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HALVÅRSREDOVISNING 2019 

 
Höglandets samordningsförbund, HSF, (organisationsnummer 222000-2907) lämnar 

härmed halvårsredovisning för samordningsförbundets verksamhet mellan  

2019-01-01 – 2019-06-30. 

Samordningsförbundets uppdrag 

Samordningsförbundet ska stödja samverkan och kan ge stöd till insatser som utförs av 

huvudmännen och som hjälper personer i yrkesverksam ålder att få, eller förbättra, 

förmågan att arbeta. Uppdraget regleras i ”Lag (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser”.  

1. Styrelse 

Samordningsförbundets styrelse har under första halvåret 2019 haft följande 
sammansättning: 
 
Ordförande  Anders Karlsson Nässjö kommun  

Vice ordförande Diana Laitinen Carlsson Eksjö kommun  

Ledamot  Anna Ekström Aneby kommun  

Ledamot  Patrick Nzamba Arbetsförmedlingen 

Ledamot  Carina Bardh  Vetlanda kommun  

Ledamot  Kerstin Hvirf Sävsjö kommun  

Ledamot  Mirsad Puskar  Tranås kommun (2019-01-01 – 2019-04-29) 

Ledamot  Agneta Lantz Tranås kommun (2019-05-27)  

Ledamot  Klas Rydell   Försäkringskassan  

Ledamot  Carina Linderfalk Region Jönköpings län 

 

Ersättare  Lennart Lööw Vetlanda kommun 

Ersättare   Birgitta Svensson  Aneby kommun 

Ersättare  Jenny Sarrion Arbetsförmedlingen 

Ersättare  Birgitta Liljerås Larm Eksjö kommun 

Ersättare  Carina Åberg Försäkringskassan   

Ersättare  Margareta Andersson  Nässjö kommun  

Ersättare  Birgit Andersson Region Jönköpings län 

Ersättare  Anette Gustafsson Sävsjö kommun 

Ersättare   Agnetha Lantz Tranås kommun (2019-01-01 – 2019-05-27) 

Ersättare  Magnus Nordgren Tranås kommun (2019-05-27)  

   

Styrelsen har haft tre sammanträden under perioden 2019-01-01 – 2019-06-30.  
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2. Beredningsgrupp 

Beredningsgruppens roll är att identifiera och föreslå verksamhet för samordnings-

förbundet samt i gemensamma diskussioner föreslå hur verksamheten kan genomföras i de 

berörda organisationerna. 

Beredningsgruppen ska löpande följa de aktiviteter som styrelsen beslutat om och kunna 

aktualisera lämpliga åtgärder om aktiviteten avviker från uppgjord plan. 

Beredningsgruppen har haft tre träffar under våren 2019. 

Beredningsgrupp har under första halvåret 2019 haft följande sammansättning: 

 

Maja Lindov  Aneby kommun  

Sophia Cantby  Eksjö kommun (2019-01-01 – 2019-03-17)   

Birgitta Löwdahl  Eksjö kommun (2019-03-18)    

Anneli Öhlin   Nässjö kommun 

Mats Frohm   Nässjö kommun 

Lillemor Hultqvist   Sävsjö kommun 

Ann Elofsson   Tranås kommun 

Pernilla Friberg,  Vetlanda kommun  

Maria Engberg  Arbetsförmedlingen  

Emmeli Gidius Persson  Försäkringskassan  

Susanne Leander  Region Jönköpings län 

Britt-Marie Vidhall  HSF, sammankallande  

 

3. Revisor 

Revisorer i samordningsförbundet utses av kommunerna, landstinget och staten.  

 

Förordnad av staten, via Försäkringskassan: 

Revisor 

Jerker Stenqvist, KPMG 

Ersättare  

Peder Johansson, KPMG 

Vald av berörda kommuner och Region Jönköpings län 

Revisor 

Per Hansson (L) 

Ersättare  

Göte Wahlström (S) 

4. Anställd 

Britt-Marie Vidhall är anställd som förbundschef på 75 %. 
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5. Kontaktuppgifter 

Adress: Höglandets samordningsförbund  

 c/o Vidhall, Vildrosvägen 27, 574 50 Ekenässjön 

 Adressen byttes 2019-01-04. Tidigare var den Box 15, 574 21 Vetlanda 

Telefon: 076-723 31 17 

E-post: hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se 

Hemsida: www.finsamjonkopingslan.se 

 

6. Jämställdhet 

Samordningsförbundets parter har i uppdrag att arbeta för jämställdhet. Därmed är det 

även ett uppdrag för förbundet.  

Ett övergripande mål för Höglandets samordningsförbund är att erbjuda likvärdig 

arbetslivsinriktad rehabilitering till kvinnor och män i förbundets verksamheter.  

Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i tjänsteutlåtanden, delårs- och årsrapporter 

samt i budget och inriktningsdokument. Statistik ska redovisas könsuppdelad med 

ambitionen att analysera statistiken ur ett jämställdhetsperspektiv. Insatser finansierade 

av förbundet ska i redovisningar beskriva hur de har arbetat med jämställdhetsintegrering. 

Förbundet ska aktivt arbeta för att kunskapen sprids och tas tillvara hos förbundets 

ägarparter. Handlingsplanen ska revideras på årets första styrelsesammanträde.  

7. Samordningsförbundets finansierade verksamheter första halvåret 2019 

7.1 Individpåverkande insatser  
 

7.1.1 Supported Employment – fortsättning  

Bakgrund 

Projektet Jobb i stället för aktivitetsersättning startade 2011. Höglandets 

samordningsförbund finansierade sex coacher på vardera 50 % som arbetade utifrån 

metoden Supported Employment (SE) i samtliga Höglandskommuner.  

Arbetet skedde tillsammans med övriga myndigheter och organisationer i en SE-grupp. 

Under 2014 dubblerades projektets omfattning till sex tjänster på vardera 100 % som 

fördelas mellan kommunerna.  

Från 2018-01-01 har målgruppen utökats till att omfatta personer som har svårigheter att 

etablera sig och upprätthålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden på grund av: 

 funktionshinder  
 psykisk ohälsa  
 missbruksproblematik  

I första hand läggs fokus på unga (19 – 29 år) som har eller riskerar att få 
aktivitetsersättning. Varje kommunområde definierar hur de väljer att arbeta med 
personer som har en missbruksproblematik. 
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Pågående verksamhet 

Nuvarande projekt pågår mellan 2018-01-01 – 2020-12-31.  

I varje deltagande kommun finns en SE-grupp bestående av kommunernas SE-coacher 

samt representanter för Försäkringskassa (handläggare för aktivitetsersättning), 

Arbetsförmedling och psykiatriska kliniken i Region Jönköpings län. De träffas varje månad 

för att aktualisera och följa upp deltagare i projektet. Det finns en framtagen 

remissblankett för projektet och alla deltagare i SE-gruppen har möjlighet att anmäla 

lämpliga deltagare. Remiss kan även komma från någon annan handläggare/personal. 

Urvalet sker i samråd mellan medlemmarna i SE-gruppen. På grund av utökningen av 

målgruppen kan inte alla ärenden hanteras enbart av SE-gruppen och då sker samverkan 

utifrån varje kommunområdes enskilda förutsättningar. 

I arbetet som SE-coach ingår att finna lämpliga arbetsplatser för personer som ingår i 

målgruppen och att sedan, tillsammans med arbetsgivare, arbetskamrater och 

myndigheter, ge det stöd som fordras för att den enskilde individen ska bli anställd. Stödet 

ska även ges efter en anställning till dess att personen och/eller hens arbetsgivare 

bedömer att ytterligare kontakt inte är nödvändig. 

Jämställdhetsperspektivet hanteras vid varje coachträff men det finns fortfarande utrymme 

för tydligare diskussion kring fördelningen av kvinnor och män i projektet i de olika 

kommunerna. 

Antal deltagare första halvåret 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal deltagare Nya         Pågående                         Avslutade 

148 

116 

32 32 



7 
 

 

Höglandets samordningsförbund    Halvårsrapport 2019 

c/o Vidhall, Vildrosvägen 27, 574 50 Ekenässjön     
E-post: hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se  
www.finsamjonkopingslan.se   

 

I arbete med metoden Supported Employment, och i projektbeskrivningen, förväntas att 

varje coach på 100 % ska arbeta med cirka 20 personer, som kan befinna sig i olika stadier 

av stödbehov. Det ger målet 161 inskrivna individer. Antalet deltagare i projektet på 

Höglandet under första halvåret 2019 var 148 personer.  

Av dessa var 64 kvinnor och 84 män.  

Avslutsanledning 

32 personer har skrivits ut ur projektet under våren 2019. 

 

 

Av de 32 deltagarna som har skrivits ut ur projektet våren 2019 var det 14 personer som 

skrevs ut till arbete, studier eller var arbetssökande.  

Under våren 2019 har det varit byte av personal i ett kommunområde, vilket påverkar 

arbetet. 

Det finns många projekt i olika samordningsförbund som använder metoden Supported 

Employment och projekten är inte alltid jämförbara med varandra. Det är ändå glädjande 

att notera att i nationell statistik från SUS har Jönköpings län den högsta procentandelen 

deltagare som skrevs ut till arbete under 2018.  

I samband med Finsamkonferensen i mars 2019 redovisade en undersökning i Danmark att 

den viktigaste faktorn för att individer ska få ett arbete är att coachen tror på att det är 

möjligt. Vi har bra coacher! 

  

14             

6         

4       

2          

6         

Till arbete, 

studier eller 

arbetssökande             

Fortsatt 

rehabilitering             

Sjukdom             Föräldra-

ledighet        

Flytt 
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Försörjningsförändringar  

Under våren har flera personer inte fått aktivitetsersättning förlängd och det innebär bland 

annat att coacherna har fått ta tid i anspråk för att hjälpa individerna kring detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterstöd 

I metoden Supported Employment ingår att ge stöd även efter anställning så länge individ 

och/eller hens arbetsgivare behöver och önskar detta. Under vintern 2018/2019 träffades 

SE-coachernas chefer vid ett antal tillfällen för att arbeta med hur detta efterstöd ska 

registreras och hanteras i SUS. Ett särskilt ”efterstödsdokument” togs fram och 

instruktioner för hur registreringen sker i SUS förtydligades.  

Från 2019-01-01 registrerar alla kommuner dessa individer under rubriken ”Övriga 

kontakter SE-projektet”. Dessa individer kan inte registreras med personuppgifter eller 

kön utan enbart med antal.  Under perioden 2019-01-01 – 2019-06-30 är 27 individer 

registrerade på detta vis. 
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Åldersfördelning bland nyinskrivna 

Majoriteten av de nyinskrivna deltagarna under våren 2019 var mellan 20 – 29 år. Sju 

nyinskrivna deltagare är mellan 30 – 64 år, varav tre är kvinnor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi 

Beredningsgruppen har fördelat projektmedel enligt följande: 

 

 

  

Jan - juni 2019 
SE 

Aneby 
SE 

Eksjö 
SE 

Nässjö 
SE 

Sävsjö 
SE 

Tranås 
SE 

Vetlanda 

Procent projektmedel  75 150 180 150 100 150 

Antal coacher 1 2 2 2 1 4 

Utbetalning kronor 174 375 348 750 418 500 348 750 232 500 348 750 

Kvinnor Män 

Totalt 

 

Deltagarnas åldersfördelning. Deltagarnas ålder beräknas vid start av insatsen. Enbart nyinskrivna ingår i rapporten 
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Nätverk, handledning och utbildning  

SE-coacherna har ett nätverk tillsammans med förbundschefen och har haft två träffar 

under våren 2019. SE-coacherna har fått handledning vid två tillfällen under våren 2019 av 

Johanna Gustavsson från Stiftelsen Activa.  

Under våren 2019 deltog tre personer från Höglandets samordningsförbunds område i 

grundutbildning inom SE-metoden. 

Fyra chefer deltog i den länsgemensamma chefsdagen i januari 2019. 

Förbundschefen samt några SE-coacher har deltagit vid följande kostnadsfria inspirations- 

och utbildningsdagar som har anordnats av andra samordningsförbund och 

utbildningsanordnare: 

 2019-02-06 ”Gör små saker med stor kärlek” – anordnat av Region Kronoberg i 

samarbete med samordningsförbundet Värend, Växjö kommun, Linnéuniversitetet 

och Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

 2019-03-14 ”Motion och psykisk hälsa” – frukostmöte anordnat av Finnvedens 

samordningsförbund. 

 2019-05-09 ”Från Man till Människa!” – inspirationsföreläsning anordnat av 

Finnvedens samordningsförbund. 

 2019-05-28 ”Arbetsliv, unga vuxna & psykisk hälsa” – anordnat av 

familjeterapeuterna Syd. 

Metodtrohetsmätning 

Under april genomfördes en så kallad ”metodtrohetsmätning” i alla förbunden i Jönköpings 

län. En mätning skedde med originalskalan som har evidens och en mätning med en skala 

där frågorna var något modifierad för att bättre passa svenska förhållanden. Utvärderingen 

av denna mätning visade ingen stor skillnad i resultat mellan de olika skalorna och därför 

fortsätter mätningarna i framtiden med enbart originalskalan samt ett antal extra 

tilläggsfrågor. Kommunal utveckling har ansvar för att skapa tilläggsfrågorna.  

Resultatet redovisades i en gemensam samling i maj. Syftet med mätningarna i Jönköpings 

län är att använda skalan som ett kvalitetsutvecklingsinstrument. Coach och chef genomför 

mätningen gemensamt. Nästa träff är planerad i november 2019. 

Indikatorerna 

Projektet använder NNS-projektet Indikatorerna för att mäta nöjdheten hos deltagarna när 

de avslutas. Mätningarna sammanställs nationellt under november månad varje år. 
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7.1.2 IT-spåret  

Bakgrund 

IT-spåret är en individanpassad, yrkesinriktad IT-utbildning för den som har Aspergers 

syndrom/Autism Spectrum Disorder (ASD).  

Utbildningen finansieras av medel från Höglandets Samordningsförbund, Finnvedens 

samordningsförbund, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och Region Jönköpings 

län. All utbildning sker på Campus i12 i Eksjö kommun.  

Huvudmålet med utbildningen är att de studerande ska bryta sin isolering och gå från 

sysslolöshet till arbete eller passande sysselsättning utifrån förmåga och kompetens. 

Personalen består av en koordinator/arbetsterapeut, en lärare för gymnasiekurser och en 

lärare för fördjupningskurser.   

Pågående verksamhet 

Det finns 15 studieplatser på IT-spåret. Alla studenterna har en individuell studieplan 

vilket innebär att de befinner sig på olika stadier i undervisningen.  

Under första halvåret 2019 har sammanlagt 16 personer varit inskrivna varav två kvinnor 

och 14 män.  

En kvinna och två män slutade, en hoppade av på grund av bristande intresse och två 

påbörjade praktik efter slutförd utbildning.  

Vid halvårsskiftet var en kvinna och tolv män inskrivna på utbildningen, varav nio från 

Höglandet och fyra från Södra Vätterbygden. Kön till utbildningen bestod vid samma 

tidpunkt av 13 personer. Åtta män från Höglandet, tre män och en kvinna från Södra 

Vätterbygden samt en kvinna från Finnveden.  

Målsättningen är att alltid ha samtliga 15 platser fyllda. Under våren har inte detta varit 

möjligt eftersom nya studenter inte kan tas in mitt under pågående kurs. Större delen av 

våren har ägnats åt programmering, vilket är utbildningens längsta kurs. 

Intresset för utbildningen är fortsatt stort. Under våren har det varit nio män på 

studiebesök och det har genomförts intervjuer med sex män och två kvinnor. Dessutom har 

det varit studiebesök från psykiatrin, projekt Enter, processutvecklarna från Finnvedens 

samordningsförbund och Samordningsförbundet Södra Vätterbygden samt studenter från 

Behandlingspedagogprogrammet. Koordinatorn har även informerat personal från 

Försäkringskassan.  

Koordinatorn fortsätter att arbeta aktivt med att skapa en studiemiljö som tilltalar alla och 

marknadsföringen sker i hela länet.   

IT-spåret har en egen hemsida som nås via http://www.itsparet.se/wordpress/ 
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Ekonomi 

De tre samordningsförbunden samt Region Jönköpings län har lämnat ekonomisk garanti 

fram till och med 2022.  

Enligt avtalet kan maximalt IT-spåret tillföras följande ekonomiska medel under åren  

2018 - 2022: 

 Höglandets samordningsförbund  1 150 000:-/år 

 Region Jönköpings län                               600 000:-/år 

 Samordningsförbundet Södra Vätterbygden                              400 000:-/år 

 Finnvedens samordningsförbund      250 000:-/år 

Ersättning betalas ut efter redovisade faktiska kostnader. 

7.2 Strukturpåverkande insatser/utbildning  

 

7.2.1Projekt Uppdrag Samverkan 

Historik 

Efter en kartläggning 2016 Projekt Integrerad Samverkan, som gjordes av 

samverkanssystemen inom kommunområdena, konstaterade styrelsen och 

beredningsgruppen att det fanns utvecklingsmöjligheter inom samverkan.  

Styrelsen beslutade att erbjuda kommunerna att tillsätta en tjänst som samverkans-

koordinator på 50 % och att helfinansiera denna tjänst under 3 år. Avtal skrevs med 5 

kommuner och samverkanskoordinatorerna tillsattes med start 2016-08-01.  

Uppdrag 

 Arbeta med samverkan mellan de fyra rehabiliteringsaktörerna. 
 Driva, underhålla och administrera de olika överenskomna samverkansgrupperna 

inom varje kommunområde. 

 Vara kontaktperson för andra myndigheter/vården för att lotsa till rätt avdelning 

inom kommunen. 

 Ta initiativ till förbättringar inom samverkansområdet. 

 Planera och kalla till gemensamma informationsträffar om samverkan för  

(ny-)anställda på de olika myndigheterna. 

 Representera respektive kommun i arbetsgruppen för Höglandets 

samordningsförbund – Inspirationsdag! 

 Inga individärenden. 

Under våren 2019 har det funnits samverkanskoordinatorer i Nässjö, Sävsjö, Tranås och 

Vetlanda som har arbetat 50 %. I Aneby har tjänsten under våren 2019 varit bemannad till 

25 %. Eksjö har valt att inte delta i projektet.  

Pågående verksamhet  

Arbetet bedrivs enligt lokala behov i kommunerna, utifrån uppdragsformuleringen i 

projektbeskrivningen. 
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I varje kommunområde har samverkanskoordinatorn skapat/återuppväckt en struktur 

kring samverkan mellan kommunen, vården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 

Strukturen finns både på chefsnivå och på handläggarnivå.  Dessa olika grupper består av 

8-11 personer/grupp. Chefsgruppen träffas minst två gånger/år och arbetsgrupperna 

oftare.  Samverkanskoordinatorn bidrar med information kring samverkan vid 

nyanställningar, på olika arbetsplatsträffar och som telefonkonsult. Det är också deras 

uppgift att vara ”vägen in” till kommunen för övriga myndigheter. 

Varje kommunområde har möjlighet att lägga upp gemensamt material på förbundets 

hemsida.  

Under våren 2019 har det anordnats informationsträffar för personal från alla fyra parter 

kring hur samverkan kan/bör ske lokalt och i några områden är det planerat träffar i 

början av hösten 2019. Det är viktiga träffar och som bland annat gör att samverkan kan 

ske smidigare. Arbetsförmedlingens omorganisation har gjort det svårare för deras 

handläggare att delta vid träffarna. Träffarna bidrar till att öka förståelse för varandras 

uppdrag och verksamhet. Det har även framkommit flera konkreta tips och idéer kring 

samverkan som har funnit gehör i respektive kommunområde. Många spontana positiva 

synpunkter från både kommunernas, vårdens, Försäkringskassans och Arbetsför-

medlingens personal framförs kontinuerligt. 

 

Samverkanskoordinatorerna träffas tillsammans med förbundschefen 1 gång/månad för 

att utbyta erfarenheter och inspirera varandra till fortsatt utvecklingsarbete. Gruppen är 

också ett stöd när nya koordinatorer introduceras i sitt arbete.  Under våren 2019 har det 

varit sex träffar.  

Sammanlagt har samverkanskoordinatorerna deltagit i/genomfört drygt 100 möten i de 

olika kommunområdena under våren 2019.  

Rätt stöd – rätt försörjning 

Under 2017 påbörjades arbetet ”Rätt stöd – rätt försörjning i Jönköpings län. Arbetet på 

Höglandet har sin utgångspunkt från den viljeinriktning som antogs av Sveriges kommuner 

och landsting (SKL), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 2016 för arbete kring 

personer utan sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). Samverkanskoordinatorerna har 

varit ”spindeln i nätet” på Höglandet för detta arbete. De har även deltagit i träffar 

angående hur arbetet fungerar i länet för övrigt.  

Vem som kommer att fortsätta driva detta viktiga arbete på Höglandet efter projektets slut 

är oklart. 

Lex Heller 

Under våren 2019 har diskussioner och arbete genomförts tillsammans med utvecklings-

ledarna i de andra två samordningsförbunden i länet kring ett projekt kallat Lex Heller. Det 

är ett system, med utgångspunkt från samordningsförbundet Göteborg Centrum, där det är 

möjligt att systematiskt registrera händelser där det har brustit i samverkan. De upptäckta 
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bristerna/behoven sammanställs och gör det möjligt att både förebygga och åtgärda 

upptäckta brister.  

På Höglandet har detta arbete fått skjutas på framtiden eftersom projekt Uppdrag 

Samverkan avslutas 2019-07-31. 

Utbildning och konferenser 

Förbundschefen samt några samverkanskoordinatorer har deltagit vid följande 

kostnadsfria inspirations- och utbildningsdagar som har anordnats av andra 

samordningsförbund och utbildningsanordnare: 

 2019-02-06 ”Gör små saker med stor kärlek” – anordnat av Region Kronoberg i 

samarbete med samordningsförbundet Värend, Växjö kommun, Linnéuniversitetet 

och Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

 2019-03-14 ”Motion och psykisk hälsa” – frukostmöte anordnat av Finnvedens 

samordningsförbund. 

 2019-04-12 Vårkonferens för samordningsförbunden i länet. 

 2019-05-09 ”Från Man till Människa!” – inspirationsföreläsning anordnat av 

Finnvedens samordningsförbund. 

 2019-05-28 ”Arbetsliv, unga vuxna & psykisk hälsa” – anordnat av 

familjeterapeuterna Syd. 

Utvärdering 

Under hösten 2018 genomfördes en direktupphandling för utvärdering av projekt Uppdrag 

Samverkan.  

Firma Arsis vann upphandlingen.  Berth Danermark och Per Germundsson, som båda har 

en mångårig erfarenhet av utvärdering och forskning kring samverkansuppdrag 

genomförde utvärderingen mellan januari och april 2019.  I utvärderingen kom de bland 

annat fram till att projekt Uppdrag Samverkan har gjort skillnad för samverkan.  

Här är en mycket kort sammanfattning av utvärderingens resultat: 

 Utvärderarnas bedömning är att samverkan generellt sett är god och att den har 

utvecklats under projekttiden. 

 Projektet har bidragit till att ge samverkan en tydlig struktur genom att 

implementera olika typer av resurser. 

 Vårt sätt att samverka är mycket bra!  

 Det som har byggts upp fungerar bra men det är en utmaning att få det att fungera i 

framtiden också.  

 Omorganisationer kan lätt slå sönder väl fungerande samverkan särskilt om det inte 

finns någon som har som uppgift att upprätthålla strukturer.  

 Slutsatserna i utvärderingen är säkra.  

 För att mäta hur samverkan påverkar på individnivå rekommenderas att använda 

Indikatorerna som är framtagna inom NNS.  
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 För att följa hur samverkan ser ut och utvecklas är det bra att mäta med 

”spindeldiagram” flera gånger/år. Hur det används finns beskrivet i boken ”Om 

samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd” av Danermark och Germundsson. 

 Rapporten i sin helhet går att läsa på www.finsamjonkopingslan.se 

 Sammanfattning och slutsatser finns på sidan 5 – 6 och 45 – 46 i rapporten. 

Framtid 

Projektet avslutas 2019-07-31. Vid arbetsdagen 2019-08-29 kommer det att ske en 

diskussion kring hur en eventuell fortsättning av arbetet kan se ut.  

Ekonomi 

I budgeten finns inget utrymme för förbundet att ekonomiskt stödja projektet Uppdrag 

samverkan under resten av 2019. Styrelsen har äskat mer medel, hos förbunds-

medlemmarna, inför 2020 – 2022. 

7.2.2 Rätt stöd – rätt försörjning  

Arbetet för att personer utan sjukpenninggrundande inkomst (SGI) ska få det stöd och den 

möjlighet till rehabiliteringsplan som behövs, för att komma åter till arbete, är mycket 

viktigt. Under våren 2019 deltog samverkanskoordinatorerna i en träff tillsammans med 

representanter för övriga kommuner i länet angående hur detta arbete sker. Mycket arbete 

återstår, men inga särskilda medel finns avsatta för detta arbete. 

7.2.3 Höglandets samordningsförbund – Inspirationsdag! 

På grund av ekonomiska begränsningar har Höglandets samordningsförbund beslutat att 

inte anordna någon inspirationsdag under 2019. Satsningen är tänkt att återupptas 2020.   

7.2.4 Psykiatriveckan 

För 13:e året i rad planeras för ”Psykiatriveckan”, som är en kompetensutvecklingsvecka 

på Höglandet. Planeringen genomförs av en grupp bestående av representanter från 

kommunerna på Höglandet, regionen och Höglandets samordningsförbund samt från 

intresseorganisationer. 

Målet är att öka kunskapen och förståelsen för flera psykiatriska diagnoser och beteenden. 

Målgrupperna är patienter, anhöriga, vårdpersonal samt personal hos offentliga 

myndigheter och organisationer.  

Styrelsen har beslutat att aktivt stödja Psykiatriveckan eftersom den riktar sig till 

samordningsförbundets målgrupper. 

Veckan genomförs alltid under vecka 46 och under våren 2019 har tre planeringsmöten 

genomförts. 
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7.2.5 Utbildningsdagar och medlemssamråd för styrelse och beredningsgrupp 

Tillsammans med övriga samordningsförbund i länet genomfördes ett medlemssamråd  

2019-02-22. I samband med denna träff genomfördes dessutom ett särskilt möte för 

representanterna för Höglandets samordningsförbund. De närvarande var överens om att 

förbundets arbete är viktigt och att förbundschefen skulle skicka ut ett nytt äskande om 

mer medel. 

2019-04-12 genomfördes en Vårkonferens för de tre samordningsförbunden. Magnus 

Simonsson från Nationella rådet och även förbundschef i Göteborg Centrum informerade 

kring vad samordningsförbund är. Han redovisade även en enkel modell för beräkning av 

socioekonomiska fördelar i individprojekt.  

Enligt styrelsebeslut 2018 flyttades den gemensamma arbetsdagen för styrelsen och 

beredningsgruppen från januari till augusti 2019. 

8. Samordningsförbundets administration  
 
8.1 Löne- och personaladministration 

Samordningsförbundet har ett avtal med Region Jönköpings län om köp av viss 

administration från regionens kansli. Regionen sköter ekonomiadministrationen samt 

personaladministrationen åt samordningsförbundet. Övriga samordningsförbund i länet 

har liknande avtal.  

8.2 Arkiv 

Tranås kommun står för arkivering av handlingar enligt arkivbeskrivningen, så som det 

beskrivs i förbundsordningen.  

 

8.3 Nätverk mellan förbund  

Samordningsförbundet är medlem i Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS), 

samt deltar vid Nationella rådets samlingar.  

8.4 Nätverk mellan förbundschefer 

Förbundschefen samarbetar med förbundschefen för de två övriga förbunden i Jönköpings 

län och nätverket Norra Sydsverige samt vid behov nationellt SUS-nätverk.  

Nätverket för förbundscheferna i Norra Sydsverige träffades för en heldagskonferens i 

Halmstad i mars och planerar ytterligare en träff i september 2019. 

Samarbetet med förbundschefen för de övriga två förbunden i länet sker kontinuerligt efter 

behov. 

8.5 Konferenser  

I april 2019 deltog förbundschefen i Nationella rådets rikskonferens i Stockholm. Temat 

var ”Finsam så in i Norden”. Konferensen innehöll många intressanta föreläsningar och 

seminarier med inspiration och lärande från både svenskt och nordiskt perspektiv. 
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8.6 Inspirations- och utbildningsdagar 

Förbundschefen samt några SE-coacher och/eller samverkanskoordinatorer har deltagit 

vid följande kostnadsfria inspirations- och utbildningsdagar som har anordnats av andra 

samordningsförbund och utbildningsanordnare: 

 2019-02-06 ”Gör små saker med stor kärlek” – anordnat av Region Kronoberg i 

samarbete med samordningsförbundet Värend, Växjö kommun, Linnéuniversitetet 

och Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

 2019-03-14 ”Motion och psykisk hälsa” – frukostmöte anordnat av Finnvedens 

samordningsförbund. 

 2019-05-09 ”Från Man till Människa!” – inspirationsföreläsning anordnat av 

Finnvedens samordningsförbund. 

 2019-05-28 ”Arbetsliv, unga vuxna & psykisk hälsa” – anordnat av 

familjeterapeuterna Syd. 

9.0 Informationshantering 
9.1 E-post 

Höglandets IT sköter samordningsförbundets e-postsystem vad gäller uppdatering och 

service. 

9.2 Hemsida 

IT-enheten inom Jönköpings kommun hanterar, enligt tidigare avtal, driften av förbundets 

hemsida. På hemsidan presenteras bland annat protokoll och minnesanteckningar från 

styrelse respektive beredningsgrupp. Där finns också dokumentation kring pågående 

projekt. Hemsidan är gemensam för alla tre förbunden i Jönköpings län.  

Under hösten 2018 gjordes en direktupphandling för omarbetning och modernisering av 

hemsidan. DKjellgrens AB vann upphandlingen. I samband med Vårkonferensen i april 

lanserades den nya versionen. Adressen till hemsidan är: www.finsamjonkopingslan.se  

 

9.3 Digital anslagstavla 

Höglandets samordningsförbund har en digital anslagstavla på hemsidan 

www.finsamjonkopingslan.se och där publiceras protokoll och andra kungörelser. 

9.4 Dataskyddsombud 

Förbundet och Tranås kommun har ett avtal om samarbete kring dataskyddsombud.  

Tjänsten innehas av kanslichefen i Tranås. 

9.5 Kommunfullmäktige 

Under våren 2019 har förbundschefen informerat om förbundet och förbundets 

verksamhet vid kommunfullmäktiges sammanträden i Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda.  

Förbundschefen har även informerat om förbundet i samband med en Rotarylunch i 

Vetlanda. 
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10. EKONOMISK REDOGÖRELSE och STYRELSENS BESLUT 

Resultaträkning Höglandets samordningsförbund 

 

 

Budget 2019 
Utfall  

2019-06-30 Helårsprognos 

Not 

Intäkter 

   

 

Aneby Kommun 96 100 96 100 96 100  

Nässjö Kommun 448 700 448 700 448 700  

Sävsjö Kommun 160 300 160 300 160 300  

Eksjö Kommun 240 400 240 400 240 400  

Tranås Kommun 272 400 272 400 272 400  

Vetlanda Kommun 384 600 384 600 384 600  

Region Jönköpings län 1 602 500 1 602 500 1 602 500  

Försäkringskassan 3 205 000 1 602 500 3 205 000  

Övriga intäkter 

 
13 308 13 308  

Öres-och kronutjämning  -6 -6  

Ränta  
  

 

Summa intäkter 6 410 000 4 820 802 6 423 308  

 

   

 

Kostnader 

   

 

Verksamhet 

   

 

Supported Employment - fortsättning 3 800 000 1 901 554 3 800 000 1 

IT-spåret 1 150 000 0  1 120 800  

Inspirationsdag 0 0 0  

Framtida projekt 0 0 0  

Hemsida  50 000 33 000 40 000  

Uppdrag Samverkan 750 000 595 862 750 000 2 

Utvärdering Uppdrag Samverkan 100 000 98 000 98 000  

Psykiatriveckan 30 000 0 30 000  

Administration 

   

 

Tjänsteperson 650 000 350 444 700 000  

Styrelse 99 000 23 855 90 000  

Ekonomihantering 77 000 36 218 77 000  

Revision 40 000 24 500 40 000  

Utbildning styrelse och beredningsgrupp 20 000 9 939 20 000  

Övrig administration 50 000 14 480 40 000  

Summa kostnader 6 816 000 3 228 913 6 805 800  

 

   

 

Resultat -406 000 
 

-382 492  
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Balansräkning Höglandets Samordningsförbund 
  

     2018-12-31   2019-06-30 

Tillgångar    

Övriga fordringar 32 446  27 944 

Kassa och bank 1 837 166  5 051 665 

 1 869 612  5 079 609 

    

Eget kapital och skulder    

Balanserat från föregående år 795 914  795 914 

Årets resultat -558 250  1 699 951 

    

Årets balanserade resultat 237 663  2 495 864 

    

Kortfristiga skulder 1 073 699  2 583 744 

 1 869 612  5 079 609 

 

Noter 

 

 

Styrelsens beslut  

Tranås 2019-09-05 

 

1. Supported Employment –  
fortsättning 

Antal 
coacher 

Procent Utbetalning  

Aneby 1 50 174 375  
Eksjö 2 150 348 750  
Nässjö 2 180 418 500  
Sävsjö 2 150 348 750  
Tranås 1 100 232 500  

Vetlanda 4 150 348 750  

Utbildning, handledning   29 929 
 

 

2. Uppdrag Samverkan  Procent Utbetalning Anmärkning 

Aneby  25 56 044  
Nässjö  50 154 456  
Sävsjö  50 117 123  

Tranås  50 131 339 Juni ej rapporterad 

Vetlanda  50 129 750  
Uppföljningsdagar      7 150  
     


