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Välkomna
Johanna Buchalle, enhetschef Arbetsförmedlingen Värnamo och Jönköping och Lena Sjögren
enhetschef Försäkringskassan hälsar välkomna till 2019 års Medlemssamråd för länets
Samordningsförbund. Dagordningen godkändes.
Man genomför en kort presentationsrunda.
Finsam –Finansiell samordning
Magnus Simonsson, Nationella Rådet och Förbundchef Samordningsförbundet Göteborg Centrum
håller utbildning om samverkan inom den finansiella samordningen. https://www.finsam.se/start
Se bildspel på Finsam Jönköpings län

Redovisning från förbundens verksamhet och resultat för 2018
Förbunden beskriver sin verksamhet som gett mycket goda resultat för deltagarna i projekt och
verksamheter. Man har även könsuppdelad statistik som ger information om resultaten ur ett
jämställdhetsperspektiv. På Finsam Jönköpings län finns den PowerPoint som visades med
förbundens aktiviteter och resultat.
Förbunden har bra resultat och balanserar kort- och långsiktiga aktiviteter.
Frågor som uppstod var hur man möter kommande lågkonjunktur och hur man fördelar resurser.
Vilka prioriteringar behöver göras?
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden flaggar för minusresultat för 2020 om man inte får ökade
medel. Även Höglandets Samordningsförbund äskar extra medel till verksamhetsår 2020. Dessa
frågor behandlas i separat möten.

Ställningstaganden
Diskussion kring hur man kan följa resultat ur ett jämställdhetsperspektiv. Förbunden ska titta på
insatser ut ett jämställdhetsperspektiv och analysera detta. Arbetsförmedlingen i Jönköping är med i
ett pilotprojekt om jämställt lönebidrag och ska se över lönestöd ut ett jämställdhetsperspektiv.
Samverkan mellan Samordningsförbunden och med externa parter diskuteras. Kan man samarbeta
mellan förbunden kring mindre projekt, viktigt att vara rädda om pengarna och dra nytta av
varandras erfarenheter och kunskap. Förslag att styrelserna träffas för att finna synergieffekter för
verksamheterna. När de ekonomiska förutsättningarna förändras är det viktigt att alla hjälps åt för
att nå goda resultat. Ska man ha tre Samordningsförbund i länet i framtiden?
Man diskuterar balansen mellan projekt och utveckling. Ibland upplevs Samordningsförbunden mer
av utvecklingsgrupp de projekt som genomförs ska leda till metodutveckling för att sedan
implementeras i deltagande organisationers verksamhet. Man ska jobba mer långsiktigt enligt
överenskommelse. Uppföljning av resultaten av projekten är viktigt, men även ingångsvärdena – hur
vet man dessa? Man tittar på sätt att utvärdera verksamheterna. Vad är bra resultat och vad är det vi
eventuellt inte ser i dagens utvärderingar?
Vilka strukturer kan man idag få på plats för att möta kommande konjunkturförändringar?
Grupperna man jobbar med finns även i god konjunktur det är viktigt att arbeta med både privata
och offentliga arbetsgivare för att anställa personer som står längre från arbetsmarknaden. Hur hittar

man individen innan det gått för långt, kan man jobba mer förebyggande och samtidigt undvika att
det tar så lång tid innan individen kommer intill Samordningsförbundens verksamhet?

Vårkonferensen 2019
Temat blir Samhällsekonomiska effekter. Man behöver utvärdera på kommunnivå, undvika för
många utvärderingar hellre en tillgänglig modell som visar på det man vill mäta. Medlemssamrådet
beställer att man ska räkna på det sätt Magnus Simonsson visade i sin presentation senast vid nästa
medlemssamråd. En enkel beskrivning skall göras till kommunerna för att se nyttan med
Samordningsförbundets verksamhet både för kommun och samhället i stort.

Övrig fråga
Hur väljs revisorer? Man har olika förfarande i de olika Samordningsförbunden. Uppdrag att kontakta
Region Jönköpings län för information om förfarandet. Värnamo kommun har valt revisor själva,
denne skulle kunna vara tillgänglig revisor i Samordningsförbundet även för Region Jönköpings län
och övriga kommuner i Finnvedens Samordningsförbund.

Nästa Medlemssamråd
Nästa Medlemssamråd hålls i Vrigstad 28 februari 2020 kl 9-13. Region Jönköpings län står för
värdskapet.
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