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Närvarande: Klas Rydell och Eva Ekenberg FK, Håkan Gustafsson och Linda Schön Af, Jan Sundman, 

Gunilla Strömqvist och Bo Zander Nässjö kommun, Jan-Olof Larsson Mullsjö kommun, Hans Jarstig 

Habo kommun, Tomas Erazim Eksjö kommun/Höglandets samordningsförbund, Tommy Bohman 

Vetlanda kommun, Eva-Lena Österljung, Eksjö kommun, Anders Karlsson Tranås kommun, Hans-

Göran Johansson Värnamo kommun, Niclas Palmgren Gislaveds kommun, Björn Jonasson och Johan 

Malm Gnosjö kommun, Berndt Dahnson Aneby kommun, Håkan Jansson Landstinget, Lilian Sjöberg-

Wärn och Stefan Gustafsson Sävsjö kommun. 

 

Klas Rydell hälsade alla välkommen och förklarade att syftet med ägarmöten är att ägarna till länets 

samordningsförbund ska få möjlighet att diskutera vad man vill med förbunden, hur förbunden kan 

utvecklas och hur mycket man är beredda att budgetera för detta gemensamma arbete. 

Han och Eva Ekenberg presenterade bakgrunden och dagsläget för förbunden i ett bildspel. Klas 

presenterade också länets försörjningsmått. Båda bildspelen finns på förbundens hemsida 

www.finsamjonkopingslan.se . 

En diskussion följde om hur man ser på förbunden och deras utveckling. Följande bedömningar 

gjordes: 

- Det är viktigt att fortsätta utveckla samverkan mellan de berörda huvudmännen. Vissa 

problem ökar snarare än minskar, t ex för ungdomar som söker sig ut på arbetsmarknaden. 

- Finsam är en samarbetsform som behövs för dem som står långt från arbetsmarknaden och 

behöver samordnade rehabiliteringsinsatser. Om pengarna används till denna särskilda 

målgrupp, särskilt till de yngre, så innebär även relativt små budgetar mycket för dem som 

berörs.  

- Utrymme behöver finnas för att pröva okonventionella arbetsmetoder för målgruppen. 

- Höglandets och Finnvedens samordningsförbund är så nystartade att de behöver tid att hitta 

sina arbetsformer och en god användning av sina medel innan större tillskott ges. En 

justering för löne- och andra kostnadsökningar kan dock vara motiverad. 

- Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har arbetat under längre tid och nu kommit 

igång med ett gemensamt projekt som alla huvudmän är intresserade av. För att förbundet 

ska kunna fortsätta utveckla verksamheten behövs ett tillskott av medel. 

- Begränsningen till 500.000kr per sjukvårdsområde från landstinget var tillfällig. 

- Varje förbundsstyrelse får ta tillbaka frågan om önskad budget inför 2013 och återkomma 

med förslag till eventuella förändringar till respektive huvudman. 

http://www.finsamjonkopingslan.se/


- En möjlig ny formel för finansieringen är att varje förbund får en basnivå och därutöver en 

summa som är anpassad till antalet invånare i berörda kommuner. 

- Varje förbund behöver fortsätta hålla administrationsandelen av budgeten på en låg nivå. 

- Det finns både för- och nackdelar med att komplettera den förbundsordning som finns för 

varje förbund med ett avtal mellan huvudmännen. De huvudmän som samverkar i respektive 

förbund får avgöra om ett sådant avtal bedöms motiverat. Det behöver inte vara samma 

lösning för alla tre förbunden. 

- Försäkringskassan fick i uppdrag att kalla till nytt ägarmöte om ett år. 
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