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Medlemssamråd Samordningsförbunden
Tid:

13:00 – 15:30

Plats:

Vrigstad Värdshus, Vrigstad

Närvarande:

Anders Karlsson
Carina Bardh
Britt-Marie Vidhall
Henrik Tvarnö återbud
Malin Wengholm
Lena Sjögren
Annelie Hägg
Klas Rydell
Gunnar Pettersson
Gert Jonsson
Hans Jarstig
Gottlieb Granberg
Kristine Hastmark
Johanna Buchalle
Amir Mesinovic
Andreas Sturesson
Eva-Lis Landin
Anki Magnusson
Christian Lagerquist

Nässjö kommun
Höglandets Samordningsförbund
Höglandets Samordningsförbund
Kommunstyrelsen Vetlanda
Regionstyrelsen
Försäkringskassan
Kommunstyrelsen Eksjö
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Habo Kommun
Vaggeryds kommun
Habo kommun
Värnamo kommun
Gnosjö kommun
Arbetsförmedlingen Värnamo
Arbetsförmedlingen Värnamo
Jönköpings kommun
Försäkringskassan
Nässjö kommun
Arbetsförmedlingen Nässjö

Inledning och dagordning
Lena Sjögren, Försäkringskassan och Johanna Buchalle, Arbetsförmedlingen hälsade
välkommen till 2018 års medlemssamråd för länets tre Samordningsförbund.
Förslaget till dagordning som skickats ut med kallelsen fastställdes.
En kort presentationsrunda genomfördes.

Verksamhet och resultat 2017
Samordningsförbundens verksamhet 2017 presenterades. Sammanfattningsvis visar förbunden
mycket positiva resultat för individer som deltar i projekt och verksamheter. Förbunden
bedriver även gemensam kompetensutveckling för medarbetare hos alla medlemmar och detta
är uppskattat och till gagn både för samverkan i stort och för våra gemensamma målgrupper.
Förbundens ekonomi och budgetplanering diskuterades också
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Förbundens ekonomi och budgetplanering diskuterades I samband med genomgången av
förbundens projekt och verksamheter uppmärksammades att det finns ett kapital i respektive
förbund som inte är förbrukat. Samordningsförbunden får inte tömma sina tillgångar utan
måste ha ett kapital. I fördelningsmodellen för Samordningsförbunden finns en
rekommendation att överskottskapitalet inte ska överstiga 20 % av förbundets årliga intäkt.
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden redovisar ett överskott på 2 miljoner kr vilket
motsvarar ca 40 % av intäkten 2017. Det finns tre orsaker till detta:
•
•
•

De beslutade medlen till olika projekt och verksamheter förbrukas inte. Oftast är det
minskade kostnader beroende på vakanser i bemanning. 2017 gällde detta för Enter.
Projekt som planerats och budgeterats för blir inte av. 2017 var det projektet HISS
som inte fullföljdes.
Då Förbundet har en årlig tilldelning av medel men ett långsiktigt perspektiv på sin
verksamhet används överskottskapitalet som en buffert mellan verksamhetsåren.

Medlemssamrådet diskuterade även varför förbundens budgetar inte är lika stor per capita.
Det konstaterades att Höglandets och Finnvedens Samordningsförbund har en budget som
någorlunda motsvarar den nationella fördelningsmodellen från staten. Samordningsförbundet
Södra Vätterbygden har dock en potential att kunna dubblera sin budget utifrån samma
fördelningsmodell.
Medlemssamrådet signalerade att det finns en vilja att i framtiden utöka budgetarna, i
synnerhet för Södra Vätterbygden, om förbunden kan presentera konkreta långsiktiga
verksamhetsidéer som gynnar individer i målgruppen och kräver finansiering via
Samordningsförbunden. Men så länge det finns ett stort outnyttjat kapital i förbunden så är det
inte aktuell.

Förra mötets ställningstaganden
Förra årets ställningstagande gicks igenom. Förbunden har arbetat efter dessa inriktningar. På
medlemssamrådet diskuterades huruvida förbunden arbetar med det långsiktiga perspektivet.
Förbunden kan bara fatta beslut för ett år i taget avseende finansieringen. I samband med
beslut kring finansiering av projekt/verksamheter uttalas inriktningen för framtiden. Även
budgetmässigt görs en flerårsplan i förbunden som sträcker sig 2-3 år framåt.
Flera frågeställningar lyftes kring samordningsförbundens uppdrag och möjligheter. Det finns
en vilja att utvecklas vidare. För att komma vidare kring dessa frågor var vi överens om att vi
behöver öka vår kompetens ytterligare kring samordningsförbundens uppdrag och villkor.
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Övriga frågor
•

•

•

Dataskyddsombud måste finnas i Samordningsförbunden från 25 maj 2018. Flera
nämnder kan ha samma dataskyddsombud. Regionen har erbjudit sig att bidra med
stöd från Regionens Dataskyddombud. Britt-Marie Vidhall undersöker saken vidare.
Lokala medlemssamråd. Under mötet kom ett förslag upp att anordna ett
medlemssamråd för respektive förbund under 2018. Initiativ tas från respektive
medlemmar och arrangeras tillsammans med förbunden.
Medlemmarna var överens om att det är viktigt att upprätthålla en god kommunikation
med respektive styrelseledamot så att synpunkter och utvecklingsförslag förs in i
samordningsförbundets styrelse via ledamoten.

Nästa medlemssamråd
2019 har en ny mandatperiod påbörjats medlemmarna enades om att avsätta en heldag för
samråd. Det kommer att vara många nya styrelseledamöter och medlemsrepresentanter som
behöver öka sin kunskap om, och förståelse för, den Finansiella samordningen och
Samordningsförbundens villkor. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan åtar sig
värdskapet även för nästa års samråd som går av stapeln fredagen den 22 februari.

Vid anteckningarna

Eva-Lis Landin
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