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Delårsrapport med bokslut  
för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
gällande första halvåret 2011 
(Dnr 2011:04 / 7) 

 

1. Sammanfattning  
Samordningsförbundet är bildat enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning 
inom rehabiliteringsområdet (Finsam).  
 
Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (18-
64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär 
offentlig försörjning.  
 
Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv 
resursanvändning. Resurserna ska användas för insatser som syftar till att den 
enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 
 
2011 innebär på många sätt en form av nystart för förbundet. 
 
Två av de fyra huvudmännen som bildade förbundet har bytt styrelseledamöter från 
första januari. Från 110501 har tre nya huvudmän tillkommit, kommunerna Habo, 
Mullsjö och Vaggeryd. Förbundet bytte samtidigt namn till Samordningsförbundet 
Södra Vätterbygden. Förbundets styrelse leds från årsskiftet av en ny ordförande. 
 
Beslut har tagits om att fortsätta finansiera en redan framgångsrik verksamhet 
KrAmi och att finansiera en ny verksamhet som startar i höst, Projekt Haa. Långt 
gångna planer finns också på en grundläggande, bestående och dynamisk 
verksamhet som bl a riktar sig till förbundets målgrupp. 
 
Förbundet har under 2011 en budget på drygt 4 miljoner varav 1,7 miljoner är kvar 
från tidigare verksamhetsår. Revisorerna var kritiska till att en alltför liten del av 
förbundets medel användes till verksamhet 2010. Enligt bokslutsprognosen kommer 
en betydligt större andel av medlen att användas till verksamhet under 2011. 
 
Gemensam kompetensutveckling för anställda hos de berörda huvudmännen har 
börjat planeras. 
 
Förbundets organisation har blivit mer stabil genom att en ansvarig tjänsteman 
anställts tills vidare. 
 
Samarbete med de två andra samordningsförbund som bildats i länet har påbörjats. 
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2. Inledning 
År 2007 bildades Samordningsförbundet Jönköping av Jönköpings kommun, 
Landstinget i Jönköpings län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från 
2011-05-01 ingår även kommunerna Habo, Mullsjö och Vaggeryd i förbundet, som 
samtidigt bytte namn till Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. Förbundet är 
bildat enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
(Finsam).  
 
Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (18-
64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär 
offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en 
effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som 
syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 
 
Enligt Verksamhetsplan 2011 ska samordningsförbundet i första hand prioritera 
målgruppen unga vuxna (18-29 år) med diffus eller komplex problematik. 

3. Styrelse och beredningsgrupp  
Samordningsförbundets styrelse består av följande ledamöter: 
Klas Rydell, områdeschef Försäkringskassan Jönköping (från 110101), ordförande 
Ola Nilsson (KD), Jönköpings kommun (från 110101), vice ordförande 
Tommy Bernevång Forsberg (KD), Landstinget i Jönköpings län (110101-110308) 
Mia Frisk (KD), Landstinget i Jönköpings län (från 110308)  
Håkan Gustafsson, arbetsförmedlingschef med områdesansvar (från 110101) 
Hans Jarstig (KD), Habo kommun (från 110501) 
Jan-Olof Larsson (M), Mullsjö kommun (från 110501) 
Sören Ståhlgren (S), Vaggeryds kommun (från 110501) 
 
Personliga ersättare från respektive huvudman är:  
Mona Forsberg (S), Jönköpings kommun 
Marcus Eskdahl (S), Landstinget i Jönköpings län 
Marita Thalin, Försäkringskassan 
Andreas Appelberg, Arbetsförmedlingen 
Gunnar Pettersson (S), Habo kommun 
Christer Rube (S), Mullsjö kommun 
Gert Jonsson (M), Vaggeryds kommun 
  
Arbetsutskottet har bestått av ordförande, vice ordförande och ansvarig tjänsteman.  
 
Styrelsen har under första halvåret 2011 haft 6 sammanträden. Styrelseprotokoll och 
många andra handlingar finns tillgängliga på förbundets hemsida 
www.finsamjonkoping.se 
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Till sin hjälp inför prövning av ansökningar om bidrag till verksamhet har styrelsen 
en beredningsgrupp med tjänstemän. Följande personer ingår i beredningsgruppen: 
 
Sverker Östberg, sektionschef, Jönköpings kommun, ordförande 
Camilla Nord, utvecklingsledare, Jönköpings kommun (ersättare) 
Ann-Christine Roos, rehabiliteringssamordnare, Landstinget 
Christina Edekling, biträdande verksamhetschef, Landstinget 
Susanne Rundqvist, samverkansansvarig, Försäkringskassan 
Erland Eklund, enhetschef, Försäkringskassan (ersättare) 
Monica Wester, verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen 
Heidi Skov-Ragnar, sektionschef, Arbetsförmedlingen (ersättare) 
Betty Svensson, IFO-chef, Habo kommun 
Charlotta Johansson, IFO-chef, Mullsjö kommun 
Annika Åberg, IFO-chef, Vaggeryds kommun 
 
Beredningsgruppen har träffats 3 gånger under första halvåret.  

4. Verksamheter 
Samordningsförbundets verksamheter består av följande delar 

o Kansli 
o Kartläggning och analys av behov 
o Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå 
o Kompetensutveckling 

4.1 Kansli 
Kansliet ansvarar för kontakter med huvudmännens verksamheter om projekt mm, 
beredning av ärenden till styrelsen, sekreterarfunktion, verkställande av beslut, 
information, ekonomi- och fakturahantering och diarieföring.  
 
Kansliets bemanning och lokalisering har ändrats under året:  
110101-0215 var Ulla-Carin Svensson anställd på 50% som ansvarig tjänsteman 
Kanslilokal hyrdes då från landstinget. 
Från 110215 har förbundet saknat tjänsteman, men tidigare tjänstemannen Peter 
Hedfors har anlitats på timmar fram till början av juni. Samtidigt har rekrytering av 
ny tjänsteman pågått.  
Från 110704 har anställning skett av Peter Hedfors som ansvarig tjänsteman på 
50% tills vidare. Förbundet hyr sedan slutet av maj kanslilokaler av Jönköpings 
kommun. 
 
4.2 Kartläggning och analys av behov 
Under 2010 gjorde tjänstemän från huvudmännen en analys av vilken form av 
gemensam verksamhet det fanns störst behov av för att hjälpa förbundets målgrupp. 
Man blev överens om följande: 
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- en grundläggande, bestående och dynamisk verksamhet som tidigt tar sig an den 
grupp människor som är svåra att hitta rätt ”arena” för. Dessa människor riskerar att 
bli bollade mellan olika organisationer utan att komma vidare i sin process mot 
stadigvarande försörjning/arbete. Man ville ha en verksamhet där man inte 
”släpptes” förrän det fanns en konkret utväg till självförsörjning.  
 
Arbetet med att hitta bra former för en sådan verksamhet pågår nu. 

4.3 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå 
Under år 2007-2009 var förbundet tidsbegränsat. Samtidigt var budgeten liten. Först 
hösten 2009 enades dåvarande huvudmän om att fortsätta med förbundet som en 
permanent samarbetsform. Tidsbegränsningen och den begränsade budgeten bidrog 
till en osäkerhet bland huvudmännens verksamheter om det fanns fortsatta medel att 
söka från förbundet. Projekt som planeras behöver ofta ha ett tidsperspektiv om 2-3 
år. Av bl a dessa skäl användes inte så mycket av förbundens medel till insatser 
under 2010. 
 
Två verksamheter har beviljats medel från förbundet hittills i år. 

4.3.1  KrAmi 

Den för Jönköping helt nya verksamheten KrAmi startade under hösten 2010.  
Målgruppen är unga (18-29 år) som har kontakt med kriminalvården och behöver 
hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Verksamheten bygger på nära samverkan 
mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Personal från de tre 
myndigheterna arbetar tillsammans med ett gemensamt program och en gemensam 
metod, i flera svenska städer.  
 
Syftet med verksamheten är att deltagarna ska finna, få och behålla ett arbete eller 
påbörja studier. Samtidigt ska de leva ett laglydigt, drogfritt liv och vara delaktiga i 
och klara nya sociala sammanhang. Målet är att minst 40% av deltagarna som 
fullföljer verksamheten ska erhålla anställning eller påbörja studier. 
 
Styrelsen beviljade medel för 2010 med 510 tkr och för 2011 med 910 tkr.  
I bokslutet för 2010 bokfördes bara 142 tkr av de beviljade medlen. Ytterligare 258 
tkr utnyttjas under 2011.  
 
Verksamheten kom igång i september 2010, med full bemanning från 1 oktober. 
Metoden bygger på att deltagarna inleder med en 3 veckor lång vägledningskurs 
följt av praktik med inriktning mot arbete. Inskrivningstiden är 6 månader med 
fortsatt uppföljning i upp till 2 år. Hela verksamheten ska genomsyras av ett 
konsekvenspedagogiskt synsätt.  
 
Under 2010 och första halvåret 2011 har totalt 24 deltagare börjat i KrAmis 
verksamhet. Av dessa har redan 14 deltagare fått anställning! Tre deltagare 
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ytterligare gör praktik i arbetslivet och några har avslutats ur projektet pga flyttning 
eller andra orsaker. 

4.3.2  Projekt Haa (somaliska för Ja) 

I september 2010 kom en ansökan om medel från Jönköpings kommuns Invandrar- 
och flyktingsektion (IFS). Man sökte 500 tkr alt 1,0 mkr till 6mån alt 12 mån 
projekt som man kallade ”Projekt Haa”. Målgrupp föreslogs vara nyanlända som är 
inskrivna hos Invandrar- och flyktingsektionen och som inte har uppnått målet 
självförsörjning. Däribland såg man enligt projektbeskrivningen många kvinnor 
från främst Somalia, med ingen eller minimal utbildning. 
 
Beredningsgruppen föreslog att projektet skulle beviljas medel. Samma dag som 
styrelsen skulle fatta beslut om detta (1 november) drog Invandrar- och 
flyktingsektionen själv tillbaka ansökan om medel. Det fanns frågor om bemanning, 
ekonomi mm som man behövde diskutera vidare.  
 
I mars 2011 återkom IFS och kommunens Vuxenutbildningsenhet i samarbete med 
Arbetsförmedlingen med en ny, uppdaterad ansökan inför hösten 2011. Styrelsen 
har nu beviljat projektet 614.000kr för ett verksamhetsår. 
 
En viktig tanke i projektets metod är att deltagarna utefter en individuell plan ska få 
rotera mellan praktikplatser, utbildningsinsatser, utbildning på företag, studiebesök 
och annat som kan krävas för att rustas mot målet arbete och/eller företagande. 
Projektet är särskilt inriktat mot socialt företagande.  
 
Individmål för projektet är bl a att 50% av deltagarna formellt ökat sina kunskaper i 
svenska och att 50% kommit ut i arbete eller företagande. Organisatoriska mål är att 
hitta nya samarbetsformer och att undersöka möjligheterna att starta ett socialt 
företag som kan vara en hjälp för deltagare att bli anställda eller delägare. 

4.4 Kompetensutveckling  
Under 2008 medverkade förbundet till att Nätverket Arbetslivscoacher startade.  
Nätverket består av ett 40-tal anställda hos förbundets huvudmän som direkt eller 
indirekt arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering. 
 
Nätverket fyller flera funktioner: att lära känna varandra, att få mer kunskap om 
varandras verksamheter och att hitta nya former för samarbete och gemensam 
kompetensutveckling. Syften med detta är främst att underlätta samarbetet kring 
individer med komplexa problem och att samhällets resurser ska användas mer 
effektiv.  
 
En återstart av detta nätverk planeras under hösten 2011. Även andra former av 
gemensam kompetensutveckling har börjat förberedas. 
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5. Utvidgning av förbundet och samarbete i länet 
Ett viktigt fokus för styrelsen under mer än ett år har varit utvidgningen av 
Samordningsförbundet Jönköping med nya kommuner i länet. Habo, Mullsjö och 
Vaggeryds kommuner anslöts till förbundet från 110501. Då hade samtliga sju 
huvudmän bl a antagit en ny förbundsordning för förbundet, inklusive byte av 
namnet. De nya huvudmännen ingår nu i både styrelsen och beredningsgruppen.  
 
Förbundets tjänstemän har också haft kontakter med de andra två förbund som 
nyligen bildats i länet: Finnvedens Samordningsförbund och Höglandets 
Samordningsförbund. Samarbete i olika frågor diskuteras. En sådan fråga gäller 
förbundens information utåt genom en gemensam hemsida på Internet.  
 

6. Ekonomi 
 

Ekonomisk rapport 110101-110630     
     

Uppföljning Fotnot  Budget 2011 
jan-jun 2011 

Helårsprognos 
per 2011-12-31  

Intäkter     
Kommunala bidrag 576 000 575 966 576 000  
Bidrag från Landstinget 576 000 575 966 576 000  
Bidrag från Försäkringskassan 1 152 000 500 000 1 152 000  
Ränta    1 
Ack resultat föregående år 1 710 510 1 710 510 1 710 510 2 
     
Summa intäkter 4 014 510 3 362 442 4 014 510  
     
Kostnader     
Verksamhet 2 300 000    

Åtgärder individ och grupp     
KrAmi  713 000 1 168 000 3 
Projekt Haa   230 000 4 

Kompetensutveckling   100 000  
Kartläggning/analys     
Uppföljning/utvärdering     
     

Administration 600 000    
Information  4 900 29 000  
Styrelse och revision  18 279 35 000  
Personalkostnader (50% 

tjänst) 
 104 958 265 000 

 
Ekonomihantering   30 000  
Övr adm kostnader  2 277 40 000  
Lokalkostnader  4 950 23 000  
     

Summa periodens kostnader 2 900 000 848 364 1 920 000  
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Periodens resultat 1 114 510 2 514 078 2 094 510  
     

Reserverat verksamhet 2012 1 114 510  1 114 510  
     

Summa 0 2 514 078 980 000  
     
     
     
   2011-06-30 2011-12-31  
Tillgångar     
Övriga fordringar  - -  
Momsfordran  4 355 -  
Kassa och bank  3 369 979 2 094 510  
  3 374 334 2 094 510  
     
Eget kapital och skulder     
Balanserat från fg år  1 710 510 1 710 510  
Prel. årets resultat  803 568 - 730 510 5 
     
Reserverat verksamhet 2012   1 114 510  
Kortfristiga skulder  860 256 0  
  3 374 334 2 094 510  
     
Fotnot     
1. Förbundet får ränta på stående kapital, fn 17003 kr    
2. Ansamlat resultatet från tidigare år, pga lägre kostnader än beräknat.   
3. Periodiserat + överflyttade kostnader 2010    
4. Del av totalt beviljat 614.000kr för ett verksamhetsår     

5. Förväntat resultat vid årsskiftet enligt prognos, exkl fg års resultat.   
   

 
 

       
Delårsrapporten är antagen av förbundsstyrelsen 110815 


