ÄGARMÖTE om Finansiell Samordning av rehabilitering (Finsam) i
Jönköpings län, minnesanteckningar Vrigstad Värdshus 2013-03-01
Närvarande: Klas Rydell och Eva Ekenberg FK, Henrik Jansson Mullsjö kommun, Berry Lilja
och Allan Ragnarsson Vaggeryds kommun, Arne Ottosson Gnosjö kommun, Rune Backlund
Landstinget, Berndt Dahnson Aneby kommun, Carina Johansson Gislaveds kommun, HansGöran Johansson Värnamo kommun, Tommy Bohman Vetlanda kommun, Hans Fritz och
Claes Svahnström Af, Helene Axelsson Nässjö kommun och Peter Hedfors förbunden.
Företrädare saknades från kommunerna Eksjö, Habo, Jönköping, Sävsjö och Tranås.

1. Klas Rydell välkomnade alla och ledde mötet. Han 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.
2. Peter Hedfors, ansvarig tjänsteman i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och
Finnvedens samordningsförbund, informerade om Finsam och dagsläget i de tre
förbunden i länet. Bildspelet läggs på förbundens gemensamma hemsida
www.finsamjonkopingslan.se
3. Samtal om visioner, behov och prioriteringar. Följande bedömningar gjordes:
Det är mycket positivt att se att alla tre förbunden nu kommit igång och att medlen i
allt högre grad går till mycket bra verksamheter för personer i utanförskap som
behöver samordnade insatser. Samordningsförbunden är ett viktigt forum för att
såväl hitta bra arbetsmetoder och arbetssätt som att dela med oss av dem till
varandra.
Prioritera projekt som kräver våra samordade insatser och annars inte skulle vara
möjliga för oss var för sig. Det borde vara ett kriterium för beslut.
När vi granskar samordningsförbunden ska vi inte bara se på hur insatta medel
används utan även värdera de effekter som en effektivare samverkan och ökad
kunskap om varandra får. Det är viktigt att se arbetet i ett större, längre perspektiv.
Det är viktigt att samordningsförbundens insatser till kompetensutveckling
samordnas med Primärkommunala Nämnden i länet, som får 25-30 milj per år till
utbildning inom fritid, sociala mm. Samordning behöver också ske med andra riktade
statliga medel till kommuner och landsting. Detta för att inte köra parallella spår med
dubbelarbete, utan ta vara på resurserna på bästa sätt.

Intressanta områden som nämns där förbunden kan spela viktig samordnande roll är
t ex inom neuropsykiatri, samarbete med privata arbetsgivare, attitydpåverkan om
personer med funktionshinder, förebyggande arbete och att bryta utanförskap för
unga.
En önskan uttrycktes att samordningsförbunden borde arbeta mer förebyggande och
sprida kunskap inom barn- och utbildningsområdet, familjecentral osv, eftersom det
som händer då påverkar hur de unga lyckas senare i livet. Dessa åldersgrupper ingår
dock inte i förbundens uppdrag.
Projekt som jobbar med utveckling ska leda till att man drar nytta av erfarenheterna.
Det är därför viktigt att man innan man startar ett projekt kommer överens om vem
som äger resultatet när projektet är slut.
Ska vissa individinriktade insatser bli permanenta för att de behöver fortsätta i den
gemensamma formen? Det finns erfarenheter av olika former av implementering av
erfarenheter i projekt. Samordningsförbundet Deltas sammanställning av dessa
implementeringsformer bifogas minnesanteckningarna.
Det är viktigt att styrelserna för förbunden i länet träffas, får del av varandras
erfarenheter och återkopplar till politikerna i respektive kommun och i landstinget.
AF-medlen är mycket uppdelade medan samordningsförbunden kan röja väg,
identifiera utmaningar, pröva otraditionella vägar och sprida kunskap. Förbunden
påverkar tillgången till arbetskraft i framtiden.
Både Höglandets samordningsförbund och Finnvedens samordningsförbund har ställt
fråga om fördubbling av respektive budget inför 2014. Kommunstyrelsen i Gislaved är
positiva till det. Flera uttalar sig i positiv riktning men fortsatt samtal om detta
behöver ske mellan huvudmännen i respektive förbund nu.
Landstinget funderar på om en modell med kombination av grundpeng och
kompletterande medel utifrån befolkningsantal är mer rättvist än nuvarande system,
som skiftar mellan förbunden.
Landstinget inbjuder till nästa års ägarmöte. Tiden slutet av februari eller början av
mars bedöms som lämplig. En önskan är att då få del av en utvärdering av något av
projekten som genomförs i länet nu.
Minnesantecknare

Genomläst

Peter Hedfors

Alla närvarande

