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Vår gemensamma vision:
LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA!
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1. Sammanfattning
Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (1864 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.
Förbundet fortsätter att delfinansiera den mycket framgångsrika verksamheten
KrAmi, för unga som har kontakt med kriminalvården. 66 % av de avslutade
deltagarna har fått arbete eller börjat studera. En väldigt stor andel av deltagarna har
tidigare inte ens klarat att fullfölja sina grundskolestudier.
Projekt Enter är den största satsning förbundet gjort, med ett team av handläggare
från alla fyra verksamheter (kommun, landsting, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan). Hittills har 88 deltagare med komplexa behov fått Enters hjälp.
44 deltagare har avslutats. Av dem har flera fått hjälp att göra ansökan om hel sjukeller aktivitetsersättning med bra underlag. 46% av avslutade deltagare som svarat
på en hälsoenkät svarade att deras livskvalitet vid avslut var bättre än vid
inskrivning och 60% svarade att deras hälsa var bättre vid avslut.
Två nya projekt har beviljats medel från förbundet i år: ”200 i praktiken” och ”Fia
mé knuff”. 82 unga arbetslösa Vaggerydsbor har redan fått hjälp till 93
praktikmånader och 128 jobbmånader genom ”200 i praktiken”.
Förbundet har medverkat till att ca 550 av huvudmännens anställda har fått del av
föreläsningar om neuropsykiatriska funktionshinder.
En överenskommelse har gjort om fortsatt Arenasamverkan. Det gör att
förutsättningarna förbättrats för ett effektivt arbete för förbundets målgrupp. Denna
samverkan bidrar bl a till ett ökat förtroende för övriga huvudmäns sätt att arbeta.
Målsättningen har uppfyllts att de verksamheter som får stöd från förbundet ska
bidra till att försörjningsmåttet minskar. Detta eftersom många deltagare blivit
självförsörjande genom arbete eller studier.
Med hittills tagna beslut pekar årsprognosen på en viss ökad behållning kommande
årsskifte jämfört med föregående årsskifte.
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2. Inledning
År 2007 bildades Samordningsförbundet Jönköping av Jönköpings kommun,
Landstinget i Jönköpings län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från maj
2011 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 (1864 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 2013 ska förbundet i första hand prioritera målgruppen
unga vuxna (18-29 år) med diffus eller komplex problematik.

3. Styrelse och beredningsgrupp
Samordningsförbundets styrelse består av en ledamot och en ersättare från varje
huvudman.
Arbetsutskottet består av ordförande Klas Rydell, områdeschef Försäkringskassan,
vice ordförande Ola Nilsson (KD), Jönköpings kommun samt ansvarig tjänsteman.
Till sin hjälp bl a inför prövning av ansökningar om bidrag till verksamhet har
styrelsen en beredningsgrupp med tjänstemän. Ordförande i beredningsgruppen är
Camilla Nohammar, samverkansansvarig på Försäkringskassan.
Vilka som ingår i styrelse och beredningsgrupp, styrelseprotokoll och många andra
handlingar finns tillgängliga på förbundets hemsida www.finsamjonkopingslan.se

4. Verksamheter
4.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå
Fyra verksamheter har hittills beviljats medel från förbundet för 2013. Flera
exempel på hur personer påverkats av att delta i projekt finns i bilagor till
Årsberättelse 2012, som finns på förbundets hemsida.
4.1.1 KrAmi
Verksamheten KrAmi startade under hösten 2010.
Målgruppen är unga (18-29 år) som har kontakt med kriminalvården eller ingår i
riskgruppen att börja begå brott och behöver hjälp att komma in på
arbetsmarknaden. Verksamheten bygger på nära samverkan mellan Kriminalvården,
Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten.
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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.
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.
Sedan starten har totalt 73 deltagare börjat i KrAmis verksamhet, varav 7 kvinnor.
En mycket stor andel av deltagarna saknar fullföljd grundskoleutbildning, trots att
de allra flesta är uppvuxna i Sverige. Mycket få har utbildning på gymnasienivå,
enligt följande diagram över de 65 personer för vilka utbildningsnivån är känd.

37 av 64 avslutade deltagare avslutades till arbete och 5 till studier, trots sina
tidigare problem att få arbete eller klara studier. Det innebär ca 66%, vilket är
betydligt mer än de 40% som projektet har som målsättning att lyckas hjälpa.
Försörjningen för 64 avslutade deltagare är känd. För dem har störst förändring
skett genom att 35 st blivit helt självförsörjande och betydligt färre än före insats
behövde aktivitetsstöd eller försörjningsstöd (se diagram på nästa sida).
Anledningen att fler antal ersättningar registrerats än antal avslutade deltagare är att
flera deltagare har en kombination av ersättningar.
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20 av de avslutade deltagarna har svarat på en enkät om hälsa och livskvalitet vid
både inskrivning och utskrivning ur projektet. Där kan man se tydliga tendenser:
-

12 av dem hade löneinkomst och en hade studiemedel vid avslut jämfört med
ingen före projektet
13 av dem angav på en termometerskala att deras totala hälsa var bättre efter
projekttiden än innan.
16 av de 20 (80%) uppgav att deras livskvalitet var bättre vid avslut än före
projektet. Bara två deltagare uppgav att det skett en försämring.
Enligt 12 av dessa 16 berodde förbättringen väldigt mycket på deltagandet i
projektet medan övriga 4 svarade ”ganska mycket”.
Två deltagare som uppgett ökad smärta eller oro/nedstämdhet och/eller sämre
livskvalitet kommenterade att det berodde på andra orsaker än deltagandet i
projektet.

Uppföljning av de avslutade deltagarna visar att de flesta av dem fortsätter fungera
väl på arbetet respektive i studierna. För många av dem har ett återkommande stöd
från personalen i KrAmi varit avgörande, även efter formellt avslut ur projektet.
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.
Förbundet har beviljat projektet max 520.000 kr under 2013. Förhandlingar pågår
om en permanentning från kommande årsskifte.
4.1.2 Projekt Enter
Projekt Enter genomförs gemensamt av förbundets sju huvudmän. 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
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- 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.
Det konkreta målet för projektet är att
- 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 fyra heltidsanställda som samarbetar för att hjälpa deltagarna på
bästa sätt. De kommer från varsin huvudman: Jönköpings kommun, Landstinget,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En tanke är att varje deltagare ska få ta
del av de insatser som behövs, oavsett vilken huvudman deltagaren haft mest
kontakt med tidigare.
Projektet ska ta emot 75 deltagare per år. Sedan starten i mars 2012 har 88 deltagare
skrivits in, varav 44 hade avslutats vid halvårsskiftet. I följande tabell syns antal
deltagare och vilken huvudman remissen kommit från.

Flera boende i Vaggeryd, Habo och Mullsjö har kommit in via remiss från
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Landstinget.
Av deltagarna saknar en mycket stort antal fullföljd gymnasial utbildning.
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En mycket stor andel av deltagarna har haft offentlig försörjning under flera år.

Fyra av de 44 avslutade deltagarna hade arbete vid avslut och 7 började studera.
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17 avslutade deltagare hade försörjningsstöd vid start. Ersättningen efter avslut är
okänd för några av dessa, men känt är att bara 7 av dem behövde fortsatt
försörjningsstöd direkt efter insatsen. 2 hade fått aktivitetsersättning, en
sjukersättning, en försörjde sig på studiemedel och två hade inte längre behov av
någon offentlig försörjning.
I diagrammet ovan syns att totalt 12 deltagare behövde försörjningsstöd efter
insatsen. 5 av dem hade inte försörjningsstöd direkt före insatsen. Ett väntat resultat
är att varje deltagare ska få rätt ersättning efter insatsen. Några deltagare behövde
fortsatt försörjningsstöd i avvaktan på beslut om anställning eller sjukersättning.
Även förändringen av hälsosituation och livskvalitet är viktig, såväl för deltagaren
som för anhöriga och behovet av fortsatt stöd från samhället.
28 deltagare har besvarat en hälsoenkät vid både start och avslut ur projektet.
13 av dem (46%) svarade att deras livskvalitet vid avslut var bättre än vid
inskrivning. Den som svarat att livskvalitén blivit sämre svarade att det inte berodde
på projektet.

Deltagarna fyllde också i ett värde på en termometer med skalan 0-100 beträffande
sitt nuvarande hälsotillstånd som helhet. 17 st (60%) angav bättre värden vid
utskrivning jämfört med situationen vid inskrivning.
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29 av deltagarna har besvarat en utvärderingsenkät. Svaren visar bl a att
- 27 är helt nöjda med handledarnas bemötande
- 22 har haft nytta av att Af, vård, kommun och FK samarbetar i Enter
- 8 respektive 9 instämmer helt eller delvis i att de kommit närmare arbete
eller studier genom de aktiviteter de deltagit i
- 7 respektive 10 instämmer helt eller delvis i att de mår bättre idag
Exempel på kommentarer i slutet av enkäten är
”Enter har gett mig hopp om framtiden. När man mått så dåligt ger Enter en extra
knuff.”
- ”Ett bra bemötande av personal men dock för lite praktikplatser.”
- ”Ganska långt över mina förväntningar innan jag blev deltagare i projektet. Bra
struktur, klara mål och individanpassade aktiviteter. Tummen upp för Enter och
min handledare.”
-

Projektperioden är 2012-2014. Inställningen från både huvudmännen och förbundet
är att verksamheten kommer att behövas under en mycket längre period.
Förbundet finansierar stor del av verksamheten med 1.859.500kr år 2013.
Huvudmännen delar på finansieringen av resterande kostnad, ca 550.000kr per år.
4.1.3 Projekt 200 i praktiken
Vaggeryds Näringslivsråd KB (med Vaggeryds kommun och Vaggeryds
Näringslivsråd som ägare) sökte medel till ungdomsprojekt ”200 i praktiken” i
januari 2013. Projekttid februari 2013-januari 2014. Syftet är att minska
arbetslösheten hos ungdomar i åldern 18-24 år i Vaggeryds kommun samt skapa
möjligheter för funktionshindrade ungdomar med särskilda behov att komma ut på
arbetsmarknaden.
Projektet ska skapa tydliga kontaktytor och utveckla mötesplatser som leder till
matchning in på arbetsmarknaden. Matchningsarbetet ska resultera i att
ungdomarna får en praktikplats vid en kommunal förvaltning eller på ett företag.
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Minst 75 % av deltagarna i projektet ska uppleva att de har fått en meningsfull
sysselsättning, som kommer att ge dem möjligheter till fortsatt arbete eller studier.
Mycket har skett under projektets sex första månader:
- Identifiering av arbetssökande har skett i samverkan med AF.
- Varje vecka har arrangerats info-träffar för ungdomarna, på AF.
- En praktikdag genomfördes den 21 mars för matchning mellan arbetsgivare
och arbetssökande.
- Information till arbetsgivarna har skett genom utskick till arbetsgivarna samt
uppföljningskontakter.
- Projektet har presenterats för företagen på bl.a. Näringslivsrådets lunchmöte.
- Den största insatsen har varit att coacha ungdomarna.
82 ungdomar har börjat i projektet. Dessa har fått del av 49 praktikplatser (93
praktikmånader) och 55 arbetsplatser (128 jobbmånader). Detta motsvarar ca 75
praktikperioder à 3 mån.
11 av dessa ungdomar har bedömts ha särskilda behov. De har fått del av totalt 35
månaders praktik eller arbete, alltså motsvarande 12 perioder à 3 månader.
Projektet har beviljats 100.000kr i bidrag från förbundet. Övriga finansiärer är
Vaggeryds kommun, Arbetsförmedlingen och Sparbanksstiftelsen Alfa.
4.1.4 Projekt FIA mé knuff
Arbetsmarknadsprojektet FIA mé knuff (Funktionsnedsatta i arbete mé knuff)
startade 2009 som ett samarbete mellan Nyföretagarcentrum, Coompanion,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Ädelfors folkhögskola. Utförare var
HSO, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Jönköpings län. Verksamheten
finansierades av Allmänna Arvsfonden under tiden 2009-2012.
Man sökte på olika sätt former för en permanent finansiering, utan att lyckas. Under
första halvåret 2013 klarade HSO att själva upprätthålla arbetet men sen skulle
verksamheten ha fått stänga. Nu har man genom ett samarbete med Landstinget i
Jönköpings län ökat sina möjligheter att få finansiering genom avtal med
Arbetsförmedlingen, som jobbcoach och rehableverantörer.
Under perioden 2009-2012 gav man stöd till 94 personer med någon form av fysiskt
funktionshinder. Av dessa fick 27 personer (29%) arbete under projekttiden. De har
också arbetat upp många andra användbara kontakter med arbetsgivare. Projektet
fick priset för årets initiativ på Jönköpingsgalan 2011.
För att ge verksamheten tid att hitta bra nya samarbetsformer och komma med i
upphandling av tjänster sökte Landstinget projektmedel från förbundet för perioden
augusti 2013 t o m december 2014.
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Styrelsen bedömde verksamheten så positiv att man beviljade de sökta medlen,
138.720kr för 2013 och max 324.000kr för 2014.
4.2 Kompetensutveckling
I mars deltog styrelsen och beredningsgruppen i en vårkonferens där man fick
information om hur verksamheter både i och utanför länet utvecklar sitt
arbetslivsinriktade arbete i samverkan. Vårkonferensen anordnades tillsammans
med de båda andra samordningsförbunden i länet.
Under 2012 genomfördes KUR-projektet, som innebar kompetensutbildning för
personal som arbetar med personer med psykiatrisk sjukdom eller psykiskt
funktionshinder. Satsningen planerades av Strategigrupp psykiatris nätverk Arbete,
studier och sysselsättning. Förbundet medverkade till den utbildningssatsningen och
planerar att finansiera en ny utbildningsdag för samma personal hos alla förbundets
huvudmän under hösten 2013.
Tillsammans med Regionförbundets utvecklingsplattform FoUrum, Studieförbundet
Vuxenskolan, Attention och Autism- och Aspergerföreningen anordnade förbundet
två föreläsningsserier om hur man kan ge arbetslivsinriktat stöd till personer med
neuropsykiatriska funktionshinder. Föreläsare var Gunilla Gerland och Nåkkve
Balldin. Efterfrågan på föreläsningarna har varit så stor att planering nu pågår inför
en tredje omgång föreläsningar i höst. Ca 550 anställda hos huvudmännen har fått
del av de två första omgångarna av föreläsningarna.
4.3 Samverkan
Samordningsförbund ska verka för att samhällets resurser används mer effektivt,
när det gäller stödet till rehabilitering till arbete. Syftet är bl a att minska
utanförskapet.
Enligt en forskningssammanställning1 som gjorts på
uppdrag av Nationella Rådet finns det ett antal
framgångsfaktorer som påverkar hur projekt och andra
former av samverkan lyckas:
Stödjande strukturer
 Tydlig målgrupp
 Relevanta medverkande aktörer
 Stark förankring av verksamheten
 Engagemang och stöd från alla nivåer i berörda verksamheter
 Tydliga incitament
Faktorer som främjar arbetsprocessen
 Standardisering, systematisering och formalisering
 Gemensamt synsätt och arbetssätt
1

Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (2010)
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 Gemensamma utbildningsinsatser
 Väl fungerande ledarskap
På motsvarande sätt är brister i dessa faktorer tydliga hinder, liksom till exempel
omorganisationer och andra former av bristande kontinuitet.
Arbete för att upprätthålla väl fungerande former för samverkan kräver därför
långsiktigt arbete.
Samverkan sker nu i de olika projekt som får förbundets stöd, men även i styrelsen,
beredningsgruppen och olika samverkansgrupper som planerar
kompetensutveckling och annat samarbete.
4.3.1 Arenasamverkan
Under flera år har en samverkan skett kring personer som behövt ha kontakt med
flera huvudmän. Samarbetet kallas Arenasamverkan och utgår från vilken
vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning personen är knuten till.
I maj 2013 nåddes en överenskommelse om hur denna samverkan ska fortsätta och
en mycket uppskattad utbildningsdag genomfördes med berörd personal från alla
huvudmän. På utbildningsdagen medverkade dramagruppen Vardagens Dramatik.
Den nya överenskommelsen gör att förutsättningarna förbättrats för ett effektivt
arbete för förbundets målgrupp och andra personer med behov av stöd från fler än
en av huvudmännen. En förhoppning är också att denna samverkan ska öka de
anställdas kunskap om och förtroende för övriga huvudmäns sätt att arbeta.
4.4 Kansli
Ansvarig tjänsteman ansvarar för kontakter med huvudmännens verksamheter om
projekt mm, beredning av ärenden till styrelsen, sekreterarfunktion, verkställande
av beslut, information, ekonomi- och fakturahantering och diarieföring.
Peter Hedfors är anställd som ansvarig tjänsteman på heltid tills vidare. Halva
denna tid arbetar han åt Finnvedens Samordningsförbund. Han bistår också
samordningsförbunden i Kronoberg med kunskap om uppföljningssystemet SUS,
mot ersättning för arbetad tid och merkostnader.
Förbundet hyr kanslilokaler av Jönköpings kommun. Ekonomi- och
redovisningstjänster sköts genom avtal med Landstinget i Jönköpings län.

5. Samarbete i länet
Förbundet har ett nära samarbete med de andra två förbunden i länet: Finnvedens
Samordningsförbund och Höglandets Samordningsförbund.

12 (15)

Delårsrapport 2013

Ett sådant samarbete gäller förbundens information utåt genom en gemensam
hemsida på Internet: www.finsamjonkopingslan.se.

6. Försörjningsmåttet
Enligt Verksamhetsplan 2013 ska förbundet analysera utvecklingen av
försörjningsmåttet och verka för att de insatser som får förbundets stöd ska påverka
försörjningsmåttet på ett positivt sätt.
Uppgifterna om försörjningsmåttet för första halvåret 2013 har inte kommit när
denna rapport skrivs men följande siffror finns för länet år 2012:

Förklaringar:
Gult fält överst är kommunernas kostnader (försörjningsstöd och ersättning till flyktingar)
Röda fältet i mitten är kostnader för arbetslöshet (a-kassa och aktivitetsstöd)
Blå fältet underst är kostnader för sjukdom (sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning)
Summorna i vänster spalt är antal 1000 kr. Totalt utbetalades ca 3,5Mdr kr i länet år 2012.

I tabellen syns att de totala kostnaderna för utanförskapet i länet började öka igen
2011, efter en periods tydlig nedgång. Samma tendens finns i nationella
försörjningsmåttet. Hela försörjningsmåttet och mer analys finns på förbundets
hemsida.
Eftersom många projektdeltagare gått från offentlig försörjning till egenförsörjning
genom arbete eller studier så är målet vad gäller försörjningsmåttet uppfyllt. Hittills
är dock de verksamheter förbundet finansierar så begränsade i storlek att de inte kan
påverka försörjningsmåttet generellt. Analysen av försörjningsmåttet kommer att
fortsätta utvecklas och presenteras på hemsidan.
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7. Ekonomi
Här följer en sammanfattning av förbundets ekonomiska läge 2013-06-30 jämfört
med budgeten för 2013 och en helårsprognos med kommentarer.
Då budgeten för 2013 gjordes så beräknades behållningen vid årsskiftet 2012/2013
bli 727.000 kr. Behållningen blev 1.224.974 kr. Med de beslut som tagits hittills av
styrelsen och nuvarande löpande kostnader för förbundet beräknas behållningen vid
kommande årsskiftet bli ca 1.650.000 kr.
Två nya projekt har beviljats medel efter att budgeten antogs. Inget av dessa har
rekvirerat medel från förbundet än.
En stor del av budgeterade kostnader för styrelsen är olika former av
kompetensutveckling. När korrekt kontering görs så påverkas utfallet på båda de
berörda posterna.
Resultaträkning 2013-06-30

Intäkter
Jönköpings kommun
Habo kommun
Mullsjö kommun
Vaggeryds kommun
Landstinget i Jönköpings län
Försäkringskassan
Finnvedens samordningsförbund
Ränta
Ack överskott föregående år

Budget 2013

Utfall
2013-06-30

729 500
57 200
35 800
71 500
894 000
1 788 000
372 000

729 500
57 200
35 800
71 500
894 000
894 000
185 814
15 277

Helårsprognos
2013 Fotnot
729 500
57 200
35 800
71 500
894 000
1 788 000
380 000 a)
30 000 b)

727 000

Summa intäkter

4 675 000

2 883 091

Kostnader
Verksamhet
Åtgärder individ och grupp
Enter
KrAmi
Nya projekt

1 859 500
520 000
1 144 000

581 595
124 212
0

1 859 500
350 000
238 720 c)

300 000

158 703

280 000 d)

750 000
20 000
20 000
61 500

410 332
10 315
209
30 840

750 000
18 000
4 000
61 680

Kompetensutveckling
Administration
Kansli
Information
Styrelse
Ekonomihantering
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Delårsrapport 2013

3 986 000

Summa kostnader
Periodens resultat

Balansräkning

Tillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Momsfordran
Kassa och bank
Fasträntekonto

4 675 000

1 316 207

3 561 900

1 566 884

424 100

2013-06-30

Prognos
2013-12-31

170 529
22 297
22 755
673 916
2 100 000
2 989 497

Eget kapital och skulder
Balanserat från föregående år
Årets resultat

1 224 974
1 566 884

Årets balanserade resultat

2 791 858

Kortfristiga skulder

197 639
2 989 497

Fotnot
a) tjänsteman 50%, lokal mm till Finnvedens SF. Dessutom viss utbildning i SUS.
b) tillkommer upplupen ränta fasträntekonto 4945 kr
c) "200 i praktiken" och "FIA mé
knuff"
d) 50.000kr har avsatts till KUR och 40.000kr till NPF-föreläsningar i höst

Jönköping 2013-08-19
Förbundsstyrelsen
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Delårsrapport 2013

1 649 074

