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UPPDRAGSAVTAL 

 

 

Projekt Vidare i Gnosjö 

 

   
§ 1 PARTER  
Mellan Finnvedens samordningsförbund (nedan kallad förbundet), Gnosjö kommun (nedan kallad 

projektägaren) och Studieförbundet Vuxenskolan har denna dag följande avtal tecknats 

angående beviljande av medel till projekt ”Vidare i Gnosjö”. 

  

§ 2 UPPDRAGETS OMFATTNING OCH ART  
Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till förbundet daterad 2015-09-04 med 

tillägg daterat 2015-09-25. Bifogas som bilaga 1 respektive 2.  

 

§ 3 MÅLGRUPPER  

A. Invandrare med språksvårigheter som gått länge på SFI och inte kommer vidare i sin 

språkutveckling. 

B. Nyanlända personer, främst kvinnor, som vid sidan av sina SFI-studier behöver aktivitet 

och vägledning 

 

§ 4 VERKSAMHETENS MÅL  
Långsiktiga mål i projektet:  
Invandrare som står långt från arbetsmarknaden ska genom en anpassad arbetspraktik inom främst 

kommunal verksamhet ges möjlighet till språkträning och social integrering samt få arbetsreferenser och 

kunskaper om den svenska arbetsmarknadens villkor.  

Arbetspraktiken ska göra personerna mer anställningsbara och i förlängningen i högre grad 

självförsörjande.  

Nyanlända med mycket låg språknivå ska bredvid sin SFI-undervisning erbjudas tränande aktiviteter i en 

kreativ miljö.  

 

Mätbara mål inom praktikplatser:  
- Projektet ska inom främst kommunal verksamhet årligen placera minst 30 personer under sammanlagt 

minst 150 arbets- eller praktikmånader.  

- 80 % av praktikplaceringarna ska pågå i minst 3 månader.  

- 15 % av de som fullgjort en praktik, och därefter fortsätter som deltagare inom AME, ska 3 månader 
efter praktiken ha ett beslut om anställning.  

- Efter genomförd praktik ska mer än 90 % av arbetspraktikdeltagarna anse att praktiken fört dem närmre 

arbetsmarknaden och 50 % av dessa ska anse att de efter praktiken står betydligt närmre 

arbetsmarknaden än tidigare.  
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Mätbara mål inom aktiviteter för nyanlända, Vuxenskolans verksamhet.  
- Vårdcentralen ska kunna uppge att besöksfrekvensen bland deltagarna totalt har minskat med hälften.  

- Alla deltagare har erbjudits intern praktik eller praktikplats hos föreningar.  

- 90% av deltagarna ska uppge att de fått bättre fysisk och psykisk hälsa efter att de avslutat deltagandet i 

projektet.  

 

§ 5 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 

Projektägaren är ansvarig för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och egna riktlinjer, 

som på något sätt berör här överenskommet uppdrag, följs.  

 

§ 6 PERSONAL  
Projektägaren respektive Studieförbundet Vuxenskolan har arbetsgivaransvar för sina 

anställda och ansvarar för att de som anställs i projektet har den kompetens och behörighet 

som behövs för att nå projektets mål. Projektägaren har arbetsmiljöansvar. Vidare ansvarar 

projektägaren för att personalen erhåller sådan fortbildning som är av vikt för att 

upprätthålla kvalité och utveckling för att kunna utföra uppdraget.  

 

§ 7 KOMMUNIKATION 
Projektägaren rapporterar kontinuerligt till förbundet förändringar i verksamheten och arbetssätt, 

som direkt kommer att påverka utförandet enligt detta avtal.  

Avstämning ska ske regelbundet mellan förbundet och projektägaren, genom att förbundet deltar 

i styrgruppsmöten och genom separata möten då någon av parterna upplever behov av det. 

 

I informationsmaterial om projektet, vid kontakter med media och politiker och vid andra 

informationstillfällen om projektet ska det tydligt framgå att Finnvedens samordningsförbund är 

en viktig finansiär av projektet. Kopia av artiklar och reportage ska sändas till förbundet. 

 

§ 8 UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING  
Samtliga deltagare skall rapporteras enligt uppföljningssystemet SUS. Förbundet ansvarar för att 

projektägarna får aktuell information och material om SUS.  

Projektägaren ansvarar för att utveckling av samarbetsformer och metoder dokumenteras och 

redovisas för styrgruppen. 

 

I samband med hel- och delårsbokslut ska aktuella uppgifter inrapporteras till förbundet.  

Inmatning av uppgifter i SUS centrala system ska ske löpande.  

 

§ 9 PROJEKTPERIOD  
Projektet genomförs under perioden 2016-2018. En avstämning behöver ske av projektets 

delresultat och ekonomi i augusti respektive år, så att korrigering av budgeten kan göras inför 

nästkommande år om det bedöms viktigt.  

 

§ 10 ERSÄTTNING  
Ersättning utgår till projektägaren för faktiska kostnader inom ramen för budgeten med 

max 550.000kr för 2016, 570.000kr 2017 och 590.000kr för 2018. 

Ersättning utgår till Studieförbundet Vuxenskolan för faktiska kostnader inom ramen för 

budgeten med max 275.000kr för 2016, 285.000kr för 2017 och 295.000kr för 2018. 

 

Förbundet utbetalar varannan månad i efterskott upplupna faktiska kostnader, mot faktura 

eller rekvisition. Ersättningen är inte momspliktig. 
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Fakturaadress: 

Finnvedens samordningsförbund 

c/o Jönköpings kommun 

Tändsticksgränd 23 

551 89 Jönköping 

 

§ 11 TVIST  
Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom 

förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten 

avgöras i allmän domstol.  

 

§ 12 OMFÖRHANDLING  
Part kan begära omförhandling under avtalstiden om förutsättningarna för detta avtal väsentligt 

förändras. Sådan omförhandling aviseras minst en månad i förväg. Om överenskommelse ej nås 

vid förhandling äger parterna rätt att säga upp avtalet med tre månaders varsel. Uppsägningen av 

avtalet ska ske skriftligt och uppsägningstiden räknas från den dag, som motparten har mottagit 

uppsägningen.  
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Finnvedens samordningsförbund  Socialförvaltningen, Gnosjö kommun 
 

 

………………………………   ………………………………………. 

Peter Hedfors   Irene Bengtsson 

Förbundschef   Förvaltningschef 

 

 

 

Arbetsmarknadsenheten, Gnosjö kommun Studieförbundet Vuxenskolan 

 

 

………………………………………............. ……………………………………….. 

Elisabeth Andersson   Theresa Eriksson 

Chef och projektledare   Områdeschef 


