fungerar i Enter. Vidare ansvarar AMA och 

samarbetsparterna för att deras respektive personal erhåller sådan fortbildning som är av 

vikt för att upprätthålla kvalitet och utveckling för att kunna utföra uppdraget.  

Personal ska ges möjlighet att delta i lämpliga utbildningar som förbundet anordnar.  

 

Respektive arbetsgivare ansvarar för att deras anställda som arbetar i Enter är försäkrade 

på arbetstid. AMA ansvarar för att alla deltagare är försäkrade vad gäller olycksfall och 

ansvar vid aktiviteter och resor till och från Enter, om de inte redan är försäkrade genom 

annan huvudman.  

 

§ 7 KOMMUNIKATION 
AMA har att till förbundet kontinuerligt rapportera förändringar i verksamheten och arbetssätt, 

som direkt kommer att påverka utförandet enligt detta avtal.  

Avstämning ska ske regelbundet, genom att förbundet deltar i styrgruppens möten och genom 

separata möten då någon av parterna upplever behov av det. 

 

§ 8 UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING  

Samtliga deltagare skall rapporteras enligt uppföljningssystemet SUS och en deltagarenkät 

grundad på hälsoenkäten EQ-5D. Även enkäterna i uppföljningssystemet Indikatorer för 

finansiell samordning ska användas, vid tider som styrelsen beslutar om. Förbundet ansvarar för 

att projektägarna får aktuell information och material om SUS och Indikatorerna.  

Utöver det ska samarbetsformer och metodutveckling följas upp.  

 

I samband med hel- och delårsbokslut ska aktuella uppgifter inrapporteras till förbundet.  

Inmatning av uppgifter i SUS centrala system ska ske löpande och redovisning av insamlade 

uppgifter enligt deltagarenkäten ska ske vid respektive styrgruppsmöte. 

 

§ 9 PERIOD  

Förbundets styrelse har beviljat medel enligt budgetunderlag för 2022 och inriktning 2023-2024 

daterat 210903.  

 

§ 10 ERSÄTTNING  

Ersättning utgår till AMA och samarbetsparterna för kostnader i enlighet med budgeten med 

totalt maximalt 3.239.000 kr under år 2022.  

 

Ersättningen fördelas så att AMA Jönköpings kommun ersätts med max 1.691.000 kr för 85% 

av projektledartjänsten och den femte tjänsten i teamet, lokaler, köp av tjänster, utbildning och 

andra kostnader i enlighet med budgeten.  

Region Jönköpings län, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan får ersättning för ca 85% av 

respektive tjänst, med max 44.200 kr/månad vardera vid heltid. Uppräkning inför år 2022 har 

skett med ca 3 %. Ersättningen är inte momspliktig. 
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Förbundet utbetalar varannan månad i efterskott upplupna faktiska kostnader, mot faktura. 

Fakturering kan ske enligt schablon t o m augusti även om kostnaden tillfälligt ligger lägre 

under förutsättning att eventuell kostnadspåverkande frånvaro på hel- eller deltid mer än 

en vecka meddelas till förbundet direkt.  

Fakturering ska ske med e-faktura. Särskild instruktion finns om e-fakturering inte är 

möjlig. 

 

§ 11 TVIST  

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom 

förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten 

avgöras i allmän domstol.  

 

§ 12 OMFÖRHANDLING  

Part kan begära omförhandling under avtalstiden om förutsättningarna för detta avtal väsentligt 

förändras. Sådan omförhandling aviseras minst en månad i förväg. Om överenskommelse ej nås 

vid förhandling äger parterna rätt att säga upp avtalet med tre månaders varsel. Uppsägningen av 

avtalet ska ske skriftligt och uppsägningstiden räknas från den dag som motparten har mottagit 

uppsägningen.  

 

 

Digitalt signerat av samtliga parter enligt underlag utsänt 2021-12-20 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden AMA i Jönköpings kommun 

Peter Hedfors   Rickard Boson 

Förbundschef   Arbetsmarknadschef 

 

Försäkringskassan   Arbetsförmedlingen 

Klas Rydell    Johanna Buchalle 

Enhetschef Enhetschef Arbetsförmedlingen 

Arbetssökande Jönköping 

 

Region Jönköpings län 

Psykiatri och rehabilitering 

Micael Edblom 

Sjukvårdsdirektör 
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Deltagare

  SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄTTERBYGDEN 222000-2428 Sverige

Signerat med E-signering

Peter Hedfors

samordning.sv@jonkoping.se

2021-12-20 06:30:39 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 RICKARD BOSON Sverige

Signerat med E-signering

Rickard Boson

rickard.boson@jonkoping.se

2021-12-22 09:19:21 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 KLAS RYDELL Sverige

Signerat med E-signering

Klas Rydell

klas.rydell@forsakringskassan.se

2021-12-20 07:07:12 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 JOHANNA BUCHALLE Sverige

Signerat med E-signering

Johanna Buchalle

johanna.buchalle@arbetsformedlingen.se

2021-12-20 17:38:36 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  MICAEL EDBLOM 196402077876 Sverige

Signerat med E-signering

Micael Edblom

micael.edblom@rjl.se

+46705887499

196402077876

2021-12-22 10:27:06 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Verksamheten Enter - 2021 till 2024

Uppdaterad 210903

 Kostnader
Utfall Budget Prognos Budget Budget Budget

201231 2021 (210903) 2022 2023 2024 Not

Personalkostn 2 202 391 kr     2 596 000 kr 2 565 000 kr 2 631 000 kr 2 710 000 kr 2 791 000 kr 1

se nästa flik

Lokalkostnader 210 289 kr        212 000 kr 210 000 kr 210 000 kr 210 000 kr 210 000 kr 2

Köp av tjänst 125 746 kr        210 000 kr 130 000 kr 210 000 kr 210 000 kr 210 000 kr 3

Utb, resor mm 124 112 kr        90 000 kr 13 000 kr 95 000 kr 100 000 kr 105 000 kr 4

Handledning 42 642 kr          40 000 kr 42 000 kr 43 000 kr 44 000 kr 45 000 kr 5

Utvärdering -  kr                50 000 kr 0 kr 50 000 kr 50 000 kr 0 kr 6

2 705 180 kr    3 198 000 kr 2 960 000 kr 3 239 000 kr 3 324 000 kr 3 361 000 kr

 Finansiering
Habo, Mullsjö, 

Vaggeryd, Jönk -  kr                -  kr                 -  kr                 -  kr              -  kr                      -  kr                      7

Samordningsförb 2 705 180 kr     3 198 000 kr     2 960 000 kr     3 239 000 kr 3 324 000 kr          3 361 000 kr          8

 Fotnot

1. Nettobudget ca 85% av alla 5 tjänsterna. Uppräkning 3,0% per år.

2. Hyra, städ och larm.

3. Friskvård. Köp av utredningar vid behov. Tolk mm.

4. Inkl data, telefon mm.

5. Handledning kring processer, individer och metod

6. Koppling till lämplig högskola

7. Tidigare delfinansiering 20% av projektledartjänsten genom uppdelad på 14 platser ej aktuell längre

8. Förbundets andel av finansieringen
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-12-2006:30:27
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden skapade avtalet och bjöd in Rickard Boson, Klas Rydell, Johanna Buchalle, Micael Edblom.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-12-2006:30:39
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-12-2006:31:15
                    Innehållet uppdaterades.


                

                
                
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden ändrade signeringsperiod från 2022-01-03 till 2022-01-10.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-12-2006:48:22
                    Micael Edblom öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-12-2007:05:45
                    Klas Rydell öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-12-2007:07:12
                    Klas Rydell signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-12-2017:38:30
                    Johanna Buchalle öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-12-2017:38:36
                    Johanna Buchalle signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-12-2209:19:01
                    Rickard Boson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-12-2209:19:21
                    Rickard Boson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-12-2210:26:54
                    Micael Edblom gjorde ändringar på sig själv.


                

                
                
                    Telefonnummer: tom ➝ +46705887499


                

                
                
                    Personnummer: tom ➝ 196402077876


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-12-2210:27:06
                    Micael Edblom signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-12-2210:27:06
                    Alla undertecknare i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, Rickard Boson, Klas Rydell, Johanna Buchalle och Micael Edblom har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2506262/a5616a3a8eb511e84cb07ba355edd161b50b9a33/?asset=verification.pdf

