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1. Sammanfattning 

 
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 startade under hösten, Projekt Haa. 
I november togs också beslut om att stödja Projekt Enter. Där ska personer som 
ingår i förbundets målgrupp få stöd. Genom nära samverkan mellan parterna ska 
man försöka tillvarata individernas och parternas resurser och hitta hållbara 
lösningar för den enskilde individen i riktning mot arbete och studier. 
 
Förbundet hade under 2011 en budget på drygt 4 miljoner varav 1,7 miljoner var 
kvar från tidigare verksamhetsår. Revisorerna var kritiska till att en alltför liten del 
av förbundets medel användes till verksamhet 2010. Enligt bokslutet gick 
1.420.000kr till verksamhet 2011, betydligt större andel av medlen än 2010.  
 
Förbundet har under året tagit över huvudansvaret för den samverkan som tidigare 
organiserats av Centrala Resam-gruppen, bl a på vårdcentralerna inom området. 
Parterna har nu, med stöd av förbundet, gjort en överenskommelse om fortsatt 
samverkan. Det gör att förutsättningarna förbättrats för ett effektivt arbete för 
förbundets målgrupp, med en positiv känsla för samverkan. 
 
Målsättningen för förbundets verksamhet har uppnåtts vad gäller att personer som 
fullföljt insatser som finansierats av förbundet ska ha uppnått ökad förvärvsfrekvens 
och minskat sitt behov av försörjningsstöd. 
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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 2011 haft 10 sammanträden. Styrelseprotokoll och många andra 
handlingar finns tillgängliga på förbundets hemsida www.finsamjonkopingslan.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 första halvåret 
Camilla Nord, utvecklingsledare, Jönköpings kommun (ersättare) 
Ann-Christine Roos, processledare, Landstinget, ordförande andra halvåret 
Christina Edekling, biträdande verksamhetschef, Landstinget (ers första halvåret) 
Jonas Göransson, verksamhetsutvecklare, Landstinget (ersättare andra halvåret) 
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 6 gånger under året.  
 
Styrelsen och beredningsgruppen hade också en gemensam arbetsdag i september 
då de bl a diskuterade utformningen av Verksamhetsplan 2012. 

4. Verksamheter 
Samordningsförbundets verksamhet består av flera 
delar 

o Kartläggning och analys av behov 
o Åtgärder och insatser på individ- och 

gruppnivå 
o Kompetensutveckling 
o Annan samverkan 
o Kansli 

 
4.1 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 att man hade behov av 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. 
 
Efter ingående diskussioner under 2010 och stor del av 2011 enades man om 
formerna för samarbetet. Det ledde fram till projekt Enter (se kapitel 4.2.3). 

4.2 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå 
Tre verksamheter har beviljats medel från förbundet under 2011. 
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4.2.1  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. 
 
Verksamheten kom igång i september 2010. 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 genomsyras av ett konsekvenspedagogiskt synsätt.  
 
Under 2010 och 2011 har totalt 31 deltagare börjat i KrAmis verksamhet, varav 
26 män och 5 kvinnor. Av de 22 som avslutats ur projektet har 11 deltagare fått 
anställning och 2 påbörjat studier, vilket innebär 59 % av de avslutade 
deltagarna. Hittills har alltså målet 40% överträffats ordentligt. 
 
Uppföljning av de avslutade deltagarna visar att de flesta av dem fortsätter 
fungera väl på arbetet respektive studierna. 
 
Andra skäl till avslut ur projektet har bl a varit flyttning till annan kommun, 
föräldraledighet, stor frånvaro pga sjukdom eller vägran att lämna drogprov. 
Flera av dem som avbrutit eller avslutats utan arbete hann pröva arbete under 
projekttiden. En förhoppning är att den erfarenheten kan vara en hjälp i 
framtiden. Flera av dem som inte fått arbete har visat sig ha allvarliga 
arbetshinder, typ sjukdom eller funktionshinder. Perioden i KrAmi har för dem 
inneburit att de fått annat, mer anpassat stöd, genom rätt huvudman. 
 
Vid årsskiftet 2011/2012 är 9 deltagare inskrivna i projektet. 5 av dem har 
påbörjat en anställning och 3 har påbörjat studier. 
 
Styrelsen beviljade medel för 2011 med 910.000kr. Dessutom beviljades 
projektet 258.000kr under 2011 som inte utnyttjades av budgeten för 2010. 

Vad ska vi 
behålla? 

”Erat under”Erat under”Erat under”Erat underbara bara bara bara 
och hjälpsamma och hjälpsamma och hjälpsamma och hjälpsamma 
sätt mot dosätt mot dosätt mot dosätt mot dom som m som m som m som 
har de svårt”har de svårt”har de svårt”har de svårt”    

              (Armin) 

Vad ska vi 
ändra? 

””””IngetIngetIngetInget    !”!”!”!”    
       (Åsa) 

"Det är så j"Det är så j"Det är så j"Det är så j----la bra att ni la bra att ni la bra att ni la bra att ni 
finns! Äntligen nån som finns! Äntligen nån som finns! Äntligen nån som finns! Äntligen nån som 
lyssnar och bryr sig! Det lyssnar och bryr sig! Det lyssnar och bryr sig! Det lyssnar och bryr sig! Det 
är tack vare erär tack vare erär tack vare erär tack vare er jag fick  jag fick  jag fick  jag fick 
jobb!"jobb!"jobb!"jobb!"                                                                    (Anders) 
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4.2.2  Projekt Haa (somaliska för Ja) 

Jönköpings kommuns Invandrar- och flyktingsektion (IFS) och kommunens 
Vuxenutbildningsenhet driver Projekt Haa i samarbete med Arbetsförmedlingen. 
Projektet startade i augusti 2011. 
 
Målgrupp är en grupp somaliska kvinnor som trots en längre tids försök inte har 
lyckats komma ut i arbete. 13 kvinnor deltog i projektet från början. Två av dem har 
slutat, båda p g a flyttning till annan kommun. 
 
En del av projektets metod är att deltagarna utefter  
en individuell plan ska få rotera mellan praktik- 
platser, utbildningsinsatser, utbildning på företag, studiebesök och annat som kan 
krävas för att rustas mot målet arbete och/eller företagande.  
 
Individmål vid avslutningen av 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 sociala företag som kan vara en hjälp för deltagare att bli 
anställda eller delägare. 
 
Eftersom projektet fortfarande pågår är det för tidigt att stämma av i vilken mån 
projektmålen uppnås. Klart är dock att flera kvinnor redan har stärkt sina svenska-
kunskaper och ökat sina möjligheter på arbetsmarknaden. 
 
Styrelsen har beviljat projektet 614.000kr för verksamhetsåret 2011-2012, varav 
230.000kr gäller år 2011. 

4.2.3 Projekt Enter 

Efter en tids analys av behov (se ovan) har alla huvudmännen tillsammans enats 
kring projekt Enter. Projektägare är Jönköpings kommuns 
Arbetsmarknadsavdelning.  
 
Målgruppen för projektet är personer i arbetsför ålder 18 – 64 år som;  

- har behov av insatser från flera av projektet aktörer 
- uppbär offentlig försörjning 
- bedöms ha en arbetsförmåga att bygga på inom ett år 

 
Prioriterad grupp är personer i åldersgruppen 18-29 år, med psykisk ohälsa och/eller 
psykiatrisk funktionsnedsättning. 
 
Projektets övergripande mål är att, genom nära samverkan mellan arbetsförmedling, 
landsting, försäkringskassa och kommun, tillvarata resurser och hitta hållbara 
lösningar för den enskilde individen i riktning mot arbete och studier.  
 
Det konkreta målet för projektet är att  

Projektets hemsida: 
http://haa.jonkoping.se/ 
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- 30% av deltagarna som bedöms ha arbetsförmåga skall komma i arbete eller 
studier och på så sätt minska behovet av offentlig försörjning. 

- övriga deltagare ska ges stöd i att komma till rätt försörjning   
-     80% av deltagarna i projektet ska uppleva att den egna  

hälsan och/eller livskvalitén har förbättrats. 
 
I projektet finns från januari 2012 fyra heltidsanställda som ska samarbeta för att 
hjälpa deltagarna på bästa sätt. De kommer från varsin huvudman: Jönköpings 
kommun, Landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  
 
Projekttiden inleds med en individuell kartläggning. Denna 
ska leda fram till en handlingsplan som görs tillsammans 
med deltagaren. Planen ska innehålla vilka aktiviteter eller 
andra insatser som bedöms behövas för att deltagaren ska 
komma vidare mot arbete eller studier. Tanken är att varje 
deltagare ska få ta del av de insatser som behövs, oavsett 
vilken huvudman deltagaren haft mest kontakt med tidigare. 

 
Enligt plan ska projektet ta emot 75 deltagare per år. 
Projektperioden är 2012-2014. Inställningen från både 
huvudmännen och förbundet är samtidigt att verksamheten kommer att behövas 
under en mycket längre period. 
 
Förbundet har beslutat om att finansiera vissa uppstartskostnader 2011, del av 
verksamheten med 1.742.600kr 2012 och något mer 2013-2014. Huvudmännen 
delar på finansieringen av resterande kostnad, 550-600.000kr per år. 

4.3 Kompetensutveckling  
Nätverket Arbetslivscoacher 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 
effektivt.  
 
Nätverket har träffats en gång under 2011. 
 
Dessutom har andra former av gemensam kompetensutveckling börjat planeras. 

4.4 Annan samverkan 
Huvudsyftet med finansiell samordning är att stödja samverkan mellan 
huvudmännen på olika sätt, för att färre personer med komplexa behov ska riskera 
att drabbas av oklarheter kring huvudmännens ansvarsområde och för att göra 
arbetet mer effektivt. 
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Under flera år har en samverkan mellan parterna i Jönköping, Habo och Mullsjö 
organiserats i form av Centrala Resam-gruppen. Gruppen leddes av chefen för 
Försäkringskassan i Jönköping. I denna grupp med chefer från alla sex 
huvudmännen har man diskuterat gemensamma behov, kompetensutveckling, 
projekt mm och gjort överenskommelser om olika samverkansformer.  
 
Man disponerade statliga samverkansmedel som avsattes med anledning av 
proposition 1996/97:63 om frivillig samverkan kring rehabilitering (Frisam). Dessa 
medel tog slut vid årsskiftet 2007/2008. Då tvingades ett gemensamt projekt i 
Jönköping (Kartläggningen) att lägga ned.  
 

Centrala Resam-gruppen initierade också samarbete i 
form av s k Arenagrupper. Handläggare hos de olika 
huvudmännen har mötts på vårdcentraler, för samråd 
kring situationen för personer med komplexa behov. 
Vårdcentralens rehabiliteringssamordnare var 
sammankallande. Under senare år har dessa grupper 
fungerat alltmer olika och stor osäkerhet har rått både 
bland handläggare och chefer om hur samarbetet ska 
utvecklas. 

 
Under 2011 tog samordningsförbundet över Centrala Resamgruppens ansvar att 
stödja samverkan. Det innebär bl a att formerna för Arena-samarbetet diskuterats. 
Berörda chefer har nu enats kring ett avtal för fortsatt samarbete. En gemensam 
inspirationsdag har planerats i februari 2012, med stöd av förbundet. 
 
Den nya överenskommelsen gör att förutsättningarna förbättrats för ett effektivt 
arbete för förbundets målgrupp, med en positiv känsla för samverkan. 

4.5 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. 
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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 och ändrat förbundets 
namn. 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 har skett i olika frågor. Ett sådant samarbete gäller 
förbundens information utåt genom en gemensam hemsida på Internet.  
 
En länsgemensam administrativ resurs har diskuterats, men det har inte bedömts 
underlätta förbundens arbete eller minska kostnaderna. Däremot har alla tre 
förbunden enats om att anlita landstingets kansli för sin löne- och 
ekonomiadministration från år 2012. 
 

 
 

6. Målsättning 
Huvudmännen har i Verksamhetsplan 2011 fastslagit följande målsättning för 
förbundets verksamhet år 2011: 
 
Personer som fullföljer insatser som finansieras av samordningsförbundet ska 
uppnå 
- ökad förvärvsfrekvens, 
- minskat ohälsotal, 
- minskat behov av försörjningsstöd och / eller 
- förbättrad egenupplevd hälsa. 
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Det projekt som pågått under året där det har varit möjligt att följa upp förändringar 
för deltagarna är projekt KrAmi. Vad gäller förvärvsfrekvensen så har en kraftig 
ökning skett. Den ökade förvärvsfrekvensen har också lett till minskat behov av 
försörjningsstöd för flera av deltagarna. Dessa båda mål bedöms därmed uppfyllda 
för en majoritet av deltagarna som avslutats ur förbundets projekt. 
 
Vad gäller ohälsotalet och den egenupplevda hälsan så har inte uppföljning skett 
tillräckligt systematiskt för att graden av måluppfyllelse kan kommenteras. En 
systematisk uppföljning enligt SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av 
samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) och en del av 
hälsoenkäten Euroqol sker dock i förbundets olika projekt sedan halvårsskiftet 
2011.  

7. Ekonomi 
Vid inledningen av verksamhetsåret fanns tillgångar i förbundet med 1,7 milj kr. 
Dessutom tillfördes förbundet ca 2,3 milj kr från huvudmännen under året. 
 
Under 2011 användes 1.168.000kr till Projekt KrAmi, 230.000kr till Projekt Haa 
och 22.500kr till Projekt Enter. Det innebär totalt 1.420.500kr till verksamhet att 
jämföra med 212.100kr under år 2010. Se Resultaträkning i bilaga 1. 
 
Övriga kostnader i form av styrelse, information, kansli mm begränsades till 
396.200kr under året, vilket var något lägre än 2010 trots en mer offensiv 
verksamhet. 
  
Förbundet hade vid årets slut ett utgående kapital på 2.239.000kr. Se Balansräkning 
i bilaga 2.  
 
Detta kapital är viktigt för verksamhet som planerats under 2012. Hela detta kapital 
och de nya medlen från huvudmännen för 2012 kommer att användas under året, 
enligt den budget som antagits i Verksamhetsplan 2012. 
 
 
Jönköping 2012-03-23 
 
 
Klas Rydell, ordförande Håkan Gustafsson Mia Frisk 
Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Landstinget i Jönköpings län 
 
 
Hans Jarstig  Ola Nilsson  Jan-Olof Larsson 
Habo kommun Jönköpings kommun Mullsjö kommun 
 
 
Sören Ståhlgren 
Vaggeryds kommun 
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Bilaga 1 till Årsberättelse 2011 
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Bilaga 2 till Årsberättelse 2011 
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Balanskravet enligt Kommunallagen 8kap 5§ är uppfyllt. 


