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Årsberättelse med bokslut 
för Samordningsförbundet Jönköping  
gällande verksamhetsår 2010 
(Dnr 2011:04 / 2) 

 
 

1. Inledning 
Samordningsförbundet Jönköping är en fristående juridisk person som bildades av 
Jönköpings kommun, Landstinget i Jönköpings län, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen 2007. Samordningsförbundet Jönköping 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 2010 skulle Samordningsförbundet Jönköping i första hand 
prioritera målgruppen unga vuxna (18-29 år) med diffus eller komplex problematik. 

2. Styrelse och beredningsgrupp  
Samordningsförbundets styrelse har bestått av följande ledamöter: 
Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun, ordförande 
Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län, vice ordförande 
Klas Rydell, områdeschef Jönköping, Försäkringskassan 
Håkan Gustafsson, arbetsförmedlingschef med områdesansvar 
 
Personliga ersättare från respektive huvudman har varit: 
Allan Tovhult (S), Jönköpings kommun 
Marcus Eskdahl (S), Landstinget i Jönköpings län 
Marita Thalin, Försäkringskassan 
Andreas Appelberg, Arbetsförmedlingen 
  
Arbetsutskottet har bestått av ordförande, vice ordförande och ansvarig tjänsteman.  
 
Styrelsen har haft 9 sammanträden under 2010. Styrelseprotokoll och många andra 
handlingar finns tillgängliga på förbundets hemsida. 
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Till sin hjälp inför prövning av ansökningar om bidrag till verksamhet har styrelsen 
en beredningsgrupp med tjänstemän. Under året har följande personer ingått i 
beredningsgruppen: 
 
Sverker Östberg, sektionschef, Jönköpings kommun, ordförande 
Camilla Nord, utvecklingsledare, Jönköpings kommun 
Ann-Christine Roos, rehabiliteringssamordnare, Landstinget 
Christina Edekling, biträdande verksamhetschef, Landstinget 
Susanne Rundqvist, samverkansansvarig, Försäkringskassan 
Erland Eklund, enhetschef, Försäkringskassan 
Monica Wester, verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen 
Andreas Appelberg, sektionschef, Arbetsförmedlingen 
 
Beredningsgruppen har träffats 6 gånger. Av flera skäl är det viktigt att alla 
huvudmän är representerade när man samråder om inkomna ansökningar om medel. 
Vid ett par tillfällen har både ordinarie ledamot och ersättare i gruppen fått 
förhinder att delta i planerade möten, vilket försvårat gruppens arbete.  

3. Verksamheter 
Samordningsförbundets verksamheter har under 2010 bestått av följande delar 

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

3.1 Kansli 
Kansliet ansvarar för kontakter med huvudmännens verksamheter om projekt mm, 
samordning och beredning av ärenden till styrelsen, verkställande av beslut, 
information, ekonomi- och fakturahantering, diarieföring och sekreterarfunktion.  
 
Kansliets bemanning och lokalisering har ändrats under året:  
100101-0115 köptes 50% tjänst av Jönköpings kommun och utfördes av avgående 
ansvarig tjänsteman Peter Hedfors. 
100101-0831 köptes 50% tjänst, lokal mm av Försäkringskassan och utfördes av 
ansvarig tjänsteman Bengt Jacobsson. 
100816-110215 gjordes efter extern annonsering en 50% provanställning av Ulla-
Carin Svensson. Lokal mm köptes av Landstinget i Jönköpings län. 
 
3.2 Kartläggning och analys av behov 
Aktiviteten i förbundet första halvåret 2010 var lägre än normal då samtliga 
pågående projekt med deltagare avslutats vid årsskiftet och det inte fanns 
ansökningar om andra projekt. En inventering visade att alla huvudmännen och 
hade svårt att avsätta tid för projektplanering.  
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Istället bildades en ”spånargrupp”, bestående av representanter på chefsnivå från 
varje huvudman samt förbundets tjänsteman. Syftet med denna grupp var att träffas 
och fritt bolla idéer. Det visade sig redan vid första sammankomsten att parterna var 
överens om ungefär vad man ansåg behövdes:  
- en grundläggande, bestående och dynamisk verksamhet som tidigt tog 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.  
 
Att åstadkomma förankring i organisationerna, inventering av befintliga resurser 
och behov, planering av struktur och strategier samt skrivning av projektansökan 
såg ingen part som möjligt att genomföra inom sina respektive organisationer. Man 
ansökte därför om medel för att låta en projektgrupp arbeta med dessa frågor. Det 
skulle resultera i en planering och ansökan om medel till vad som kom att kallas för 
en ”Basverksamhet”. Målgrupp för verksamheten skulle främst vara förbundets 
målgrupp: unga vuxna (18-29 år) med komplex problematik. 
 
Styrelsen beslutade i april att bevilja 75 tkr för en förstudie. Se vidare i avsnitt 3.3.3 

3.3 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå 
Under år 2007-2009 var förbundet tidsbegränsat. Samtidigt var budgeten liten. Först 
hösten 2009 enades alla parter 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. 

3.3.1  KrAmi 

Det mest positiva under året är att en helt ny verksamhet, KrAmi, har startat.  
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 i april medel för 2010 med 510 tkr. I november beviljade 
styrelsen medel för en fortsättning första halvåret 2011 med 455 tkr. 
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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 hösten 2010 startade 2 vägledningskurser med totalt 11 deltagare. Av dessa 
hade 7 fullföljt verksamheten och var fortsatt inskrivna vid årsskiftet. Av dessa var 
5 deltagare ute i arbetslivet. När denna verksamhetsberättelse skrivs, i mars 2011, 
har 5 deltagare fått anställning!  

3.3.2  Förprojektering Företagskontaktare 

Under 2009 beviljades Jönköpings kommuns Arbetsmarknadsavdelning (AMA) i 
samverkan för övriga huvudmän i förbundet medel för att under 6 månader 
genomföra en förprojektering. Bakgrunden var det samarbete som anställda hos 
huvudmännen utvecklat i Nätverket Arbetslivscoacher (se kap 3.4).  
 
Huvudmålet för förprojekteringen var att hitta former för samverkan avseende de 
arbetsgivarkontakter som krävs för att matcha personer med funktionshinder med 
potential att kunna arbeta, mot praktik och arbete i privata näringslivet. Det andra 
målet var att komma fram till hur implementering skulle kunna ske i huvudmännens 
ordinarie verksamheter. Projektet var alltså ett metodutvecklingsprojekt utan 
enskilda deltagare.  
 
Eftersom rekryteringen av projektledare drog ut på tiden så kom projektet igång 
först efter sommaren 2009. Därför avslutades perioden i februari 2010. I 
slutrapporten presenterades tre förslag på alternativa organisationer och finansiering 
av fortsatta samarbetet inom området.  
 
En ny företagskontaktare rekryterades av AMA och började i juni 2010. 
Inledningsvis arbetade han för Invandrar- och flyktingsektionen (IFS) och 
Funktionshinderomsorgens tre inriktningar (omsorgerna, fysiska hinder och 
psykiska hinder). Förutsättningarna för IFS har ändrats. Nu arbetar han vidare heltid 
med att hitta platser för Funktionshinderomsorgen. Kontaktarens stöd innebär en 
förstärkt möjlighet för deras brukare att pröva och öka sin arbetsförmåga.  

3.3.3  Basverksamhet / Enter 

Förstudien inför en gemensam ”Basverksamhet” (kap 3.2) ledde till en gemensam 
ansökan om bidrag till projekt ”Enter”. Projektägare skulle vara Landstinget i 
Jönköpings län.  
 
Under 2011-2012 skulle en arbetsgrupp bildas med 25% projektledare och 50% 
vardera tjänst från Landstinget, Jönköpings kommun, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Dessa skulle arbeta med 60 deltagare/år ur målgruppen personer 
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i arbetsför ålder, med särskild prioritering av personer 18-29 år med psykiska 
funktionshinder. Deltagarna skulle ha behov av insatser från flera av projektets 
aktörer. 
 
Målet var att 30% av de deltagare som bedöms ha arbetsförmåga ska komma i 
arbete eller studier och övriga deltagare ska ges stöd i att komma till rätt 
försörjning. Arbetsmetoder man skulle använda var bl a Supported Employment 
och utrednings- och insatsmöjligheter som respektive huvudman har tillgång till. 
 
Ansökan diskuterades i beredningsgruppen. När ansökan togs upp i styrelsen visade 
det sig att den inte var förankrad hos alla huvudmän. Ärendet remitterades först 
tillbaka till beredningsgruppen för fortsatt samråd. Därefter drogs ansökan tillbaka 
av styrgruppen för projektet i avvaktan på en översyn av samverkansformen 
Resam/Arena, som delvis berör samma målgrupp som Enter. 

3.3.4  Projekt Haa (somaliska för Ja) 

I september kom en ansökan om medel från Jönköpings kommuns Invandrar- och 
flyktingsektion. Man sökte 500 tkr alt 1,0 mkr till 6mån alt 12 mån projekt som 
man kallade ”Projekt Haa”. Målgrupp föreslogs vara nyanlända (48 månader från 
uppehållstillstånd i Sverige), 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. 
 
En viktig tanke i projektets metod var att deltagarna utefter en individuell plan 
skulle få rotera mellan praktikplatser, utbildningsinsatser, utbildning på företag, 
studiebesök och annat som kan krävas för att rustas mot målet arbete och/eller 
företagande. Projektet var särskilt inriktat mot socialt företagande. 
 
Det övergripande målet med projektet skulle vara att förstärka arbetslinjen runt 
individerna i gruppen så att de kan komma ut i arbete eller in på vägen mot arbete. 
 
Beredningsgruppen föreslog att projektet skulle beviljas 500 tkr. 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. 

3.3.5  Erfarenheter från tidigare projekt lever vidare 

I tidigare årsberättelser från förbundet finns redovisat flera projekt som helt eller 
delvis finansierats med bidrag från förbundet. Dessa projekt och dess erfarenheter 
lever idag vidare på olika sätt, direkt eller indirekt. Här är tre exempel. 
 
* ”Från ohälsa till hälsa” var en samverkan mellan bl a Öxnehaga Vårdcentral och 
Kungsportens friskvård. Huvudmålet var att hjälpa patienter med långvarig 



       
  

 
     6 (10) Årsberättelse 2010 

smärtproblematik att leva med sin smärta istället för i sin smärta. Delmål var 
förbättrad livskvalitet, ökad fysisk aktivitet och förbättrad arbetsförmåga. 
 
När projektet avslutades hade man fått många positiva erfarenheter som lett till 
fortsatt samverkan mellan vårdcentralen och Kungsportens Friskvård. 
Erfarenheterna användes också då Jönköpings kommuns Invandrar- och 
flyktingsektion (IFS) m fl sökte medel till projektet ”Steg in”. 
 
* ”Steg In” är en samverkan mellan IFS, Vuxenutbildningen i Jönköping, 
Arbetsförmedlingen och Kungsportens friskvård. Målgrupp är nyanlända 
invandrare som trots insatser inom ramen för introduktionsprogrammet för 
flyktingar inte kommit ut i arbetslivet, pga behov av rehabilitering.  
Den inledande projektperioden, som fick stöd av samordningsförbundet, gav så 
positiva erfarenheter att man dels förlängde perioden för den första gruppen, dels 
fortsatte samarbetet kring en ny grupp flyktingar.  
 
* ”Kvinnoprojektet” för kvinnor med långvarigt beroende av försörjningsstöd fick 
bidrag till en del av sina kostnader. Ett nytt projekt med samma inriktning har nu 
startats av socialtjänsten för att bryta långvarigt beroende av försörjningsstöd bland 
både män och kvinnor. Detta projekt drivs utan stöd av samordningsförbundet. 

3.4 Kompetensutveckling  
Förbundet har finansierat ett inslag av kompetensutveckling under 2010, ett möte 
med Nätverket Arbetslivscoacher.  
 
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.  
 
 

4. Utvidgning av förbundet 
Ett viktigt fokus under året har varit att förbereda en utvidgning av 
Samordningsförbundet Jönköping med nya kommuner i länet. Habo, Mullsjö och 
Vaggeryds kommuner har uttryckt önskemål om att få ingå i samordningsförbundet. 
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Under hösten sändes en remiss till samtliga nuvarande huvudmän och de tre 
kommunerna om denna utvidgning. Eftersom alla parter ställde sig positiva har 
processen fortsatt med sikte på att en utvidgning ska ske under år 2011. 
 
Förbundets tjänstemän har också medverkat i arbetet med att starta ytterligare två 
samordningsförbund i länet: Finnvedens Samordningsförbund och Höglandets 
Samordningsförbund. 
 

5. Ekonomi 
 
Se nästa sida 
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Resultaträkning 
Belopp i kr Not

2010
Budget 

2010 2009
Verksamhetens intäkter
Intäkter från förbundets medlemmar 1 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Ränteintäkter 4 701 3 676
Tidigare års ansamlat resultat - 400 590 -
S:a intäkter 2 004 701 2 400 590 2 003 676

Verksamhetens kostnader
Verksamhet 1 760 590

Projektbidrag:
Från ohälsa till hälsa - 291 320
Kvinnoprojektet - 360 000
Företagskontakter 70 100 192 300
Projekt Steg In - 337 000
Projekt Krami 142 000 -

Kompetensutveckling 5 230 120 000 113 700
Fördjupad samverkan 76 734 98 300

Kartläggning/analys - 20 000 2 513
Uppföljning/utvärdering - 30 000 10 000

S:a verksamhet 294 064 1 930 590 1 405 133

Övriga kostnader 470 000
Information 2 565 1 351
Styrelse och revision 35 638 14 820
Övriga administrativa kostnader 2 362 514 454 169

S:a övriga kostnader 400 717 470 000 470 340

S:a kostnader 694 781 2 400 590 1 875 473

Periodens resultat 1 309 920 0 128 203
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Balansräkning 
2010-12-31 2009-12-31

Tillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 3 10 675 1 093
Kassa och bank 1 950 844 641 787

Summa tillgångar 1 961 519 642 880

Eget kapital och skulder
Eget kapital 4

Balanserat resultat 400 590 272 387
Årets resultat 1 309 920 128 203

1 710 510 400 590

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 86 444 242 290
Övriga skulder 3 337 -
Upplupna kostnader 5 161 228 -

S:a skulder 251 009 242 290

Summa eget kapital och skulder 1 961 519 642 880

 

      

2010 2009
Not 1 Verksamhetens intäkter
Driftbidrag från staten 1 000 000 1 000 000
Driftbidrag från kommunen 500 000 500 000
Drifitbidrag från landstinget 500 000 500 000

2 000 000 2 000 000

Not 2 Övriga administrativa kostnader
Lön till anställd 60 968 -
Sociala avgifter 19 702 -
Övriga administrativa kostnader 281 844 454 169

362 514 454 169

Not 3 Kortfristiga fordringar
Momsfordran 10 675 1 093

Not 4 Eget kapital
Ingående eget kapital 400 590 272 387
Årets resultat 1 309 920 128 203
Utgående eget kapital 1 710 510 400 590

Not 5 Upplupna kostnader
Upplupna sociala avgifter 4 378 -
Upplupna lokalkostnader 14 850 -
Upplupna kostnader projekt Krami 142 000 -

161 228 0  
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5. Sammanfattning 
En lägre andel av förbundets budget än förväntat har gått till finansiering av olika 
verksamheter för förbundets målgrupp. Att det blivit så har flera orsaker. Förbundet 
var länge tidsbegränsat till 20091231. Budgeten är mycket begränsad i storlek. Alla 
huvudmän hade problem att avsätta tid hösten 2009 och våren 2010 för att 
formulera nya ansökningar om medel. Byten av ansvarig tjänsteman och 
kanslilokaler under året påverkade rutiner och effektiviteten. 
 
Det mest positiva är att en helt ny verksamhet, KrAmi, har kunnat starta tack vare 
stöd från förbundet. Den har redan lett till att flera unga med kriminell bakgrund har 
fått hjälp till arbete och en ökad delaktighet i samhället. 
 
Flera andra verksamheter har diskuterats under året. Eftersom ingen av dem har 
kunnat starta än, trots långt gångna förberedelser, så finns stora tillgångar kvar i 
bokslutet vid årsskiftet. 
 
Detta utrymme kan komma till stor användning under 2011, då förbundet kommer 
att utvidgas med tre nya kommuner: Habo, Mullsjö och Vaggeryd.  
 
 
 
Jönköping 2011-03-18 
 
 
 
 
Klas Rydell   Håkan Gustafsson 
Försäkringskassan  Arbetsförmedlingen 

Ordförande 

 
 
Ola Nilsson (KD)  Mia Frisk (KD) 
Jönköpings kommun  Landstinget i Jönköpings län 
Vice ordförande 

 
 


