Delårsrapport
för Finnvedens samordningsförbund
första halvåret 2013

Förbundets vision:
DELAKTIGHET SOM GER
LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING
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1. Sammanfattning
Finnvedens samordningsförbund arbetar sedan 2011 med finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet (Finsam). Målet är att samhällets resurser ska användas på ett
så effektivt sätt som möjligt, genom att den enskilde får stöd att uppnå eller förbättra
sin förmåga till förvärvsarbete och slipper rundgång i systemen. Prioriterad målgrupp är
unga vuxna med behov av samordnade insatser.
Den största delen av förbundets resurser går till tre projekt som genomförs i området.
Jobbcenter Unga i Värnamo riktar sig till unga i målgruppen 16-24 år som antingen inte
fullföljt sin skolgång eller står långt från arbetsmarknaden av annat skäl. Sedan starten
hösten 2012 har 83 personer skrivits in i verksamheten. Av dem hade minst 53 st
försörjningsstöd och 31 st aktivitetsstöd.
Vid avslut ur projektet hade 11 av 20 blivit självförsörjande, varav minst 5 genom arbete.
13 av de avslutade hade försörjningsstöd vid start medan endast 7 hade det efter avslut.
Av de 57 som fortfarande deltog i projektet vid halvårsskiftet hade 20 st fått anställning,
varav 8 på öppna arbetsmarknaden!
Stöd till arbete – Supported Employment pågår i Gnosjö, Gislaved och Värnamo.
Verksamheterna riktar sig till personer med någon form av funktionshinder. Sedan
starten i höstas har 25 personer fått stöd av de tre SE-coacher som anställts, varav 8
kvinnor.
Vid halvårsskiftet hade 13 av de 25 avslutats ur aktiv insats, varav 8 till arbete och 2 till
studier. 8 av dem behövde då inte längre offentlig försörjning.
Navigatorcentrum i Gislaved/Anderstorp startade vid årsskiftet. Navigatorcentrum är
en verksamhet för unga i åldern 16-24 år som står utan sysselsättning. Även unga upp till
29 år, med aktivitetsersättning, kan få stöd genom verksamheten.
De samordnar egna stödinsatser och andra insatser som finns. 295 unga har fått del av
feriepraktik. 56 unga har fått del av övriga insatser.
Sedan Navigatorcentrum drog igång vid årsskiftet har 21 av de 56 deltagarna avslutats.
13 hade då fått arbete och en började studera. Det innebär att 66% av de avslutade
deltagarna gått till arbete eller studier!
Arbetet för att minska risken för rundgång och utveckla samverkan mellan aktörerna är
ett långsiktigt arbete. Förbundet deltar aktivt i att förbättra samverkan och förtroendet
mellan rehabiliteringsaktörerna i området, även på andra sätt än genom projekten.
Helårsprognosen visar att förbundets ekonomi följer budget. En process pågår för en
utökad budget från 2014 för att öka möjligheterna att bekämpa utanförskap.
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2. Inledning
Finnvedens samordningsförbund bildades 2011 enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning
inom rehabiliteringsområdet (Finsam).
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. De samordnade resurserna ska användas för insatser
som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.
Enligt Verksamhetsplan 2013 ska Finnvedens samordningsförbund i första hand prioritera
målgruppen unga personer med behov av gemensamma insatser.

Förbundet har antagit en vision:
DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING

3. Styrelse och beredningsgrupp
Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande organ, som har ansvar för utveckling och
ekonomi. Styrelse består av en ledamot och en ersättare från varje huvudman. Styrelsens möten
förbereds av ett arbetsutskott som består av ordförande Maria Johansson (C), Värnamo
kommun, vice ordförande Britt Johansson (M), Landstinget i Jönköpings län, samt tjänsteman.
Till sin hjälp bl a inför prövning av ansökningar om bidrag till verksamhet har styrelsen en
beredningsgrupp med tjänstemän. Ordförande i beredningsgruppen är Annelie Andersson,
sektionschef, Medborgarförvaltningen, Värnamo kommun.
Uppgifter om styrelsens och beredningsgruppens medlemmar, styrelseprotokoll och många
andra handlingar finns tillgängliga på förbundets hemsida www.finsamjonkopingslan.se

4. Verksamheter
4.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå
Tre verksamheter har beviljats medel från förbundet under 2013. I Årsberättelse 2012 (se
förbundets hemsida) ges flera exempel på vad projekten inneburit för deltagare.
4.1.1 Jobbcenter Unga, Värnamo
Jobbcenter Unga riktar sig till unga i målgruppen 16-24 år som antingen inte fullföljt sin skolgång
och/eller ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden och ofta uppbär försörjningsstöd.
Värnamo kommuns Medborgarförvaltning provar tillsammans med Arbetsförmedlingen och
Barn- och utbildningsförvaltningen en metod bestående av olika arbetsförberedande insatser,
för att stötta dessa unga att på sikt kunna bli självförsörjande. Projektet kom igång i september
2012.
Det långsiktiga målet är att den unge ska bli självförsörjande genom arbete. Att fullfölja studier
är ett viktigt steg på vägen för många. Ett delmål i projektet är att stimulera ungdomarna att
komma igång med ex friskvårdsaktiviteter samt bidra med verktyg för att utveckla deras egen
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drivkraft. Med detta följer bättre självkänsla, våga tro på sig själva och hitta motivationen till att
vilja gå vidare.
Ett annat mål med projektet är att utveckla samverkan och nätverk med olika aktörer i
samhället. Ett nära samarbete har redan utvecklats med flera samverkansparter:
Försäkringskassan, Landstinget och Värnamo näringsliv.
Under våren 2013 har projektets styrgrupp börjat precisera målsättningarna för projektet, för att
underlätta uppföljning och utvärdering. Förslag från personalgruppen som antagits i
referensgruppen men som ännu inte hunnit diskuteras i styrgruppen är att 38% av det totala
antalet inskrivna i projektet skall gå vidare i arbete eller fortsatta studier.
Hittills har 83 ungdomar varit inskrivna i Jobbcenter Ungas verksamhet, varav 35 kvinnor.
Mer bakgrund finns om 82 av deltagarna. Av dem saknar en mycket stor grupp fullföljd
gymnasieutbildning.

Av dem hade 53 st (65%) försörjningsstöd medan 31 st hade aktivitetsstöd. Deltagare med
aktivitetsstöd ingick i aktivitetsgarantin för ungdomar, p g a lång tids arbetslöshet.

Totalt har 26 ungdomar blivit utskrivna. Av dem hade fem fått arbete på den öppna
arbetsmarknaden, varav 4 utan anställningsstöd, och två studerar.
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Ersättningen för 20 av de 26 utskrivna är känd. Av dessa 20 har 11 personer blivit
självförsörjande vid avslut! 13 av de 20 hade försörjningsstöd vid inskrivning men bara 7 vid
avslut.

Den sista juni var 57 ungdomar aktuella i projektet. 20 av dessa ungdomar hade anställning, 12
av dem inom projektet. Merparten av dessa anställningar är i Jobbcenter Ungas eko-team. Åtta
ungdomar har fått anställning på den öppna arbetsmarknaden, sju av dessa utan någon form av
anställningsstöd. Kontinuerliga uppföljningar sker löpande med dessa deltagare. Två ungdomar
befinner sig för närvarande i studier. Fem av dessa 57 ungdomar var i gymnasieåldern, d v s
födda 1994 eller senare.
Under juni månad finansierade projektet en truckutbildning för 17 ungdomar inskrivna i
projektet. Samtliga dessa klarade utbildningen och har nu fått truckkort. Utbildning har också
anordnats beträffande röjsåg för fem ungdomar i projektets eko-team. En av dessa fem är färdig
medan utbildningen för resterande fyra ungdomar pågår.
Alla deltagare ombeds svara på en enkät vid inskrivning och regelbundet under projekttiden.
Enligt denna enkät har det under projekttiden skett en tydlig förbättring vad gäller till exempel
förståelse för vad ett jobb innebär och känslan av att vara redo för att ta jobb. Många uppger
även att de fått en bättre relation till familj och vänner under projekttiden.
Förbundet har beviljat medel med 560.000kr för år 2013 och 594.000kr för 2014, för 50% av
kostnaderna för projektledartjänsten och 50% av en socialsekreterartjänst.
Värnamo kommun finansierar resten av projektet. Den totala budgeten för år 2013 är 5,2 mkr.
4.1.2 Stöd till arbete - Supported Employment (i Gnosjö, Gislaved och Värnamo)
Stöd till arbete enligt Supportet Employment är ett projekt som syftar till att förstärka
huvudmännens kompetens i arbetsrehabiliteringsmetoden ”Supported Employment”. Metoden
syftar till att tillvarata resurser och hitta hållbara lösningar för den enskilde individen med
funktionsnedsättning i riktning mot arbete. Målgruppen omfattar personer med såväl fysiska
som psykiska funktionsnedsättningar som är i behov av samordnade insatser för att kunna bli
självförsörjande genom arbete. Den riktar sig till personer i arbetsför ålder 18 – 64 år men unga
vuxna i åldern 18-29 år är prioriterade.
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Projektet bygger på en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget
och kommunerna. Särskilda SE-coacher med spetskompetens i metoden Supported Employment
arbetar med målgruppen.
Målet är att:
 SE-coacherna skall lotsa fem deltagare per kommun/år från utanförskap till egen försörjning
via anställning
 övriga deltagare ska ges stöd i att komma till rätt försörjning
 80 % av deltagarna i projektet ska uppleva att den egna hälsan och/eller livskvalitén har
förbättrats
Sedan SE-coacherna startade sitt arbete under hösten 2012 fram till halvårsskiftet har de
tillsammans arbetat med totalt 17 män och 8 kvinnor med någon form av funktionshinder.
Gnosjö

Gislaved

Värnamo

Män

6

6

5

17

Kvinnor

6

1

1

8

12

7

6

25

Totalt

Av de 25 hade 16 st försörjningsstöd och 15 st aktivitetsstöd, en hade sjukpenning och en
aktivitetsersättning. Några hade en kombination av dessa ersättningar.
Även i denna grupp av deltagare är det en mycket stor andel som saknar fullföljd
gymnasieutbildning, vilket påverkar deras möjligheter att få arbete.

Var femte av deltagarna har haft offentlig försörjning i mer än 5 år och ännu fler mellan tre och
fem år.
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Vid halvårsskiftet hade 13 av de 25 avslutats ur aktiv insats, varav 8 till arbete och 2 till studier.
Några av dem får, vid behov, fortsatt stöd från coachen för att klara sitt arbete eller studierna.
Störst förändring vad gäller försörjning för de 13 avslutade har skett dels vad gäller hur många
som behöver fortsatt försörjningsstöd (från 8 till 1), dels hur många som vid avslut är helt
självförsörjande (från 0 till 8). Någon har en kombination av ersättningar före respektive efter
insats.

Styrelsen har beviljat medel för stöd till halvtid SE-coach i Gislaved, Gnosjö och Värnamo
kommun med totalt max 741.000kr för 2013 och 763.000kr för 2014.
4.1.3 Navigatorcentrum, Gislaved
Navigatorcentrum är en ny verksamhet som byggs upp under 2013, för unga i åldern 16-24 år
som står utan sysselsättning. Även unga upp till 29 år, med aktivitetsersättning, kan få stöd
genom verksamheten.
Projektet är i första hand ett samarbete mellan Gislaveds kommun (arbetsmarknadsorganisationen och gymnasieskolan) och Arbetsförmedlingen, men ett nära samarbete sker vid
behov med landstinget och Försäkringskassan. De flyttade in i nya lokaler i april, i Anderstorp.
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Det långsiktiga målet är att skapa förutsättningar för jämlika ekonomiska och sociala
levnadsvillkor för unga samt säkerställa att ingen hamnar i rundgång mellan olika system och
myndigheter. Både Arbetsförmedlingen och kommunens försörjningsstöd har handläggare på
plats i lokalerna på deltid, för att underlätta samarbetet och effektivisera stödet till de unga.
Grundtanken är ”En dörr in – flera vägar ut”.
Navigatorcentrum samordnar egna stödinsatser och andra insatser som finns. 295 unga har fått
del av feriepraktik. 56 unga har fått del av övriga aktiviteter som finns: Kommunala
Informationsansvaret (15-19 år som inte fullföljt gymnasiet), Kommunalt Ungdomslyft (18-24
år), coachning med arbetsrehabiliteringsmetoden Supported Employment, praktikplatser för
social träning och arbetsträning, jobbsökarstöd mm. 23 av de 56 unga (41%) har haft arbete
kortare eller längre tid sedan de började i Navigatorcentrums verksamheter.
Sedan Navigatorcentrum drog igång vid årsskiftet har 21 av de 56 deltagarna avslutats. 13 hade
då fått arbete och en började studera. Det innebär att 66% av de 21 avslutade deltagarna gått till
arbete eller studier! Tre av de övriga återfördes till remitterande huvudman efter att målet med
tiden i Navigatorcentrum uppnåtts.
Förbundet har beviljat medel till samordnartjänsten och utvärdering, maximalt 585.000kr under
2013, 596.000kr under 2014 och 610.000kr under 2015. Gislaveds kommun ansvarar för resten
av budgeten på totalt ca 8 milj kr för 2013.

4.2 Kompetensutveckling och annan samverkan
Samordningsförbund ska verka för att samhällets resurser används mer effektivt, när det gäller
stödet till rehabilitering till arbete. Syftet är bl a att minska utanförskapet.
Enligt en forskningssammanställning1 som gjorts på uppdrag av Nationella Rådet finns det ett
antal framgångsfaktorer som påverkar hur projekt och andra former av samverkan lyckas:
1. Stödjande strukturer
- Tydlig målgrupp
- Relevanta medverkande aktörer
- Stark förankring av verksamheten
- Engagemang och stöd från alla nivåer i berörda verksamheter
- Tydliga incitament
2. Faktorer som främjar arbetsprocessen
- Standardisering, systematisering och formalisering
- Gemensamt synsätt och arbetssätt
- Gemensamma utbildningsinsatser
- Väl fungerande ledarskap
På motsvarande sätt är brister i dessa faktorer tydliga hinder, liksom till exempel
omorganisationer och andra former av bristande kontinuitet.

1

Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (2010)
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Arbete för att upprätthålla väl fungerande former för samverkan kräver därför långsiktigt arbete.
Samverkan sker nu i de olika projekt som får förbundets stöd, men även i styrelsen,
beredningsgruppen och olika samverkansgrupper som planerar kompetensutveckling och annat
samarbete.
I mars deltog styrelsen och beredningsgruppen i en vårkonferens där man fick information om
hur verksamheter både i och utanför länet utvecklar sitt arbetslivsinriktade arbete i samverkan.
Vårkonferensen anordnades tillsammans med de båda andra samordningsförbunden i länet.
Planering pågår för hur KUR-projektet ska fortsätta i höst. KUR-projektet var en satsning 2012 för
kompetensutveckling och förbättrat samarbete mellan personal hos alla berörda huvudmän som
arbetar med personer med psykisk diagnos och psykisk funktionsnedsättning.
Diskussioner har också påbörjats om ifall förbundet ska stödja den samverkansform på
vårdcentraler och psykiatrisk öppenvårdsmottagning som benämns Arenasamverkan.
Förbundet har avsatt medel för kompetensutveckling under 2013 med 150.000kr.

4.3 Administration
Ansvarig tjänsteman ansvarar för kontakter med huvudmännens verksamheter om projekt mm,
beredning av ärenden till styrelsen, sekreterarfunktion, verkställande av beslut, information,
ekonomi- och fakturahantering mm.
Peter Hedfors är anställd som ansvarig tjänsteman på heltid i Samordningsförbundet Södra
Vätterbygden. Halva denna tid arbetar han åt Finnvedens Samordningsförbund. I avtalet ingår
kostnader för kanslilokaler i Jönköping och andra gemensamma omkostnader.
Ekonomi- och redovisningstjänster sköts genom avtal med Landstinget i Jönköpings län.

5. Ekonomi
Här följer en sammanfattning av förbundets ekonomiska läge 2013-06-30 jämfört med budget
för 2013 och en prognos för helåret.
För att få utrymme för fortsatta satsningar mot utanförskap har styrelsen initierat en process för
fördubblad budget för förbundet från år 2014.

Resultaträkning
Budget 2013

Utfall

Helårsprognos

Jan-Juni 2013
Fotnot
Intäkter
Gislaveds kommun
Gnosjö kommun
Värnamo kommun
Landstinget
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171 300
56 000
196 700
424 000
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85 650
28 000
49 175
212 000

171 300
56 000
196 700
424 000

Försäkringskassan
Öres och kronutjämning

848 000

424 000
-3

848 000

6 644

15 000

1 711 000

Ränteintäkter
Ack överskott från föreg år (prel)

2 073 000

Totalt tillgängliga medel

3 769 000

798 822

560 000
741 000
585 000
130 000
150 000

148 049
239 003
171 152
0
13 213

560 000
741 000
585 000
0 a)
95 000

420 000
40 000
24 500
61 500
50 000
2 762 000

70 739
8 549
9 641
30 840
16 330
707 516

420 000
15 000 b)
20 000
61 680
40 000
2 537 680

Kostnader
Verksamhet
Jobbcenter Unga
Stöd till arbete - SE
Navigatorcentrum
Nya projekt/ kartläggn
Kompetensutveckling
Administration
Kansli
Styrelse
Information
Ekonomiadministration
Revision
Summa kostnader
Periodens resultat
Behållning vid årsskiftet

Balansräkning
Tillgångar
Momsfordran
Kassa och bank
Andra kortfristiga fordringar

Eget kapital och skulder
Balanserat från föregående år
Årets resultat
Kortfristiga skulder

97 951
1 007 000

-826 680
1 492 660 c)

2013-06-30

6 238
765 230
1 914 000
2 685 468

2 319 340
97 951
268 177
2 685 468

Fotnot

a) Hittills har inga beslut tagits om nya projekt, pga osäkerhet om förbundets framtida ekonomi
b) Huvudmännen har tagit över ansvar för arvoden. Vissa styrelsekostnader är kompetensutveckling
c) Enligt budget 2014 behöver behållningen vara minst 1.007.000kr för att klara nuvarande
verksamheter.

Gnosjö 2013-08-23
Förbundsstyrelsen
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