Finnvedens Samordningsförbund

VERKSAMHETSPLAN
BUDGET
2012

Innehåll:

1
2
3
4
5
6
7
8

Inledning
Övergripande mål, syfte och centrala begrepp
Målgrupper
Inriktning i samverkansarbetet
Organisation
Aktiviteter under 2012
Målsättning
Budget 2012

1

Finnvedens Samordningsförbund
1. Inledning
Finnvedens Samordningsförbund bildades den 30 november 2010. Medlemmar är Försäkringskassan,
Landstinget i Jönköpings län, Arbetsförmedlingen och kommunerna Gislaved, Gnosjö och Värnamo.
Förbundet är en fristående juridisk person som är bildat enligt Lag om finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet (2003:1210).
Förbundet som är ett kommunalförbund har organisationsnummer 222000‐2873. Kommunallagen
och lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten.
2. Övergripande mål, syfte och centrala begrepp
Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets
resurser används på ett bättre sätt och till större nytta för den enskilde invånaren i Gislaveds, Gnosjö
och Värnamo kommun.
Syftet är att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd
och förebyggande insatser. Den samverkan som samordningsförbund möjliggör förhindrar också att
människor hamnar i en rundgång mellan olika myndigheter.
Centrala begrepp är rehabilitering och samordning.
Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social, psykologisk och
arbetslivsinriktad karaktär som syftar till att individen ska återfå sin funktionsförmåga och kunna leva
ett normalt liv.
Samordningen ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att
återställa eller öka den enskildes funktions‐ och arbetsförmåga. Genom att samla den kompetens som
finns inom området underlättas för individen att själv ta ett ansvar för att återställa eller återfå sin
arbetsförmåga. Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens reguljära
uppdrag.
Huvuddelen av de aktiviteter som ska finansieras ska avse insatser till individer. Men även
utvecklingsinsatser kan finansieras, som t ex utbildningar och konferenser för anställda och
förtroendevalda.

3. Målgrupper
Generellt beräknas 5% av den arbetsföra befolkningen vara i behov av samverkan. Aktuellt antal
personer i arbetsför ålder dvs. 16‐64 år i respektive kommun var vid tidpunkten 2011‐07‐31, 17 399 i
Gislaved, 5 795 Gnosjö och 19 465 i Värnamo. Det innebär att det är ca 2100 personer sammanlagt
som har behov av samverkan inom förbundets verksamhetsområde.
Enligt förslag av beredningsgruppen är följande målgrupper angelägna för gemensamma insatser
genom Samordningsförbundet:


Ungdomar upp till 29 år som saknar inkomst genom eget arbete eller studier. Försörjning,
eventuellt funktionshinder eller bakgrund kan variera men grundproblemet är att de står
utanför arbetsmarknaden.



De som p.g.a. sjukdom är i behov av förrehabiliterande insatser för att kunna ta del av
arbetsförmedlingens åtgärder. I gruppen innefattas även de vars ersättningsdagar p.g.a.
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sjukdom är slut och därför lämnat men i förekommande fall återkommer till sjukförsäkringen.


De som av andra skäl, som inte tillhör ovannämnda grupper, behöver förrehabiliterande
insatser för att kunna ta del av arbetsförmedlingens åtgärder. Det kan vara t. ex social
problematik av olika slag som är svårdefinierade eller komplexa.

Unga personer med behov av gemensamma insatser ges högsta prioritet.
4. Inriktning i samverkansarbetet
Huvudinriktningen är att Samordningsförbundet ska finansiera insatser/verksamheter som inte sker
inom varje huvudmans ordinarie uppdrag. Insatserna ska begränsas i tiden, maximalt tre år och rikta
sig till målgrupper som finns hos minst två av parterna. Insatser som efter utvärdering konstateras
vara bra förutsätts i fortsättningen drivas av någon eller några av medlemmarna i ordinarie
verksamhet. Insatserna ska följas upp löpande och verksamhetsberättelse göras årligen.
Utvärderingsplan ska finnas i samtliga verksamheter och bifogas ansökan.
Utgångspunkten bör vara att bygga insatser på människors egen styrka och ge dem verktyg att själva
kunna hantera sin situation. Fokus ska vara på möjligheter.
Alla insatser ska utgå från de lokala förutsättningarna. Alla insatser ska anpassas till kvinnors och
mäns förutsättningar.
Insatser som finansieras genom förbundet utförs av någon av huvudmännen eller av någon som
anlitats av huvudman. Samordningsförbundet får inte ta över myndighetsansvar eller bekosta insatser
för enskilda personer. Samordningsförbund får heller inte besluta i frågor om förmåner eller
rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning.
5. Organisation
Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från respektive
huvudman. Styrelsen är vald till och med 31 december 2014.
Förbundet har till uppgift att:
 besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
 stödja samverkan mellan parterna
 finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, vilka
syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som
ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde
 besluta hur tillgängliga medel för finansiell samordning ska användas
 svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
 upprätta budget och årsredovisning
En beredningsgrupp är tillsatt som består av en tjänsteman från varje medlem. Beredningsgruppen är
ett strategiskt viktigt forum för dialog om behov och insatser, gemensamma utgångspunkter i det
grundläggande samverkansarbetet mellan organisationerna, information till den egna organisationen
mm.
Tillfälliga arbetsgrupper kan tillskapas vid behov med syfte att arbeta fram konkreta förslag till
verksamheter. Deltagare utses av de medlemmar som är berörda. Arbetsgruppens arbete är avslutat
då beredningsgruppen lämnat verksamhetsförslaget vidare till styrelsen för beslut.
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Den löpande verksamheten leds av en tjänsteman på halvtid.
Gnosjö kommun ansvarar för diariet och arkivet. Tjänster för ekonomihantering, hemsida, uppföljning
m.m. köps in.
6. Aktiviteter under 2012
Under verksamhetsåret 2011 har arbetet med att starta upp Samordningsförbundet pågått. En
tjänsteman på halvtid har tillsatts. Fokus har varit att bygga upp administrationen och under 2012
förväntas arbetet av den verkställande tjänstemannen att bli mer operativt och utåtriktat. Definiering
av målgrupp har gjorts och diskussion kring idéer av aktiviteter har påbörjats. Projektansökningar har
ännu inte inkommit utan förväntas inkomma under 2012.
Utifrån tillgängliga medel som finns till förfogande kommer styrelsen besluta om insatser.
Förbundet planerar följande aktiviteter under 2012:
 finansiering eller delfinansiering av aktiviteter som riktar sig till målgruppen för finansiell
samordning med prioritering unga vuxna
 ökat stöd till huvudmännen att utveckla tankar och idéer om lämplig ny verksamhet
 ökat stöd till förbunden att hitta former för utveckling av samverkan
 upprätthållande av effektiva administrativa och ekonomiska rutiner
 information till och kompetensutveckling för berörda handläggare och beslutsfattare
 uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet och gjorda insatser

Aktiviteter/insatser som förväntas påbörja
under 2012:
Jobbcoachning enligt Supportet
Employment/IPS utbildning och
implementering av coacher

Start våren 2012

Utbildning inom KUR‐projektet

Start hösten 2012

7. Målsättning
Personer som fullföljer insatser som finansieras av Samordningsförbundet ska uppnå
 ökad egen försörjning
 minskad sjukfrånvaro
 förbättrad egenupplevd hälsa
 förbättrad arbetsförmåga
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8. Budget 2012

Budget 2011
Intäkter
Gislaveds kommun
Gnosjö kommun
Värnamo kommun
Landstinget i Jönköpings län
Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen
Prognos ackumulerat överskott
2011
Summa tillgängliga medel

Utfall 2011

Budget 2012

172 900
56 600
194 500
424 000

423 200 (fördelas enl

848 000

846 400

befolkning 2011‐11‐30)

423 200

1 356 000
1 696 000

3 048 800

Kostnader
Verksamhet
(kartläggning,
åtgärder, uppföljning och
kompetensutveckling)

Administration
Kansli
Styrelse
Information
Ekonomiadministration
Revision
Kurser och konferenser
Summa kostnader

2 408 800

40 000

410 000 (exl moms)
35 000
35 000
60 000
40 000
60 000

340 000

3 048 800

250 000 (exl moms)
30 000
20 000

Styrelsen följer upp utfallet och årsprognos löpande.
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