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[Kommunens dnr:KS.2020.5]

Interpellation:

Denna interpellation ställer jag till socialnämndens ordförande Ingamaj

Eleholt.

I Värnamo nyheter den 5:e september 2020, har IngaMaj Eleholt utryckt att

det finns 30 tomma platser i särskilt boende, vilket kostar pengar även när

det står tomt.

Man vill omvandla vissa av dessa till biståndsbedömda trygghetsboende och

70 plusboende, vilket i sig inte behöver vara fel.

IngaMaj håller enligt artikeln inte med om att de tomma platserna har med

striktare bedömningar att göra.

Gislaved kommun har alltså ett antal platser på olika boenden tomma, vilket

kostar kommunen pengar.

Samtidigt så finns det enligt flera invånares utsago, äldre invånare som har

behov av plats på dessa boenden, men är enligt kommunens riktlinjer och

bedömningar inte berättigade plats på något boende.

Är det inte så att om man får in de äldre på dessa boende så betalar dem

hyra? vilket i sin tur bör generera en viss intäkt är detta sämre än att ha

tomma platser? Som jag förstår så sätter socialnämnden ramarna för hur

biståndsbedömningarna görs och har då ett antal lagar och regler att följa.

Man säger att lagar och regler följs men räcker det att man bara följer lagar

och regler eller borde man göra mer och tänka lite längre? Jag ställer därför

dessa frågor för diskussion i en interpellationsdebatt, angående kommunens

riktlinjer till äldres behov av hjälp och äldreboende.

Hur ser ordföranden i socialnämnden Ingamaj på detta? Har kommunen för

snäva riktlinjer för dessa bedömningar, hur tänkte man när man tog beslutet

angående dessa bedömningar? Vad är meningen med att ställa för höga krav

för äldre att få den vård och det boende de behöver, vad är det som styr?

Var det inte så att enligt samarbetsavtalet mellan partierna i alliansen

20192022. Att man skulle utveckla äldreomsorgen och fler platser skulle

tillkomma? Att man skulle återinföra förenklad biståndsbedömning? När i

tiden är det tänkt att detta skall ske eller har detta fallit helt i glömska?

Glenn Hummel

Sverigedemokraterna

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

Svar på Interpellation från Glenn Hummel SD 
Socialnämnden har under flera år haft avdelningar på särskilda boenden i 
malpåse. Dessa platser uppgår till 30 platser och socialnämnden betalar hyra 
för dessa platser och den kostnaden uppgår till knappt 2 miljoner kronor. 
Tomma platser inom särskilt boende på avdelningar som vi har i drift i 
nuläget uppgick sista september till 38 lediga lägenheter. Vilket innebär att 
68 lägenheter vid utgången av september stod outnyttjade. Kopplat till 
samtliga av dessa har kommunen hyresförluster till ett snitt av ca 5 500 
kr/månad per lägenhet. 

När det gäller kostnader kring de lediga lägenheterna som vi har i malpåse är 
kostnaden hyran på ca 66 000 kr per år. De stora kostnaderna blir på de 
lägenheter som är lediga och insprängda i avdelningar som är i drift. Där 
ligger kostnaden i snitt på 764 000 kr per plats om man räknar med förlust 
av hyresintäkter, omvårdnadspeng och matabonnemang. 

 
Omvandling av ett antal platser till Biståndsbedömda trygghetsboenden 
skulle innebära att vi kan ge äldre personer som känner sig otrygga ett 
centralt beläget boende där andra äldre också bor. Rätt till att få ett 
biståndsbedömt trygghetsboende bedöms utifrån Socialtjänst Lagen (SoL). 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har följande beskrivning på ett 
biståndsbedömt trygghetsboende: 

- Biståndsbedömda trygghetsboenden är avsedda för äldre personer 
som har ett vårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, men som 
inte längre upplever det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet. 
Ett ytterligare syfte är att bryta den isolering som många av de äldre 
som bor kvar hemma lider av. Skillnaden mellan ordinärt boende och 
biståndsbedömt trygghetsboende är att den äldre får möjlighet att 
komma till ett boende som t.ex. kan erbjuda gemensamma måltider, 
kulturella aktiviteter och umgänge. 

 
Hur bedöms det om man ska få en plats på ett särskilt boende grundar sig 
på en inkommen ansökan. Ansökan utgår sedan ifrån Gislaveds kommuns 
riktlinjer för handläggning inom socialtjänstlagen (SoL) vård och omsorg. I 
varje ärende görs en individuell behovsprövning. Där alla beslut skall prövas 
mot gällande lagar, förordningar, rättspraxis, förarbeten till lagstiftning eller 
bindande föreskrifter från Socialstyrelsen.  
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Det är enheten för bistånd – vård och omsorg som hanterar ansökningarna 
om särskilt boende. Socialnämnden får rapport varje månad om hur många 
avslag som enheten givit och hur många som flyttat in på ett särskild boende 
och hur många platser som lämnats. Denna statistik visar på att snittet för 
avslag är 1,89 för de första 9 månaderna 2020. Vilket är lägre än snittet för 
2019 som var 2,08. Under de första 9 månaderna 2020 har 65 personer 
flyttat in i särskilt boende i Gislaveds kommun, samma period 2019 flyttade 
69 personer in.  

 

Glenn frågar: 

Är det inte så att om man får in de äldre på dessa boende så betalar dem 
hyra? vilket i sin tur bör generera en viss intäkt är detta sämre än att ha 
tomma platser?  

Intäkter kopplat till brukar i Särskilt boende: 

- Hyresintäkt: Schablon 5 500 kr/månad 

- Omvårdnadspeng (median): 1 242 kr/månad (maxtaxa 2 125 
kr/månad) 

- Matabonnemang: 3 900 kr/månad 

Total intäkt: 10 642 kr/månad (127 704 kr/år) 

Vilket innebär att skattekollektivet bekostar en snittkostnad per plats på 
särskilt boende på 636 296 kr per år. 

 

Följande Lagar och förordningar styr beslut: 

- Förvaltningslagen (Förvaltningslag 1986:223) 

- Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

- Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) 

 
Glenn undrar om socialnämnden inte borde göra mer och tänka lite längre?  

- Gislaveds kommun valde förr att göra mer. När socialnämnden var 
fördelade mer pengar valde kommunen att ha en mer generös 
äldreomsorg där de över 90 år och de som uttryckte otrygghet fick 
en plats. Kommunen hade då den ekonomin. Sen fanns inte längre 
den möjligheten. Socialnämnden får inte pengarna för att bedriva den 
typen av verksamhet och man valde då att lägga sig på den nivån 
många andra kommuner i Sverige redan ligger på dvs den lagstadgade 
nivån. 
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Hur ser jag som ordföranden i socialnämnden på detta? Har kommunen för 
snäva riktlinjer för dessa bedömningar, hur tänkte man när man tog beslutet 
angående dessa bedömningar?  

- Riktlinjerna för just vård och omsorsboenden snävades åt och 
beslutades i januari 2018 (alltså av tidigare styre). Bedömning kring 
om de är ”för snäva” kan bedömas av hur många överklaganden till 
förvaltningsrätten och hur många domar vi fått emot oss. Vi har inte 
fått flera domar emot oss, så på så sätt har vi inte varit för snäva. 
Den stora skillnaden som kom 2018 var att oro/otrygghet nu skulle 
vara betydligt mer påtaglig för att det skulle vägas in. Åldern var 
heller inte längre en lika stor faktor. Vi har haft riktlinjer som sa ”En 
ålder på 90 eller däröver ska likställas med ett stort 
omvårdnadsbehov”. Vi förhåller oss inte längre till ålder på det sättet. 
Även om alla som fått avslag hade fått bifall, så skulle vi inte fylla 
platserna ändå.  

Numera görs bedömningen av om behovet kan tillgodoses i hemmet 
med hjälp av hemtjänst m.m.  

 

Glenn undrar vad som är meningen med att ställa för höga krav för äldre att 
få den vård och det boende de behöver, vad är det som styr?  

- Kommunen ställer de krav på sökande, som gäller enligt befintlig 
lagstiftning. 

- ”För höga krav” är ju rent subjektivt. Meningen med att ställa krav 
över huvud taget är ju för att ha en rättvis bedömning där vi har 
resurser att tillgodose de största behoven. Om alla skulle få flytta in 
som de ville skulle vi riskera att de med stora behov stod utan plats. 
Anledningen att kommunen satt riktlinjer som styr är för att 
socialtjänstlagen är en ramlag som inte alls säger vad som är ”skälig 
levnadsnivå”. Det är upp till biståndsenheten att bedöma vilket vi gör 
utifrån domar etc. Detta för att säkerställa att den med störst behov 
går först, inte den som tidigast ”bokat plats”. 

 

Var det inte så att enligt samarbetsavtalet mellan partierna i alliansen 2019-
2022. Att man skulle utveckla äldreomsorgen och fler platser skulle 
tillkomma? 

I samarbetsavtalet syftar man inte bara på platser inom särskilda 
boenden utan totalt antal platser för äldre att bo på. Vi ser att det 
behövs flera olika boendeformer för äldre både särskilda boenden, 
biståndsbedömda trygghetsboenden och 70+ boenden. 
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Frågan om Att man skulle återinföra förenklad biståndsbedömning?  

Enligt ny lagstiftning så finns möjligheten, men precis när den kom så hade vi 
tagit bort det i Gislaveds kommun. Vi hade det på trygghetslarm för alla och 
serviceinsatser för de över 80 år. I förslag på nya socialtjänstlagen så finns 
det ju också som förslag att mer eller mindre alla beslut inom enheten för 
bistånd – vård och omsorg FÖRUTOM särskilt boende och kontaktperson 
ska kunna beviljas via förenklad biståndsbedömning. Den största skillnaden i 
det är att fler skulle få promenader/socialt, städ och matdistribution. 

Utifrån rådande regelverk finns möjligheten för kommuner att införa 
förenklad biståndsbedömning kopplat till insatser inom ramen för 
hemtjänstinsatsen 

Generellt sätt i form av: 

- Matdistribution 

- Trygghetslarm 

- Städ 

- Serviceinsatser 

Glenn undrar om detta har fallit fullkomligt i glömska. Svaret är att 
ordförande är fullständigt medveten om att det finns med i vårt 
samarbetsavtal, men under den period jag varit ordföranden i socialnämnden 
har vi i princip bara koncentrerat oss på att få vår verksamhet att komma i 
ekonomisk balans och därför har vi inte tittat på förslag som kan innebära 
kostnadsökningar av det här slaget. 

 

 

Inga-Maj Eleholt 

Ordförande i Socialnämnden 
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr:KS.2020.6] 
 

Fråga gällande: Skolresultaten i kommunen 
Fråga till Barn-och utbildningsnämndens ordförande Maria Gullberg 
Lorentsson. 

Skolresultaten i kommunen utmärker sig återigen för bottennoteringar. 
Min fråga blir därför,  
Vad anser du är orsaken till kommunens dåliga resultat ? Är det dålig styrning och mål, brister i 
organisationen, ekonomiska resurser eller en kombination av dessa ? 
Vilken nivå ska kommunen hamna på för att du ska känna dig nöjd ? 
 

 

Mikael Kindbladh 

Westbopartiet 
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr:KS.2020.6] 

Fråga gällande: Återremittering av ärendet om etablering av 
vindkraft i Vimmelstorp
Fråga till kommunstyrelsens ordförande 

På förra kommunfullmäktige yrkade Alliansen på återremiss i frågan om etablering av vindkraft 
i Vimmelstorp. Detta blev en minoritetsåterremiss. Varför finns inte ärendet med på dagens 
kommunfullmäktige ? 

Mikael Kindbladh 

Westbopartiet 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
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Ks §232 Dnr: KS.2020.130 2.4.6

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Finnvedens
samordningsförbund

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer resultat- och
balansräkning enligt årsredovisning 2019 för Finnvedens samordningsförbund,
samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Finnvedens samordningsförbund har överlämnat årsredovisning samt
revisionsberättelse för 2019 för godkännande av Gislaveds kommun. Årets
resultat är -480,3 tkr. Underskottet balanseras mot eget kapital i enlighet med
rekommendation från Nationella rådet.

Revision är utförd enligt revisionslagen och god revisionssed i Sverige.
Årsredovisningen bedöms ge en rätttvisande bild av förbundets resultat och
ställning.

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll daterat den 19 mars 2020
Årsredovisning med bokslut 2019
Bil. 1 till Årsredovisning 2019 - Måluppfyllelse av åtaganden i Verksamhetsplan
2019
Revisionsberättelse daterad den 24 mars 2020
Revisionsbiträdesrapport KPMG daterad den 11 mars 2020
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 september 2020
Kommunstyrelsen den 21 oktober 2020, §219

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Organ Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen 

Plats och tid Arbetsförmedlingen Värnamo, 2020-08-26 kl 13.30-16.00 

Beslutande Inga-Maj Eleholt, Gislaveds kommun 
Kari Parman, Gnosjö kommun 
Arnold Carlzon, Värnamo kommun 
Tommy Sjögren, Arbetsförmedlingen 
Klas Rydell, Försäkringskassan 
Håkan Johansson, Region Jönköpings län 

Övriga deltagande Peter Hedfors, förbundschef 
Lisa Edvinsson, processutvecklare 

Utses att justera Håkan Johansson 

Sekreterare 

Mötesordförande 

Justerare 

···· ·······~ ·· ···· ··· ···· ·············· 
e Hedfors ---.. 

............................................... 
It 

Styrelse 

Sammanträdesdatum 

Datum for uppsättande 

Förvaringsplats 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen 

2020-08-26 

2020-09-03 Datum för nedtagande 2020-09-25 

Förbundets kansli, Jönköping 

... ~9/k . 
etkovic, förbundssekreterare 

/~ Justerandes s~ 

https://13.30-16.00
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§ 1. Öppnande 
Ordförande Inga-Maj Eleholt hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2. Val av justerare 
Styrelsen beslutade välja Håkan Johansson till justerare. Tid för justering beslutades. 

§ 3. Dagordning 
Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen efter tillägg av en övrig fråga. 

§ 4. Information om översynen av förbundens arbetssätt i länet 
Elisabet Öhrman och Lars Wallström informerade om den översyn de gjort av förbundens 
arbete i länet. De presenterade för- och nackdelar med att behålla nuvarande organisation, 
samordna mer av förbundens administration eller att slå ihop förbunden. De informerade om 
utredningar om sammanslagning som gjorts i Göteborg, Västmanland och Skaraborg. Om en 
sammanslagning ska ske måste alla parter vara överens. Annars finns risk att en eller flera 
kommuner avstår från att gå in i det gemensamma nya förbundet och därmed står utanför 
Finsam-samarbetet. 
En möjlig ändring är att Jönköpings kommun kan ta över hanteringen av förbundens 
lönehantering, till en lägre kostnad jämfört med idag. 

Utredningen avslutas med tre rekommendationer. Medlemmarna bör: 
► Tydliggöra hur styrningen från medlemmarna ska ske. 
► Utarbeta övergripande principer för hur avslutning, fortsättning och implementering av 

projekt ska ske. 
► Värdera de synpunkter och slutsatser som finns avseende länsgemensam organisation 

kontra bibehållen organisation. Utforma en konkret plan för genomförande av 
organisationsförändringen om man kommer fram till att detta är den bästa vägen framåt. 

Utredningen presenterades för representanter från regionen och länets kommuner vid 
Kommunalt Forum i juni och tas upp för ny diskussion vid deras möte 20I 009. Det är oklart 
om Region Jönköpings län kommer att bjuda in till extra medlemssamråd i samband med det 
mötet. 
Utredningen finns utlagd på förbundens gemensamma hemsida under rubrik Medlemssamråd. 

Styrelsen beslutade att ge förbundschef i uppdrag att kontrollera uppgiften om att Jönköpings 
kommun är redo att ta över lönehanteringen till en lägre kostnad. 

§ 5. Aktuellt i förbundet 
Förbundschefoch processutvecklaren rapporterade om aktuellt i förbundet. 

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna. 

§ 6. Meddelanden 
Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen 
a) Protokoll AU 200427, 200526, 200819 
b) Minnesant Beredningsgruppen 200422, 200818 
c) Minnesant styrgrupp Stöd till arbete SE/IPS 200515 
d) Minnesant styrgrupp Mitt Val/ Nya Vägar 200513 
e) Minnesant styrgrupp IT-spåret 200507, 200617 
f) Uppdragsavtal projekt Mitt Val 2020-2021 
g) Uppdragsavtal projekt Nya Vägar 2020-2021 
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h) Uppdragsavtal Stöd till arbete SE/IPS 2020 
i) Personuppgiftsbiträdesavtal om e-post, Gnosjö kommun 
j) Personuppgiftsbiträdesavtal om hemsida, Jönköpings kommun 
k) Ramavtal med stiftelsen Activa; handledning SE/IPS 
1) Ramavtal med MISA; utbildning SEJIPS/SEd 
m) Uppdragsavtal CE Solutions 
n) Beslut val av revisor, Gislaveds kommun 
o) Beslut val av revisor, Gnosjö kommun 
p) Beslut val av ny revisor, Värnamo kommun 
q) Beslut val av ny styrelseledamot, Region Jönköpings län 200203 
r) Minnesanteckningar från Ledningsråd, Insatskatalogen 200205, 200513 
s) Minnesanteckningar SUS-nätverket 200211, 200414, 200428 
t) Revisionsberättelse 2019, Revisionsbiträdesrapport 2019 
u) Nyhetsbrev Insatskatalogen april 2020 
v) Samordningsnytt april, juni 2020 
w) NNS Verksamhetsberättelse 2019 
x) NNS Nytt april 2020 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna. 

§ 7. Delårsrapport 2020 
Förslaget till delårsrapport gicks igenom. 

Styrelsen beslutade 
att fastställa Delårsrapport 2020 och sända den till medlemmarna. 

§ 8. Budget 2021 
Förbundschef informerade om att förbundet fått erbjudande om 2.579 tkr från staten för 2021, 
enligt Nationella rådets fördelningsmodell, som tar hänsyn till ett grundbelopp, 
försörjningsmåttet och invånarantalet. Det är ungerar samma belopp som i år, vilket parterna 
accepterat. 

Styrelsen beslutade 
att meddela Försäkringskassan att förbundets kommuner och region budgeterar med totalt 
2.579 tkr för 2021 

§ 9. Verksamhetsutvecklare 
Ordföranden och förbundschef informerade om att AU diskuterat fortsättningen efter projekt 
Samverkan i GGV(V), som tar slut vid årsskiftet. Om förbundet ska hinna organisera den 
tjänst som verksamhetsutvecklare som diskuterades på arbetsdagen för ett år sedan behöver 
frågan beredas mer inför strategidagen. 

Styrelsen beslutade 
Att ge förbundschef i uppdrag att i samråd med bl a Amra Salihovic förtydliga och ta fram 
underlag för att styrelsen i samband med strategidagen ska kunna ta nödvändiga beslut. 

§ 10. Kommande möten 
22 personer har anmält att man deltar hela eller delar av styrelsens och beredningsgruppens 
strategidagar 16-17 september, varav 12 personer övernattar. Dagarna avslutas med ett 
styrelsemöte där främsta fokus är Verksamhetsplan 2021. 
Telefonmötet om Verksamhetsplan 2021 hålls som planerat 200924 kl 17 



-----
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Försäkringskassan kan inte medverka i planerat frukostmöte i samband med offentliga 
styrelsemötet 201126. Diskussion pågår om alternativt program och lämplig plats för mötet, 
så frågan hålls öppen. 

Styrelsen beslutade att, oavsett om det blir samling innan mötet eller ej, påbörja det offentliga 
styrelsemötet 201126 kl 10. 

§ 11. Övriga frågor 
Företaget Mediaplanet har kontaktat förbundschef om kampanjen Psykisk hälsa i Sverige. 
Man förbereder bl a en tidning som bl a ska bladas in i Aftonbladet den 10 september. 
Tidningen kommer bl a att ha inslag om samordningsförbund och man vill gärna få med flera 
exempel på hur vi arbetar mot psykisk ohälsa. Vi har fått erbjudande om att medverka med 
information om vårt förbunds arbete. Kostnad för de olika paketlösningarna inkl tryckt tidning 
och digital spridning är från 20tkr uppåt. 

Det är en principfråga om förbundet ska medverka i en skrift för allmänheten med spridning i 
hela landet. Det är otydligt i vilken mån det gynnar stödet till vår lokala målgrupp. AU 
beslutade att förbundet inte ska medverka i kampanjen detta år, men låta styrelse och 
beredningsgrupp ta del av tidningen i samband med strategidagen och då diskutera om denna 
typ av information ligger i vår målgrupps intresse. I så fall avsätts medel i budget kommande 
år. 

Styrelsen instämde i AUs bedömning hur erbjudandet om medverkan i kampanjen ska 
hanteras. 

§ 12. Mötet avslutas 
Ordförande Inga-Maj Eleholt tackade alla och förklarade mötet avslutat. 

-Il 1r 
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Delårsrapport 

för Finnvedens Samordningsförbund 
första halvåret 2020 

Förbundets vision: 

DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD 
HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD 

AV EGENFÖRSÖRJNING 
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Finnvedens 
sa mord ni ngsf örbu nd 

1. Sammanfattning 
Finnvedens Samordningsförbund arbetar med finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet (Finsam). Målet är att samhällets resurser ska användas på 
ett så effektivt sätt som möjligt. 

Redovisningar av verksamhet som finansierats av förbundet finns i de 
årsredovisningar och andra rapporter som finns utlagda på förbundets hemsida. 
Denna delårsrapport är i första hand en ekonomisk rapport med kommentarer. 

Den största delen av förbundets resurser går till fyra individinriktade insatser och 
flera strukturinriktade satsningar. 

En sammanställning visar att betydligt färre än normalt av de deltagare som 
avslutats i de individinriktade insatserna har gått vidare till arbete och/eller studier. 
Det bedöms bero på corona-pandemin. 

Medlen från förbundets medlemmar betalas enligt plan. Under året beräknas hela 
årets medel tas tillvara. En process pågår för en ny framtidsstrategi, som kommer att 
påverka förbundets arbetssätt framåt. 

2. Inledning 
Finnvedens samordningsförbund bildades 2010 enligt lag (2003:1210) om finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam). Förbundets medlemmar är 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Jönköpings län och kommunerna 
Gnosjö, Gislaved och Värnamo. 

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är 
att samhällets resurser används på ett så effektivt sätt som möjligt. De samordnade 
resurserna ska användas för insatser som syftar till att personer i behov av 
samordnat stöd ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 

Förbundet leds av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från varje 
medlemsorganisation. Till sin hjälp har styrelsen en beredningsgrupp med 
tjänstemän samt ett kansli. Vilka som ingår i styrelse och beredningsgrupp, 
styrelseprotokoll och andra handlingar finns tillgängliga på förbundets hemsida 
www.finsamjonkopingslan.se 

3. Verksamheter 

3.1 Insatser på individnivå 

Fyra verksamheter har hittills beviljats medel från förbundet för 2020: 
➢ Stöd till arbete – SE/IPS (i Gislaved, Gnosjö och Värnamo) 
➢ IT-spåret i Eksjö (i hela Jönköpings län) 
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➢ Mitt Val (i Gislaved, Gnosjö och Värnamo) 
➢ Nya Vägar (i Gislaved och Gnosjö) 

Här följer en sammanställning över deltagare i de olika verksamheterna hittills under 
2020. Några kommentarer om statistiken: 

- För SE/IPS-verksamheterna räknas alla deltagare som de coacher arbetar 
med som förbundet finansierar, även om förbundet inte finansierar hela 
coachens tjänst 

- För IT-spåret räknas de deltagare som kommit från förbundets område. 
Totalt antal platser från länet är 15. 

Jan - juni 2020 
SE / IPS 
Gislaved 

SE / IPS 
Gnosjö 

SE / IPS 
Värnamo 

IT-spåret Mitt Val 
Nya 

Vägar 
Totalt 

Deltagande män 21 8 21 0 0 8 58 

Deltagande kvi 16 10 19 0 0 23 68 

Avslutade män 9 3 7 0 0 2 21 

Avslutade kvi 10 5 5 0 0 11 31 

Arbete män 0 1 2 0 0 0 3 

Arbete kvinnor 3 4 0 0 0 0 7 

Studier män 0 0 0 0 0 0 0 

Studier kvinnor 3 0 0 0 0 0 3 

Verksamheterna har gett stöd till 58 män och 68 kvinnor hittills under 2020. Det är 
fler deltagare än motsvarande tid 2019, trots att Mitt Val fått lov att ställa in sin 
gruppverksamhet under våren p g a corona-pandemin. Ökningen beror till stor del 
på att projekt Nya Vägar kommit igång ordentligt. 

Situationen vid avslut är känd för 52 av dem. Av dessa har 10 börjat arbeta. Det är 
betydligt färre jämfört med förra året. Minskningen bedöms bero på att situationen 
på arbetsmarknaden ändrades totalt när corona-pandemin bröt ut. Vid halvårs-
skiftet hade ett par av de pågående deltagarna börjat arbeta men ännu inte 
avslutats. Flera hade också praktik på en arbetsplats där möjlighet till anställning 
finns. 

Åtminstone 9 av de 52 avslutade klarade sig helt utan offentlig försörjning efter 
avslut och 2 fick studiemedel. Det innebär stora vinster både för individen, dennes 
familj och för samhället. Behovet av de flesta typer av ersättning minskade: 
försörjningsstöd, aktivitetsstöd, a-kassa, sjukersättning och aktivitetsersättning. 

Vanligaste utskrivningsorsakerna för dem som inte gick vidare direkt till arbete eller 
studier var att man blev aktivt arbetssökande via Arbetsförmedlingen (vilket innebär 
ett stort steg framåt för många) eller att man hade behov av fortsatt 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 
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3.2 Insatser på strukturell nivå 
Samordningsförbund verkar för att samhällets resurser används 
mer effektivt, när det gäller stödet till rehabilitering till arbete. Då 
är det enormt viktigt att samverkan fungerar. 

Under 2020 fortsatte satsningen Samverkan i GGV(V), bl a med 
syfte att utveckla ny gemensam verksamhet för förbundets 
målgrupper. 

En viktig form av samverkan mellan handläggare/motsvarande från berörda parter 
som förbundet fortsätter stödja är Arenasamverkan i GGVV. 

Förbundet fortsätter också anordna gemensam kompetensutveckling, med syfte att 
ge gemensam ökad kompetens om angelägna ämnen och metoder, öka kunskapen 
om varandras uppdrag och underlätta kontakter mellan handläggare/motsvarande. 
Under våren 2020 har vissa möten inom Arenasamverkan och kompetensutveckling 
fått ställas in p g a corona-pandemin. En satsning har gjorts för digitala möten och 
kompetensutveckling. 

Under våren publicerades information om ett antal verksamheter som ger stöd till 
egen försörjning och höjd livskvalitet på hemsidan www.insatskatalogen.se. 

4. Ekonomi 
Här följer resultat- och balansräkning per 2020-06-30 jämfört med budgeten för 
2020 enligt Verksamhetsplan 2020 och en helårsprognos. 

Enligt resultaträkningen kommer bidragen från medlemmarna som planerat. 
Fördelningen mellan kommunerna har justerats något jämfört med budgeten, 
utifrån invånarantalet per 191101, i enlighet med förbundsordningen. 

Enligt helårsprognosen ligger alla verksamheters kostnader inom ramen för den 
budget man sökt förbundets stöd till. Samtidigt är alla medvetna om att de faktiska 
kostnaderna kan bli lägre än beräknat, av flera skäl. När verksamhet budgeteras görs 
ofta beräkningarna med viss marginal, för att möjliggöra smärre förändringar utan 
att ny prövning behövs i styrelsen. Utfallet påverkas dessutom av eventuella 
vakanser och sjukdom. Följande kommentarer kan göras om avvikelser mellan 
budget och prognos. 

I Stöd till arbete – SE/IPS finns fortfarande en vakans vad gäller coach på Värnamo 
Arbetsmarknadscenter. Även minskad mängd handledning och utbildning påverkar 
beräknat utfall. Detta projekt kommer att avslutas vid årsskiftet, varför en process 
pågår i kommunerna för implementering av tjänsterna som coacher. 
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Processutvecklaren i projekt Samverkan i GGVV har beviljats nedsatt arbetstid till 
75% istället för heltid under året. 

I början av året slutade projektledaren för Mitt Val. Det blev en kortare vakans innan 
ny projektledare kunde börja. När berörd personal skulle komma igång med årets 
första gruppverksamhet så stoppades den helt av corona-pandemin. Det är osäkert 
när nästa gruppverksamhet kan genomföras, men prognosen utgår från att det kan 
ske i september. 

Utrymmet för nya projekt finns fortfarande kvar. Förberedelser pågår för eventuell 
start av ny verksamhet i höst. Samtidigt har processutvecklaren och 
beredningsgruppen prioriterat den process som man just nu genomför tillsammans 
med styrelsen för en ny framtidsstrategi för förbundet. Det är viktigt att ha medel 
kvar för en inledande satsning inom ramen för den inriktning av förbundets 
arbetssätt som man kommer fram till. 

Sammanfattningsvis kommer hela årets medlemsbidrag att tas tillvara. 

Resultaträkning per 2020-06-30 

Utfall Budget Utfall Helårs-

2019-12-31 2020 2020-06-30 prognos 

Intäkter 
Gislaveds kommun 518 800 519 200 519 700 519 700 

Gnosjö kommun 170 000 170 100 168 500 168 500 

Värnamo kommun 598 200 598 700 599 800 599 800 

Region Jönköpings län 1 287 000 1 288 000 1 288 000 1 288 000 

Staten gm Försäkringskassan 2 570 000 2 576 000 1 288 000 2 576 000 

Öres och kronutjämning 1 -1 

Prel balanserat resultat föreg år 1 409 579 

Totalt tillgängliga medel 5 144 001 6 561 579 3 863 999 5 152 000 

Kostnader 

Verksamhet 

Stöd till arbete - SE/IPS 1 360 983 1 520 000 535 324 1 434 300 

IT-spåret 169 315 200 000 43 828 190 000 

Projekt Samverkan i GGVV 612 680 692 000 258 614 520 000 

Mitt Val 846 806 1 092 000 260 196 885 200 

Nya Vägar 1 058 044 1 200 000 603 955 1 200 000 

Gemensamma projektkostnader 22 000 50 000 18 540 50 000 

Kunskapssatsning Stress 278 324 0 0 0 

Forskning Arenasamverkan 323 000 0 0 0 

Utrymme nya projekt 800 000 0 

Kompetensutveckling 167 836 200 000 52 111 125 800 
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Administration 

Kansli 611 601 605 000 286 472 605 000 

Information 50 498 25 000 8 182 25 000 

Styrelse 4 899 5 000 737 2 000 

Ekonomiadministration 78 370 75 000 37 441 75 000 

Revision 39 952 35 000 20 605 35 000 

Summa kostnader 5 624 308 6 499 000 2 126 005 5 147 300 

Periodens resultat -480 307 62 579 1 737 994 4 700 

Balansräkning 
2019-12-31 2020-06-30 Prognos 

Tillgångar 
Övriga fordringar 136 334 202 

Kassa och bank 2 678 137 3 966 071 

2 814 471 3 966 273 

Eget kapital och skulder 

Balanserat från föregående år 2 170 078 1 689 771 1 689 771 

Årets resultat -480 307 1 737 994 4 700 

Årets balanserade resultat 1 689 771 3 427 765 1 694 471 

Kortfristiga skulder 1 124 700 538 508 

2 814 471 3 966 273 

Värnamo 2020-08-26 

Förbundsstyrelsen 
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FINNVEDENS 
SAMORDNINGSFÖRBUND 

Revisionsoemtte se 
för Finnvedens Samordningsförbund, org. nr 222000-2873 

2020-03- 24 

Dnr ......l!.Q..?.Q.:.Q~/L... 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Finnvedens Samordningsförbund för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade 
revisionsbolagets ansvar respektive Den förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild en ligt lag om finansiell samord
ning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Sty
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre
dovisningen. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder v i profess
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut
ifrån dessa risker och inhämtar revisions bevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in
terna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisn ingsprinciper som an
vänds och rim ligheten i styrelsens uppskattningar i redovis
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie
rat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säker
het om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och om årsredovisningen ger 
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställni~ 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Finnvedens Samordningsförbund för år 
2019. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är fören
ligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt
ningsskyldighet mot förbundet. 

Jönköping 2020- 0 :3 - I- 'f 

KPMGAB 

Auktoriserad revisor 

Förtroendevald revisor 

Bilagor: 

De sakkunnigas rapport 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk
ningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs base
ras på det registrerade revisionsbolagets professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 

<X> 

granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är ,__,__ 

väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle § 
ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prö
var fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra för
hållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
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., Finnvedens 
samordningsförbund Bilaga 1 till Årsredovisning 2019 

Måluppfyllelse av åtaganden i Verksamhetsplan 2019 

Åtagande Mål-
uppfyllelse 

Kommentar 

Finansiering av aktiviteter som 
riktar sig till målgruppen för 
finansiell samordning med 
prioritering av unga personer 

Uppfyllt Förbundet har finansierat fyra verksamheter under 
2019: Stöd till arbete - SE/IPS, IT-spåret, Mitt Val 
och Nya Vägar. 

Fokus på implementering av 
verksamheter som visar gott 
resultat 

Uppfyllt Senaste verksamheten som avslutades (Vidare i 
Gnosjö) har implementerats. Samråd pågår om 
implementering av pågående verksamheter. 

Uppmuntra någon verksamhet 
att göra socioekonomisk 
utvärdering 

Ej uppfyllt Frågan diskuteras men lösning har inte hittats än. 

Partsöverskridande 
kunskapssatsning gällande 
stressrelaterad ohälsa/smärta 

Uppfyllt Projektet har genomförts. I förbundets område 
deltog totalt 131 anställda hos medlemmarna. 

Forskning kring effekterna av 
Arenasamverkan i GGVV 

Uppfyllt Planerad forskning är genomförd. 

Kartläggning av behov av lokal 
preparandklass eller 
distansutbildning kopplad till 
IT-spåret i Eksjö 

Ej uppfyllt Fokus under 2019 har varit att hitta mer långsiktiga 
former för drift av verksamheten och ökade 
problem för deltagarna att finansiera studierna. 
Diskussioner om preparandklasser har fortsatt, 
utifrån kontakter tagna under 2018. 

Framtagande av Handlingsplan 
för jämställdhetsintegrering 

Uppfyllt Planen finns på förbundets hemsida. 

Genomförande av minst en 
aktivitet om jämställdhet 

Uppfyllt lnspirationsföreläsning med Claes Schmidt/Sara 
Lund genomfördes i maj. 

Kartläggning av behov hos 
övergripande målgruppen 

Uppfyllt Processutvecklaren har bistått parterna vid behov 
med att utveckla samarbeten och hitta nya 
kontaktvägar 

Stöd till huvudmännen att 
utveckla tankar och ideer om 
lämplig ny verksamhet 

Delvis 
uppfyllt 

Inga nya ansökningar har inkommit under året. 
Processutvecklaren har under uppstarten 2019 
varit ett stöd för de nya projekten Mitt Val och Nya 
Vägar. 

Stöd till huvudmännen att 
utveckla integrerad 
samverkan 

Uppfyllt Arenasamverkan är exempel på långsiktig, 
integrerad samverkan i område 

Kompetensutveckling för 
berörda anställda och 
förtroendevalda 

Uppfyllt 520 personer har deltagit i kompetensutveckling 
under året som finansierats av förbundet, vilket är 
nästan lika många som rekordåret 2018. 

Stöd till bättre samverkan 
kring förebyggande av 
utanförskap 

Uppfyllt Förbundet har bl a bidragit genom stöd till 
Arenasamverkan och initiering av bättre 
samverkansprocesser utifrån kartläggningen 

Uppföljning och utvärdering 
av insatser som får förbundets 
stöd 

Uppfyllt Löpande uppföljning sker. Detta år har förbättring 
skett genom forskning kring Arenasamverkan och 
Indikatorer för finansiell samordning 
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Insatser på individ- och gruppnivå 
Fyra individinriktade verksamheter har fått medel från förbundet under 2019. Statistik som redovisas 

om deltagare och resultat nedan är hämtade ur Försäkringskassans SUS (System för Uppföljning av 
Samverkan, www.susam.se) eller Indikatorer för finansiell samordning (www.nnsfinsam.se) . 

1. Stöd till arbete - SE/IPS 
Stöd till arbete - SE/IPS är förbundets största satsning. Projektet syftar till att förstärka parternas 
användning av arbetsrehabiliteringsmetoden Supported Employment och dess evidensbaserade 
variant IPS, Individual Placement and Support . 

SE/I PS-metodiken skiljer sig på flera punkter från normalt arbetssätt med arbetslösa : 

► Utgångspunkten är att alla kan arbeta oavsett funktionsvariation, bara viljan finns och rätt 
förutsättningar ges 

► Redan från början letar coachen efter en arbetsgivare som kan ge anställning, om deltagaren 
klarar arbetet efter en inledande tids praktik hos denne 

► SE-coachen ger vid behov stöd på arbetsplatsen att klara arbetsuppgifter, socialt samspel och 

annat som är viktigt för att klara en anställning. Coachen kan också ge stöd till arbetsgivaren. 
Denna metodik stämmer mycket väl med vad arbetsgivare efterfrågar för att klara att anställa fler 

personer med funktionsvariation. Under de senaste åren har flera rapporter bekräftat att det finns 
evidens för att metoden är effektiv. 

Målgruppen för projektet har ändrats ett par gånger sedan början 2012. 2017 skedde en utvidgning 

med coacher i flera nya verksamheter. Förbundet finansierade 2019 coach på 10-50% av heltid för 
följande målgrupper: 

Gnosjö arbetsmarknadsenhet: arbetslösa med behov av samordnade insatser 
Gnosjö omsorgen : funktions nedsatta i daglig verksamhet 
Värnamo arbetsmarknadscenter: arbetslösa med försörjningsstöd, med behov av särskilt stöd 
Värnamo psykiatri: funktionsnedsatta i dagverksamhet 

Värnamo omsorgen : funktionsnedsatta i daglig verksamhet 

Gislaved försörjningsstöd : arbetslösa med försörjningsstöd, med behov av särskilt stöd 
Gislaved socialpsykiatri: funktionsnedsatta, särskilt inom socialpsykiatrin 

SE/I PS-coachens insatser kan grovt delas in i tre steg. 

1. Konsultation. Kontakt från handläggare på AF, FK, socialtjänst eller annan verksamhet som vill 
resonera om en persons situation. 

2. Inskrivning, lära känna, bekräfta motivation, matchning till rätt arbete och personlig utveckling, 

med mål att komma igång i anställning eller studier. 
3. Fortsatt stöd till personer som börjat arbeta och deras arbetsgivare med syfte att personen ska 

klara att behålla arbetet och eventuellt utöka arbetstiden. Arbetet kan också innebära stöd att 

påbörja och fullfölja viktiga studier, för den som behöver det. 

Från 2019 finns uppgifter 

om SE- eller IPS-stöd till 

totalt 56 män och 45 
kvinnor, i steg 2 ovan. Det är 

samma höga antal som 
2018. Detta trots att en av 
tjänsterna i Värnamo varit 
vakant hela året. 

Män 

Kvinnor 

Totalt 2019 
Totalt 2018 

Totalt 

GnosJo· ·· 
1

1 G.1s1avedl v··arnamoII 2019 
11 
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20 

20 
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20 
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Totalt 
2018 

53 
46 

99 
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22 av kvinnorna och 25 av männen påbörjade kontakten med coach under året. Dessa har liknande 
bakgrund som tidigare deltagare: över hälften har enbart fullföljd grundskola, eller ännu kortare 
utbildning, en stor del är under 30 år och många har haft offentlig försörjning under flera år. 
Skillnader jämfört med tidigare är att något fler är äldre vid start av insats och fler har lång tid av 
offentl ig försörjning bakom sig. 

Uppgifter finns om 16 kvinnor och 22 män som avslutats ur steg 2 under 2019, vilket är ungefär 
samma antal som 2018. 

27 av de 38 (över 70%!) har gått vidare till arbete eller studier, vilket är bästa resultatet sedan 
projektet startade 2012. 

Försörjning avslutade 2019 (16 kvinnor, 22 män) 
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Störst förändring vad gäller 
försörjning för de 38 avslutade har 
skett vad gäller hur många som 
behöver fortsatt försörjningsstöd 
(från 23 till 6) eller aktivitetsstöd och 
hur många som vid avslut är helt 
självförsörjande (från 3 till 25). Några 
har en kombination av ersättningar. 

Coacherna har under 2019 haft 
fortsatt stödjande kontakt med över 
20 av de deltagare som kommit igång 
i arbete eller studier. För flera av 
dessa har den stödjande kontakten 
varit omfattande och en 
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förutsättning för att de ska klara arbetet eller studierna. Enligt metoden finns ingen gräns för hur 

länge kontakten kan fortsätta. 

Nära samarbete har skett med Kommunal Utveckling i Region Jönköpings län och de båda andra 
samordningsförbunden i länet vad gäller utveckling och kvalitetssäkring. 

Indikatorer för finansiell samordning 
Indikatorerna förklaras i årsredovisningens första del, avsnitt 2.1, Här fokuserar vi bara på svaren från 
deltagarna i Stöd till arbete - SE/IPS. 19 av dem har besvarat enkäten vid avslut av steg 2 i insatsen, 
alltså när många av dem kommit ut i arbete eller studier, ofta efter lång tids arbetslöshet. 
De första tre frågorna lyder: 
1. Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? 
2. Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du får/har fått? 
3. Har stödet fått ta den tid du behövt? 

Fråga 1 (n=19) 

Fråga 2 (n=18) 

Fråga 3 (n=18) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 7CJ'lo 8CJ'lo 9CJ'/o 100% 

■ Aldrig ■ Sällan Ibland ■ Ofta ■ För det mesta ■ Alltid 
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Den fjärde frågan besvarades med Ja av 100%: 

4. Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända dig till med dina frågor och behov? 

De följande tre frågorna lyder: 
5. Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? 
6. Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? 
7. Har personalen tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? 

Fråga 5 (n=18) 

Fråga 6 (n=18) 

Fråga 7 (n=18) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

■ Inte alls ■ Till liten del il Delvis ■ Till stor del ■ Till mycket stor del ■ Helt och hållet 

Svaren på de flesta frågorna är ännu mer positiva jämfört med de 12 som besvarade samma enkät 
förra året. Den enda frågan som besvarades mer försiktigt detta år är fråga 6 om man är mer redo. 
Svaren från dessa deltagare ligger dock fortfarande långt över de genomsnittliga svaren nationellt på 
den frågan (39% klart positiva nationellt jämfört med 66% här). 

2. IT-spåret i Eksjö 

Projekt IT-spåret startade 2012. Man riktar sig till unga med Aspergers syndrom/ASD (Autism 

Spectrum Disorder) och stort IT-intresse, boende i hela Jönköpings län. Region Jönköpings län och de 

tre samordningsförbunden i länet tar gemensamt ansvar för verksamheten 2018-2022. Utförare är 

Campus i12, Eksjö kommun. 

I teamet arbetar en arbetsterapeut/koordinator, en lärare inom gymnasiekurser och en lärare inom 

fördjupningskurser. Man sitter i lokaler på Campus i12 i Eksjö. Där finns 15 studieplatser. Ny 

intagning sker när det finns ledig plats i samband med att man inleder studier i ett nytt ämne. 

Eftersom det inte varit någon deltagare från vårt förbund under 2019 redovisas inte mer om 

verksamheten här. Mer information finns i årsredovisningarna för Höglandets Samordningsförbund 

eller Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och på förbundens hemsida. 

3. MittVal 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan startade projekt Mitt Val under 2019, efter modell från 

Samordningsförbundet Värend i Växjö. Sedan en längre tid finns Förstärkta samarbetet mellan FK och 

AF, med Gemensam kartläggning och aktivitet för långtidssjukskrivna med behov av särskilt stöd för 

att komma tillbaka till arbete. När ansökan om medel gjordes, hade man uppmärksammat att många 

i Förstärkta samarbetet avbröt denna insats och gick tillbaka till sjukskrivning. Man såg ett behov av 

en förberedande insats och en fördjupad kartläggning. 

Förbundet beviljade medel till en projektledare och en medarbetare från AF (totalt en heltid) och tre 

medarbetare (totalt 75%) från FK. 

Målgruppen är personer som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller 

funktionsnedsättning eller löper risk för en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och som är i 
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behov av rehabilitering för att få eller återfå sin arbetsförmåga. Ålder 19-67 år med sjukpenning eller 

19-29 år med aktivitetsersättning. 

Lämpliga deltagare väljs ut av handläggare på Försäkringskassan. 

Processen startar med ett samtal mellan handläggare på Försäkringskassan och individen. Därefter 

genomförs gruppaktiviteter för 6-8 deltagare, 2 gånger i veckan a2 timmar per tillfälle under en 

period av 4 veckor. 

Innehållet i gruppträffarna är bl a att öka sin kunskap om sina styrkor och färdigheter, börja bolla 

ideer om vilka vägar man kan gå mot arbete/studier, utbyta erfarenheter i gruppen och information 

om olika stöd som finns för att hitta sin väg ut i yrkeslivet/studierna. 

Resultat 2019 

6 grupper med 6-8 deltagare har genomförts, som planerat. Av de 46 deltagarna var 33 kvinnor 

► Väntetid mellan Mitt Val och Förstärkta samarbetet (FS} ska vara max 2 veckor 

Alla 22 deltagare vars planering var att fortsätta i FS fick börja inom 2 veckor. Målet är uppfyllt. 

► 75% av deltagarna ska gå vidare i Förstärkt samarbete 

32 av 46 (70%) påbörjade FS under 2019 och flera i början av 2020. Målet är uppfyllt. 

► Alla deltagare ska uppnå ökad livskvalite i minst tre av åtta delar av Livshjulet 

Detta har inte sammanställts Varje deltagare äger sitt eget Livshjul. Målet har inte följts upp. 

► Proportionerlig fördelning mellan män och kvinnor, behovet styr 

Av deltagarna är 72% kvinnor. Av pågående sjukfall är 64% kvinnor. Enligt Försäkringskassan har 

individens behov styrt. Skillnaden kommer att analyseras mer under 2020. Målet är delvis uppfyllt. 

► Av de deltagare som avslutas ska 75% anse att de fått stöd som är till stor nytta för dem 

Av de 38 som besvarat indikatorenkäten svarade 50% positivt på denna fråga . Målet är delvis 

uppfyllt 

► 75% anse att det stöd de fått har hjälpt dem att utveckla sätt att hantera sin situation 

Av de 38 svarade 34% positivt på denna frågan. Svaren visar att tiden är alltför kort för att hjälpa 
många deltagare att "hantera sin situation". Målet är inte uppfyllt. 

4. Nya Vägar 

Nya Vägar är en förberedande verksamhet för personer som inte direkt klarar att gå in i 
arbetsinriktad praktik. Nya Vägar drivs av arbetsmarknadsenheterna i Gnosjö och Gislaved. 
Verksamhet sker i tre insatser på respektive ort: Ny kraft, Aktiv hälsa och Kreativt skapande. Normal 
insatstid är 3 månader med möjlig förlängning. 

Förbundet finansierar en projektledare på heltid i Gislaved, en samordnare 25% i Gnosjö och en 
extern aktör som ansvarar för insatsen Ny Kraft. Samordnare 50% i Gislaved finansieras av 
kommunen liksom insatsen Kreativt Skapande i respektive kommun. 

4 (6) 



Finnvedens 
samordningsförbund Bilaga 2 till Årsredovisning 2019 

Målgrupp är arbetslösa och/eller sjukskrivna boende i Gnosjö eller Gislaved som befinner sig långt 
från arbetsmarknaden, i åldern 16-67 år (med prioritering upp till 40 år): 

som riskerar att bli sjukskrivna 
för AMO Gislaved även personer som är helt eller delvis sjukskrivna 
utan arbete som riskerar att bli passiviserade och isolerade 
unga med aktivitetsersättning 
och 
bedöms ha förmåga att ta till sig och genomföra dessa aktiviteter och där det finns skäl att 
tro att arbetsförmågan kommer att påverkas till det bättre 

Personer remitteras från kommunerna, vården, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. 

Ny Kraft 

Syftet är att öka aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället, öka självkänsla och självförtroende, 
hitta sina egna styrkor och färdigheter. Även att stärka individen i att det är de själva som äger 
makten till förändring framåt. Fokus på motivation. 

Externa aktören Camilla Saarinen håller i en föreläsningsmodul på 8 tillfällen, inklusive ett 
introduktionstillfälle där frågeställningar som - självbild, " sanningar", mål, vanor, rädslor, att leda sig 
själv, stressorer, jag och andra ingår. 

Denna modul är obligatorisk för alla som ingår i projekt Nya Vägar. 

Aktiv hälsa 
Deltagare i Nya Vägar ska delta i minst två tillfällen med pass från Aktiv Hälsa per vecka. 

Aktiviteter kant ex vara rörelse (promenad, Qigong mm), mindfulness, relevanta föreläsningar eller 
information av Region Jönköpings läns hälsokommunikatörer. 

Kreativt skapande 
I kreativt skapande kan deltagaren utveckla sin aktivitetsförmåga genom individuellt valbara 
aktiviteter. Fokus ligger på lust och glädje att skapa och komma igång med aktiviteter. 

Deltagare i Nya Vägar ska delta i minst ett tillfälle med pass från Kreativt Skapande per vecka. 
Aktiviteter har främst varit konst/färg. 

Projektet förändrade 
mitt liv! 

Man 35 år 

Resultat 2019 
Under 2019 började 24 kvinnor och 8 män, varav totalt 7 från Gnosjö. 5 
kvinnor och 3 män avslutades ur projektet. Två av dem hade då 
heltidsanställning utan subvention medan 5 avbröt insatsen av hälsoskäl. 
Ytterligare an av deltagarna har hunnit påbörja anställning vid årsskiftet 2019-2020. 

Vad gäller deltagarnas försörjning kan sägas att de flesta har försörjningsstöd och/eller aktivitetsstöd 
(via Arbetsförmedlingen) innan inskrivning i insatsen. 

Kommentarer angående målsättningarna för projektet: 

► 60 personer per år i Gislaved och 10 per år i Gnosjö 

Största anledning att målet inte uppnåddes var att projektstarten sköts upp p g a sjukdom. Första 
deltagarna började inte förrän i april. Målet är inte uppfyllt 
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► Avslutade deltagare ska ha uppnått ökad livskvalite i minst tre av åtta delar i Livshjulet 

7 av 8 avslutade deltagare har nått detta mål. Detta trots att flera avbrutit insatsen pga ohälsa. 
Målet är uppfyllt. 

► 75% ska anse att de fått stöd som är till stor nytta för dem 
► 75% ska anse att det stöd de fått hjälpt dem att utveckla sätt att hantera sin situation 

Uppföljning av dessa båda mål sker i lndikatorenkäten. Alltför få har hunnit besvara enkäten hittills 
för att uppföljning ska kunna ske. 
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Ordföranden har ordet 

2019 blev en ny inriktning i mitt politiska liv. Efter att 

under 14 år ha engagerat mig i Barn- och 

utbildningsnämnden i Gislaveds kommun fick jag 

uppdraget som ordförande i Socialnämnden. Detta 

uppdrag innebar också att jag fick uppdraget att 

representera Gislaveds kommun i FINSAM:s styrelse. 

Inte ont anande åkte jag till första mötet där vi skulle välja ordförande för styrelsen. 

Arnold från Värnamo var väldigt snabb med att påtala att Värnamo haft denna roll i 8 

år så nu var det Gislaveds tur. Jaha så var jag även ordförande i FINSAM. 

Det har varit ett spännande år att sätta sig in i vår verksamhet. Vissa delar har jag ju 

kommit i kontakt med även tidigare som ordförande och 2:e vice ordförande i Barn

och utbildningsnämnden, men en hel del har varit nytt. 

Jag har försökt delta i aktiviteter som ordnats av oss så bl.a. deltog jag på frukostmöte 

med Fredrik Ståh/fors som är överläkare på psykiatrin i Värnamo. Där passade Lise-Lott 

Edvinsson på att presentera den nya ordföranden för besökarna. 

Ett annat minnesvärt arrangemang var det med Sara Lund/Claes Schmidt i aulan på 

Värnamo sjukhus. Helt fantastisk människa till att sätta ljus på våra fördomar. 

Det viktigaste med vår verksamhet är ju ändå att vi hjälper människor som står lång 

ifrån arbetsmarknaden att få tillbaka sin självkänsla och få en möjlighet att komma 

tillbaka i arbete oavsett om det bara är någon timme om dagen eller upp till heltid. 

Jag vill tacka alla som är engagerade i FINSAM:s arbete och hjälper och stöttar andra 

människor på väg tillbaka in i arbetslivet. 

Inga-Maj Eleholt 
ordförande 

Sid 2 (20) 



i('.,r Finnvedens 
samordningsförbund 

Innehåll 

1. Förvaltningsberättelse ................................ ....... ....... ...... .. ............ .... .... .... ............. ......... ......... .. 4 

1.1 Sammanfattning ..... ..... .......... ......... ....... ... ... ... .... ......... .... .. .... ........ ..... ........... ........... ..... .... .. 4 

1.2 Om förbundet ........ ............ .... ....... ... ... .... ........ .... .. ......... ............ ...... .... ....... ......... ......... ....... 5 

1.2.1 Organisation ... .... ............. ... ................................ .......... ...... .... .... ......... .......... .......... ... .. 5 

1.2.2 Målgrupp ........ .... .... .... ....... ..... .. ..... .... ... .... ...... .... ......... ...... ... ...... ......... ....... .... ............. . 5 

1.2.3 Uppdrag ..... ...... ........................................ ... ............... ... ...... .. .. .... ............. ... ..... ....... .... .. 5 

1.2.4 Finansiering ...... ....... ...... .................. ... ....... ............ ..... .......................... .. ..... ................. 5 

1.2.5 Vision och målsättningar .......... ........... ..... .. ........ ... .. .. ........ .. ... .... ........... ...... .... ..... ..... ... 5 

2. Verksamheter ...... .......... ....... ... ... ......... ......... ......... .............. ... .......... ....... ... ..... ..... .... ........ .. .... ... 6 

2.1 lndividinriktade insatser ....... ......... ......... ......... .. .... ............. .............................. ................... 6 

2.1.1 Stöd till arbete - SE/IPS .................... ... ..... ............ ..... ... ............ ........... ... ....... ... .... ..... ... 8 

2.1.2 IT-spåret i Eksjö ............. ....... .... .... .. ..... .... ... ............... ...... ........... ........ ... ...... ..... .... ... ..... 9 

2.1.3 Nya Vägar ...................... ... ...................... ......... .............................. ...... ...... ...... ........... 10 

2.1.4 Mitt Val ... ... .. ... ..... ...... .... .... ..... ....... ........ ........ ...... .... ... ....... ............. .... ... .... ... .......... .... 10 

2.2 Strukturinriktade insatser .... ........ ......... ...... ... ............. ...... ........ ............. .... ......... ........ ....... 11 

2.2.1 Projekt Samverkan i GGW ... ......... ......... ........... .......... ...... .... ............. ........... ......... .... 11 

2.3 Kompetensutveckling ..... ..... ...... .. ... .... ... ......... .......... ........ ...................... ....... .... .......... ...... 12 

2.3.1 Föreläsningar och frukostmöten ..... ....... ............. ...... .......... ............. .... ... ..... .... .... ...... 12 

2.3.2 Annan utbildning ... ............ ....... ........... ............................................. ...... .................... 12 

2.3.3 Partsöverskridande kunskapssatsning stress ...................... ....... ............. .... ..... .... ...... 13 

2.4 Annan samverkan .... ................................................... ...... .......... ......... ..... ......................... 13 

2.4.1 Arenasamverkan och forskning ..... ... ....... .......... ................ ............ .............. ......... ...... 13 

3. Styrelsens arbete under året ............... ..... ........ ............... ...... ......... ........ .... ........ ...... ............. .. 14 

3.1 Styrelsen .... ..... .......... ... ......................... ....... .. ... ...... .. ........ ........ ... .... ........... .... .... ............... 14 

3.2 Revisorer........ .... ........................ ..... ..... .... ......... ................................. ..... ... ..... ................... 14 

3.3 Beredningsgruppen ....... ........... .... .. ..... ....... ...... ......... ....... .......................... ....... .......... ...... 14 

3.4 Medlemssamråd ...... ...... ............... ....... ....... ..................................................... .... ...... ........ 15 

3.5 Kansli ................................ ...... .... ... ....... ........... ..... ..... ......... ........ ........... .......... .... ... ....... ..... 15 

4. Finansiell analys ... .. ............ ... .. ..... ....... .............. .... ........... ........ ........ ........ ......... ..... .... ...... ... ..... 15 

5. Finansiella rapporter .... ...... .. ....... ............................ ............ .... ............. ... ............ ...... .... ..... ..... 17 

Sid 3 (20) 



F•,r Finnvedens 
samordningsförbund 

1. Förvaltningsberättelse 

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av verksamhet och resultat 
samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019. 
Till redovisningen hör en bilaga med avstämning av måluppfyllelse jämfört med 
Verksamhetsplan 2019 och en bilaga med mer information om de individinriktade 
verksamheter som finansierats av förbundet under året. 

1.1 Sammanfattning 
Under året har förbundet finansierat tre individinriktade insatser, en strukturinriktad 
insats, forskning och kompetensutveckling. 

Stöd till arbete - SE/IPS sprider användandet av SE-metoden i Gislaved, Gnosjö och 
Värnamo. 2019 deltog 101 personer, lika många som 2018. Av 38 som hunnit igenom 
sin förändringsprocess har 27 {71%) gått vidare till arbete eller studier, vilket är bästa 
resultatet sedan projektet startade 2012. 

IT-spåret i Eksjö ger yrkesutbildning till unga i hela länet med Aspergers syndrom/ASD 
och stort IT-intresse. Under 2019 deltog 20 män och två kvinnor i verksamheten. En 
person från vårt förbunds område har varit på studiebesök under 2019. 

Mitt Val är en ny, förberedande insats för långtidssjukskrivna och unga med 
aktivitetsersättning. Under 2019 deltog 33 kvinnor och 13 män från hela GGVV
området i 4 veckors kurs. Målet att 75% av deltagarna ska gå vidare till Förstärkta 
samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är uppfyllt. 

Nya Vägar är en ny förberedande insats för arbetslösa och sjukskrivna boende i Gnosjö 
och Gislaved som inte direkt klarar att gå in i arbetsinriktad praktik. Under 2019 deltog 
24 kvinnor och 8 män. Vid årsskiftet hade redan tre av dem börjat arbeta. 

Processutvecklaren i projekt Samverkan i GGVV har bl a gett stöd till de båda nya 
projekten Mitt Val och Nya Vägar att komma igång, stöttat Arena-grupperna och 
ansvarat för flera tillfällen med uppskattad kompetensutveckling. 

520 anställda hos förbundets parter och andra intresserade har deltagit i gemensam 
kompetensutveckling som finansierats genom förbundet. Även andra former av 
samverkan får stöd genom förbundet, bl a Arenasamverkan. Under året har förbundet 
finansierat forskning kring brukares upplevelse av Arenasamverkan. 

Förbundets ekonomi är stabil. Att kostnaderna översteg årets driftbidrag med 480tkr 
innebar att förbundet tog vara på en del av det kapital som fanns föregående 
årsskiftet, helt i enlighet med budgeten för året. 

Den största ekonomiska förändringen från 2018 till 2019 är att betydligt mer medel 
från förbundet gick till aktiv verksamhet i form av insatser i år: 4,7 milj kr istället för 3,1 
milj kr. 
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1.2 Om förbundet 
1.2.1 Organisation 
Finnvedens Samordningsförbund är en fristående juridisk organisation med Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Region Jönköpings län och kommunerna Gnosjö, Gislaved och Värnamo 
som medlemmar. Förbundet bildades 2010 och verkar utifrån lag (2003:1210) om finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet {Finsam). I landet finns drygt 80 förbund . 

Förbundets organisation består av en styrelse och en beredningsgrupp som utses av 
medlemmarna. Till sin hjälp har de ett kansli. 

1.2.2 Målgrupp 
Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder {16-64 år) som 
är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. 

1.2.3 Uppdrag 
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att målgruppen ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning. 

På individnivå verkar förbundet genom att helt eller delvis finansiera insatser som bedrivs av 
de samverkande parterna. Samordningsförbund stödjer också strukturinriktade insatser, som 
syftar till att medlemmarna ska samarbeta bättre. Det kant.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

1.2.4 Finansiering 
Årets tilldelning från medlemmarna va r 5.148tkr, vilket var något lägre än 2018. Staten bidrar 
med hälften av medlen genom Försäkringskassan, Region Jönköpings län med en fjärdedel och 
de tre kommunerna tillsammans med en fjärdedel. 

1.2.5 Vision och målsättningar 

Förbundet har en vision : DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD 

ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING 

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsom rådet är att de 
resurser som avsätts för gemensamma insatser används på ett så effektivt sätt som möjligt och 
att berörda parter vid behov samverkar så effektivt som möjligt. 

Förbundets verksamhet ska formas så att alla förbundsmedlemmar upplever att förbundet 
aktivt medverkar till att nå det övergripande målet för Finsam. Det är styrelsens bedömning att 
den målsättningen uppfylls. 

Förutom vision och övergripande mål finns mer specificerade målsättn ingar för respektive 
verksamhet som får förbundets stöd . 
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2. Verksamheter 

2.1 Individinriktade insatser 
Fyra verksamheter med deltagare har fått medel från förbundet under 2019: Stöd till arbete -
SE/IPS, IT-spåret, Mitt Val och Nya Vägar. 
Totalt kan vi följa utvecklingen för 133 deltagare 2019 i uppföljningsverktyget SUS (System för 
Uppföljning av Samverkan). Av dem skrevs 46 kvinnor och 33 män in som nya deltagare under 

Fullföljd utbildning kvinnor (n=46) Fullföljd utbildning män (n=33) 

■ Saknas/okänd 

■ Grundskola 

■ Gy mnas i um 

■ Högskola/Universit et 
upp t ill 3 år 

■ Annan efte rgymnasial 
utb 

■ Saknas/okänd 

■ Grundskola 

■ Gymnasium 

■ Högskola/Universitet 
mer än 3år 

året. I diagrammen syns att klart över hälften saknar gymnasiekompetens. Över en fjärdedel av 
kvinnorna har inte ens grundskolekompetens eller motsvarande. I samma verksamheter deltar 
några med högskoleutbildning. 

45 av dessa 79 var 40 eller äldre. Det är fler än vanligt i samordningsförbund, men beror på att 
många i målgrupperna för både Stöd till arbete-SE/I PS och Nya Vägar är äldre som haft behov 
av offentlig försörjning länge. Det gäller särskilt kvinnorna . Av de 46 kvinnor som började 
någon av dessa insatser under året har 21 haft offentlig försörjning mer än 4 år varav 10 mer 
än 9 år. 

Försörjning avslutade 2019 (n=24 kvinnor, 25 män) 
Uppgifter om försörjning vid 

18 avslut 2019 finns för 24 
16 

kvinnor och 25 män. En 
14 

större andel än normalt i 
12 

samordningsförbunds 
10 

verksamheter blir 
8 

självförsörjande genom 
arbete. Störst minskning har 4 

skett vad gäller beroende av 

6 

I. I Iförsörjningsstöd . 2 I■ ■ ■ ■ 

~~~ ·i§ t,o 'oo 0.:- ·<"'-".,<" 'l>'i ""' ~ ~ /$"., '!:-.._o.,~ ..._., ,._'i~.,<" 'i"" i~ 0Den förberedande insatsen ~(i .;s' -~~fb 'i$-°' .,-:-i,~ ,.>i,~ ~ '<o'<; ":,~ ..s--~~Mitt Val är så kort att 
förändringar inte kan ■ Kvinnor före insats ■ Kvinnor efter insats Män före insats ■ Män efter insats 

förväntas. Därför har dessa 
deltagare inte registrerats med personuppgifter i SUS. De ingår bara i totala statistiken över 
antal deltagande kvinnor och män. I den målgruppen har alla sjukpenning eller 
aktivitetsersättning via Försäkringskassan. 
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Indikatorer för finansiell samordning 

Förbundet använder Indikatorer för finansiell samordning, som Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund skapat för att följa hur samverkan utvecklas. Se www.nnsfinsam.se 

lndikatorverktyget består av 15 kärnindikatorer som följs upp genom enkäter till pågående 
deltagare, deltagare vid avslut, personal i finansierade verksamheter, parternas chefsgrupp 
och förbundens styrelser. Materialet samlas in under tiden november till och med oktober 
varje år. 

Mest intressant nu är att visa resultatet av de totalt 58 svar som inkom från deltagare som 
avslutades ur insatserna under mätperioden. 

De första tre frågorna lyder: 
1. Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? 
2. Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du får/har fått? 
3. Har stödet fått ta den tid du behövt? 

Fråga 1 {n=57) 

Fråga 2 (n=SS) 

Fråga 3 {n=54) 15% ~ 20% , : 33% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

■ Ald r ig Sällan ■ Ibland II Ofta ■ För det mesta ■ Alltid 

Svaren är betydligt mer skiftande än förra året. Det beror på att 2/3 av svaren kommer från 
deltagare i Mitt Val, som enbart deltar en kort tid medan de är sjukskrivna. Trots det ligger de 
positiva svaren (Ofta, För det mesta och Alltid) relativt nära genomsnittet i landet för de olika 
frågorna . 

Den fjärde frågan besvarades med Ja av 93%: 
4. Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända dig till med dina frågor och 
behov? 

De följande tre frågorna lyder: 
5. Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? 
6. Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? 
7. Har personalen tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? 

Fråga 5 (n=56) 

Fråga 6 (n=56) 

Fråga 7 (n=56) 

16% Ril 9% 

. , • _ __;____11111..___ 
111 34% ,' 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

■ Inte alls Till liten del Delvis ■ Till stor del ■ Till mycket stor del ■ Helt och hållet 

Även här skiftar svaren betydligt mer än förra året, av samma skäl som ovan. 

Socioekonomiska effekter 
2018 gjorde en forskare vid Jönköping University en utvärdering av verksamheten Enter. Han 
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granskade de samhällsekonomiska effekterna av att fler personer gick från utanförskap till 
arbete, studier eller bättre livskvalitet på annat sätt.1 

Forskaren hämtade sin modell för beräkning av effekter från den effektutvärdering som 
Försäkringskassan då gjort av Supported Employment, Case Management och det stöd som 
vanligen ges till sjukskrivna i Förstärkta samarbetet med Arbetsförmedlingen.2 

I båda rapporterna värderas övergången från "snurr mellan systemen" till arbete till 
motsvarande en månadslön med arbetsgivaravgifter 24.732kr per heltid. Detta gäller om 
anställningen inte är subventionerad. Vid subvention bedöms samhällsvärdet motsvara 75% av 
denna summa och vid studier 50%. Vid värderingen är det viktigt att ta med i beräkningen hur 
stor andel av heltid som individerna börjat arbeta eller studera. 

Om man uppskattar en samhällsekonomisk effekt av förbundets insatser det gångna året på 
det sättet kommer följande fram, om man räknar effekten under bara ett år: 

2019 Antal Snitt-tid Totalt Värde Månad Ar 
Ej subv arbete 10 85% 8,5 24 732 kr 210 222 kr 2 522 664 kr 
Subv arbete 18 92% 16,56 18 549 kr 307171 kr 3 686 057 kr 
Studier 1 100% 1 12 366 kr 12 366 kr 148 392 kr 
Totalt 529 759 kr 6 357 113 kr 

Om man ser hur skatteintäkterna påverkas av att dessa personer får arbete så kan man räkna 
på en (låg) snittlön på 18.000kr per månad och heltid. För enkelhets skull kan man räkna med 
33% skatt totalt, 6.000kr per månad. Under endast ett år kommer då tillbaka till region och 
kommun för dessa ca 25 heltider anställning under ett år 25x6.000kr x12 månader, totalt 
1.800.000kr enbart i skatter. Värdet för samhället blir därmed över 8 milj kr. 

Dessutom tillkommer effekter som är mycket svåra att mäta i pengar: minskat behov av 
försörjningsstöd och andra socialförsäkringar, minskat behov av vård, höjd livskvalitet, 
integration i samhället mm. Medel som kanaliseras till samverkan kommer därför snabbt 
tillbaka genom besparingar och vinster för samhället som är större än de insatta medlen. 

Nu följer en kort sammanfattning om de verksamheter förbundet finansierat. Mer information 
om respektive verksamhet finns i bilaga 2. 

2.1.1 Stöd till arbete - SE/IPS 
Målgrupper 
Gnosjö arbetsmarknadsenhet: arbetslösa med behov av samordnade insatser 
Gnosjö omsorgen: funktionsnedsatta i daglig verksamhet 
Värnamo arbetsmarknadscenter: arbetslösa med försörjningsstöd, med behov av särskilt stöd 
Värnamo psykiatri: funktionsnedsatta i dagverksamhet 
Värnamo omsorgen: funktionsnedsatta i daglig verksamhet 
Gislaved försörjningsstöd: arbetslösa med försörjningsstöd, med behov av särskilt stöd 
Gislaved psykiatri: funktionsnedsatta, särskilt inom socialpsykiatrin 

Arbetsgrupp 
Coach på 30-50% av heltid för respektive målgrupp. 

1 Hansen (2018) "Samhällsekonomisk utvärdering av utfallet för Enter 2012-2017" 

2 Försäkringskassan {2017) "Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning" , 
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Måluppfyllelse 

► Det huvudsakliga målet är att stödja den enskilda individens möjlighet till egen försörjning 
via anställning eller studier. Målen i respektive kommun är något olika formulerade i 
ansökan men kan sammanfattas så att minst 16 (i Gnosjö} +16 {Gislaved} +25 {Värnamo) 
deltagare ska få stöd varje år och att hälften av deltagarna ska skrivas ut till arbete. 

20+48+33 deltagare har fått stöd i sin förändringsprocess, vilket är samma totalantal som 
2018. Av de 38 som "skrivits ut" ur Steg 2 har 26 haft arbete och en börjat studera vid avslut. 
Målet är uppfyllt. 

► Kommunerna ska använda sig av programtrohetskalan som utvärderingsmetod. 

En mätning har gjorts under året. Den diskuterades vid en metodtrohetsdag med chefer och 
coacher. Ny mätning har planerats 2020. Målet är uppfyllt. 

► Kommunerna ska använda sig av brukarenkäter som utvärderingsmetod, för att nå 
individens upplevelse av arbetet. 

Brukarnas upplevelse av insatsen har mätts med stöd av nya uppföljningsverktyget Indikatorer 
för finansiell samordning. Målet är uppfyllt. 

► Kommunerna ska i större utsträckning arbeta enligt !PS-metoden, med anledning av en 
ökad psykisk ohälsa bland individer som står längre ifrån arbetsmarknaden. 

Förankring av IPS som relevant arbetsmetod för målgrupperna har fortsatt i området. M ålet är 
delvis uppfyllt. 

Ekonomi 
Styrelsen beviljade stöd till projektet med totalt 1.642.S00kr för 2019. Utfallet blev totalt 
1.360.983kr. Differensen beror främst på att 50% tjänst som I PS-coach på Värnamo kommuns 
medborgarkontor varit vakant nästan hela året. 

2.1.2 IT-spåret i Eksjö 
Målgrupp 

Unga, fyllda 19 år, med Aspergers syndrom/ASD (Autism Spectrum Disorder) och stort IT
intresse. För boende i Jönköpings län. 20 män och två kvinnor var inskrivna 2019, dock ingen 
från vårt geografiska område. En person från vårt område gjorde studiebesök under året. 

Arbetsgrupp 

I teamet arbetar en arbetsterapeut/koordinator, en lärare inom gymnasiekurser och en lärare 
inom fördjupningskurser. Utförare är Campus i12 i Eksjö. 

Måluppfyllelse 

► Minst 90% av studenterna ska genomföra utbildningen med godkända betyg. 

Endast enstaka studenter avslutar utan att få godkänt i något ämne. Målet är uppfyllt. 

► 50% av studenterna ska vara i anställning, adekvat sysselsättning eller reguljär utbildning 
efter fullt genomgången utbildning. 

Av de 7 som avslutades 2019 gick två till arbete och fyra till fortsatt praktik med stöd av AF 
eller SE-coach. Målet är uppfyllt. 

n. 
Sid 9 (20) 11JI\ I 

I 



i(.,t Finnvedens 
samordningsförbund 

Ekonomi 

Förbundet beviljade en del av finansieringen för 2019 med max 250.000kr. Utfallet för 
förbundet blev 169.315kr. Övriga finansiärer är Region Jönköpings län och de båda andra 
förbunden i länet. 

2.1.3 Nya Vägar 
Målgrupp 

Arbetslösa och/eller sjukskrivna som befinner sig långt från arbetsmarknaden, i åldern 16-67 år 

med prioritering upp till 40 år. Boende i Gislaved eller Gnosjö. 

Arbetsgrupp 

Projektledaren är anställd av Arbetsmarknadsorganisationen i Gislaved. Ny Kraft utförs av 

extern konsult medan Aktiv hälsa och Kreativt skapande utförs av kommunal personal. 

Måluppfyllelse 

► 60 personer per år i Gislaved och 10 per år i Gnosjö 

Under 2019 började 24 kvinnor och 8 män, varav totalt 7 från Gnosjö. Största anledning att 

målet inte uppnåddes var att deltagarna inte började förrän i april. M ålet är delvis uppfyllt 

► Avslutade deltagare ska ha uppnått ökad livskvalite i minst tre av åtta delar i Livshjulet 

7 av 8 avslutade deltagare har nått detta mål. Målet är uppfyllt. 

Ekonomi 

Förbundet beviljade max 1.194.000kr för 2019 till projektledare, handledare, extern konsult 

och omkostnader. Utfallet blev 1.058.044kr. Skillnaden beror främst på att projektstarten blev 

uppskjuten pga sjukskrivning. 

2.1.4 Mitt Val 
Målgrupp 

Personer som har en nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom eller funktionsnedsättning, ålder 

19-67 år, som har kontakt med Försäkringskassan. De kan vara aktuella för Förstärkta 

samarbetet mellan FK och Arbetsförmedlingen. 

Arbetsgrupp 
Förbundet finansierar totalt 100% tjänst på Arbetsfö rmedlingen som handläggare och 
projektledare och 75% handläggare på Försäkringskassan, fördelat på flera personer. 

Måluppfyllelse 

► 6 grupper med 6-8 deltagare per år 

6 grupper med 6-8 personer har genomförts under 2019. Målet är uppfyllt. 

► Väntetid mellan Mitt Val och Förstärkta samarbetet ska vara max 2 veckor 

Alla 22 deltagare vars planering var att fortsätta i Förstärkta samarbetet fick börja inom 2 
veckor. Målet är uppfyllt. 

Fler mål finns kommenterade i Bilaga 2. 

Sid 10 (20) 



r.,, Finnvedens
I, samordningsförbund 

Ekonomi 

Förbundet beviljade max 1.173.000kr. Utfallet blev 846.806kr. Differensen beror främst på 

lägre omkostnader än beräknat och att mindre tid än beräknat behövdes från vissa 

medarbetare. 

2.2 Strukturinriktade insatser 
Två strukturinriktade insatser/projekt har finansierats under 2019: Projekt Samverkan i GGW 
och forskning kring Arenasamverkan. Det senare projektet presenteras i avsnitt 2.4.1. 

2.2.1 Projekt Samverkan i GGW 
En processutvecklare arbetar med huvuduppdraget att bidra till att samverkan kring 
arbetslivsinriktad rehabilitering för förbundets målgrupper utvecklas så positivt som möjligt 
inom GGW-området, särskilt i Gnosjö, Gislaved och Värnamo. Processutvecklaren är anställd 
av Gislaveds kommun men arbetar för alla parter i förbundet. 

Måluppfyllelse 
► Stöd att utveckla bättre fungerande samverkansprocesser 

Processutvecklaren har deltagit och varit en sammankopplande länk i flera sammanhang, 
bland annat har cheferna för kommunernas arbetsmarknadsorganisationer börjat träffas 
regelbundet. Sammanlagt har ca 30 möten kommit till stånd där processutvecklaren varit med 
och planerat och genomfört olika träffar. 

Ett stort arbete har varit att sätta sig in i och förbereda material inför beslut om förbundet 
skulle ansluta till digitala sökverktyget Insatskatalogen. Samt att efter beslut i augusti påbörja 
arbetet med att samla in material för Insatskatalogen. 

► Samordna kartläggning av behov av lokal preparand klass eller distansutbildning kopplad 

till IT-spåret i Eksjö 

Processutvecklaren hade kontakt med rektorn på Värnamo Folkhögskola som visade intresse 
för utbildningen. Sen rann detta ut i sanden vid en vidare kontakt. 

► Delta i minst ett möte per halvår med respektive Arenagrupp 

Deltagit i möten med alla Arenagrupperna under året. Ett försök till att vuxenutbildningen 
deltog på Arenamötena i Gnosjö gjordes. 

En Arenadag anordnades i maj med matnyttig information från projekten Mitt Val och Nya 
Vägar, Sara Arlesten gav en första inblick i sin rapport samt att Mia och Bella medverkade från 
gruppen Peer, personer med egen erfarenhet av ohälsa. 

1 oktober rapporterade Sara Arlesten om sin uppsats kring Arenasamverkan, där resultatet får 

arbetas vidare med under 2020. 

► Anordna gemensam kompetensutveckling 

Processutvecklaren har ansvarat för samlingarna som beskrivs i avsnitt 2.3.1 

► Stöd i uppstart och utveckling av de verksamheter som finansieras av förbundet 

Processutvecklaren har varit ett stöd i uppstarten av Mitt Val och Nya Vägar. 

► Stöd i uppföljning av de verksamheter som finansieras av förbundet 

Processutvecklaren har varit en länk mellan SE/IPS coacher och styrgruppen för dessa 
verksamheter. 
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► Samla in och sammanställa information om avvikelser i samverkan, i systemet Lex Heller 

Under 2019 ha r det inte inkommit något ärende i Lex Heller. 

Övrigt 
Omvä rldsbevakning - bland annat besökt andra förbund Halland, Värend, Centrala 
Östergötland, Sjuhärad och Sunnerbo. Även studiebesök i Göteborg i deras 
samordn ingsförbund tillsammans med Samordningsförbundet Södra Vätte rbygden. 

Processutvecklaren har även deltagit i möten såsom Beredningsgrupp, Styrelse för Finnvedens 
Samordningsförbund, Styrgrupp IPS/SE, Styrgrupp Arenasamverkan, Styrgrupp Mitt Val/Nya 
vägar, Styrgrupp AME Gnosjö, Lokal Arbetsmarknadsgrupp Värnamo samt i olika nätverk som 
är aktuella för den målgrupp aktörerna arbetar i - både i länet men även nationellt. 

Processutvecklaren har även deltagit i Nationella konferensen för Samordningsförbunden. 

En samlad bedömning är att de flesta målen är uppfyllda. 

Ekonomi 
Förbundet beviljade max 750.000kr för 2019 till en heltidstjänst och omkostnader. Utfallet 
blev 612.680kr. Differensen beror både på mindre omkostnader än beräknat och att 
processutvecklaren var sjukskriven del av hösten. 

2.3 Kompetensutveckling 
Förbundet organiserar och finansierar olika former av gemensam kompetensutveckling för 
anställda hos medlemmarna. Dä rmed ökar den samlade kunskapen om angelägna ämnen. Det 
är också bra att handläggare och chefer i de olika verksamheterna får möta varandra. Det ökar 
kunskapen om och förtroendet för varandra och underlättar direktkontakt när behov av 
samråd uppstår. 

Totalt deltog 314 kvinnor och 79 män i årets samlingar. Några nämns nedan. Dessutom 
anordnades föreläsningar inom ramen för Partsöverskridande kunskapssatsning (se avsnitt 
2.3.3). Totalt deltog fler i kompetensutveckling finansierad av förbundet än förra året. 

2.3.1 Föreläsningar och frukostmöten 
Teaterföreställningen " Skuggsyskon" visades på Arken i februa ri . En uppskattad och stark 
föreställning om att leva i skuggan av ett syskon med funktionsvariationer. Ingen gick nog 
oberörd därifrån. 

Frukostmöte både i Gislaved och Värnamo där Fredrik Ståhlfors, överläkare på Psykiatriska 
kliniken i Värnamo inspirerade oss i att motion och träning få r oss att må bättre. En föreläsning 
i Anders Hansens fotspår. 

I maj gav Sara Lund/Claes Schmidt oss en fantastisk föreläsning i en nästan fullsatt aula på 
Värnamo Sjukhus. Våra tankar om normer och värderingar sattes på prov och alla gick nog 
därifrån med nya insikter och ett leende på läpparna . 

I oktober var temat på ett frukostmöte forskningen om Arenasamverkan. 
I november var temat på ett frukostmöte Samverkan. 

2.3.2 Annan utbildning 
Arbetsmetoden Supported Employment har visat mycket goda resultat när det gäller att hjälpa 
personer med funktionsvariation att få och behålla arbete. För att stödja den fortsatta 
spridningen av metoden och kvalitetssäkring av arbetet har de tre samordningsförbunden i 
länet delfinansierat en 4-dagars grundutbildning inom SE och IPS (Individual Placement and 

(.) 
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Support), en tvådagarsutbildning i Supported Education och fördjupningsdagar för coacher och 
chefer. Ungefär en tredjedel av deltagarna kom från förbundets område. 

Flera från förbundets beredningsgrupp och styrelse deltog i samordningsförbundens 
Nationella konferens och vid andra tillfällen lokalt, regionalt och nationellt. 

2.3.3 Partsöverskridande kunskapssatsning stress 

Under 2019 finansierade förbundet ett projekt med storföreläsningar och fördjupande 
utbildning för medarbetare hos alla parter. Temat var gemensamt förhållningssätt och 
bemötande vid stressrelaterad ohälsa och/eller långvarig smärta . Ansvariga för projektet var 
Region Jönköpings län. 

Satsningen innebar ökad kunskap bl a om stress, smärta, möjlig behandling, hur fysisk aktivitet 
påverkar oss, själomhändertagande och motiverande samtal (Ml). 

73 kvinnor och 14 män deltog i storföreläsningarna i Värnamo medan 43 kvinnor och en man 
deltog i fördjupningarna . Den sneda könsfördelningen återspeglar framför allt den sneda 
fördelningen i de verksamheter som är berörda . 

En utvärdering gjordes gemensamt i länet, eftersom samma satsning gjordes i Finnvedens 
samordningsförbund. 

Enligt utvärderingarna verkar deltagarna överlag nöjda med både storföreläsningarna och 
fördjupningsutbildningarna. Kunskapssatsningen utfördes under ett år med konkurrens av 
stora utbildningsinsatser berörande flertalet parter bl.a . via de båda ESF-projekten CHANGE 
och Hälsofrämjande arbetsliv. Detta kan ha påverkat antalet som kunde få möjligheten att gå 
på just den här kunskapssatsningen. En sammanfattning av satsningen finns på förbundets 
hemsida. 

En kommentar i utvärderingen : 
"Mycket tydliga och konkreta föreläsningar och användbara verktyg från utbildningen" 

2.4 Annan samverkan 
Syftet med finansiell samordning är att stödja strukturer för samverkan inom 
rehabiliteringsområdet på olika sätt. Alla vinner på en effektiv samverkan när stöd ges till 
personer med komplexa behov. 

2.4.1 Arenasamverkan och forskning 
Arenasamverkan är ett samarbete inom hela GGW-området: Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och 
Värnamo. Alla fyra parter (kommun, vård, AF och FK) deltar i regelbundna möten på respektive 
ort. På mötena sker samråd om personer som behöver samordnat stöd, med samtycke från 
den berörde. Där informerar man också om ändrade regler, organisation och annan aktuell 
information som övriga kan ha nytta av. 

Under 2018 har de fyra Arenagrupperna mötts totalt 32 gånger, lärt mer om varandra och 
samrått om 61 kvinnors och 34 mäns situation. Genom dessa samråd har många oklarheter 
retts ut, vilket lett till mer effektivt stöd till de berörda. 

Förbundet finansierade 2018-2019 ett forskningsuppdrag kring Arenasamverkan. Sara 
Arlesten vid Linneuniversitetet deltog vid Arenagruppsmöten och intervjuade 10 brukare för 
att höra om deras upplevelse av samverkansformen och vilken nytta den haft. 
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Hennes forskningsrapport finns på förbundets hemsida. Hon kom bl a fram till följande, som 
kommer att underlätta fortsatt utveckling av Arenasamverkan 2020: 

► Vid samråd bör man utgå från frågeställningar som brukaren själv har formulerat 

► Låt brukaren eller en anhörig delta på Arenamötet 

► Öka delaktigheten genom tydligare återkoppling 

► Stärk förståelsen för varandras regelverk och roller 

Ekonomi 
För 2019 beviljades max 323.000kr till forskningsuppdraget. Utfallet blev 323.000kr. 

3. Styrelsens arbete under året 

3.1 Styrelsen 

Styrelsen består av sex ledamöter och sex ersättare, utsedda av respektive medlem. Styrelsen 
utser inom sig ordförande och vice ordförande, vilka tillsammans med förbundschef utgör ett 
arbetsutskott. AU möts inför varje styrelsemöte. 

Ordinarie ledamot Ersättare Utsedd av 

Inga-Maj Eleholt, ordförande Kjell Thelin Gislaveds kommun 
Pia Skogsberg, vice ordf Carina Källman Region Jönköpings län 

Kari Parman Maria Sandberg Gnosjö kommun 

Arnold Carlzon Runar Eldebo Värnamo kommun 

Tommy Sjögren Hans Fritz Arbetsförmedlingen 

Klas Rydell Carina Åberg Försäkringskassan 

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under 2019. 
Styrelsen deltog tillsammans med beredningsgruppen i en vårkonferens i april. Konferensen 
anordnades tillsammans med de båda andra förbunden i Jönköpings län. 

Styrelsen och beredningsgruppen hade också en gemensam arbetsdag i september, då man bl 
a påbörjade en process för utveckling av en ny vision och delmål för förbundet. 

Styrelsens protokoll och många andra handlingar om verksamheter mm publiceras på 
hemsidan www.finsamjonkopingslan .se. Ansvaret för hemsidan delas med de båda andra 
förbunden i Jönköpings län. Under 2019 skedde en förnyelse av hemsidan. 

3.2 Revisorer 

Förbundets medlemmar utser revisorer som har till uppgift att granska förbundets verksamhet 
och redovisning. De förtroendevalda revisorerna har ett sakkunnigt biträde från KPMG som 
stöd i granskningen. 

Följande personer är utsedda för 2019. 
Ordinarie rev isor Ersättare Utsedd av 

Östen Johnsson, Eksjö Göte Wahlström Region Jönköpings län 

Anders Berglund Värnamo kommun 

Jerker Stenqvist, KPMG Peder Johansson Försäkringskassan 

3.3 Beredningsgruppen 
Beredningsgruppens uppdrag är att förankra förbundets arbete i respektive organisation, att 
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samråda om behov av förbättrad samverkan, att bereda ärenden om projektansökningar och 
att vara ett stöd för förbundschef. 

Följande personer har ingått i förbundets beredningsgrupp under 2019: 
Ordinarie ledamot Ersättare Utsedd av 

Susanna Olsen Sara Steffensen Gislaveds kommun 
Ja kob Björnell Maria Svensson Gnosjö kommun 
Susanne Leander Region Jönköpings län, processledning 

Vakant Region Jönköpings län, psykiatri 

Fredrik Wallström Carola Nordin Värnamo kommun 

Charlotte Engström Andersson Jenni Tiger Arbetsförmedlingen 

Gunilla Westerlund Faton Lajqi Försäkringskassan 

I beredningsgruppens möten deltar även förbundschefen, förbundssekreteraren och 
processutvecklaren. Beredningsgruppen har haft 7 möten under 2019. 

3.4 Medlemssamråd 
Sista fredagen i februari varje år möts representanter för alla medlemsorganisationer i de tre 
samordningsförbunden i Jönköpings län till gemensamt samråd. 

Vid samrådet 2019 diskuterades bl a jämställdhet och redovisning av socioekonomiska effekter 
av de verksamheter som finansieras av förbunden. 

3.5 Kansli 
Förbundschefen ansvarar för kontakter med medlemsorganisationerna om projekt mm, 
beredning av ärenden till styrelsen, verkställighet av beslut, extern information, ekonomi- och 
fakturahantering mm. Förbundschef är Peter Hedfors. 

Förbundet köper 45% tjänst som förbundschef av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 
I avtalet ingår kostnader för kanslilokaler i Jönköping och andra gemensamma omkostnader. 
Samtidigt köps 25% tjänst som förbundssekreterare på kansliet i Jönköping. Förbunds
sekreterare är Jacqueline Petkovic. Ekonomi- och redovisningstjänster köps av Region 
Jönköpings län. 

Säteskommunen Gnosjö kommun har ansvaret för tillsyn av att förbundet fullgör sina 
skyldigheter enligt arkivlagen {1990:782). 

4. Finansiell analys 
Samordningsförbund finansieras enligt lagstiftningen till 50% av staten (genom 
Försäkringskassan), 25% av landsting/region och 25% av berörda kommuner. 

Den statliga tilldelningen för 2019 blev något lägre än 2018, vilket även påverkade bidragen 
från övriga medlemmar. 

Sedan förbundet startades har det funnits ett kapital respektive årsskifte, på samma sätt som i 
alla samordningsförbund. Förbunden får inte skuldsätta sig. Samtidigt innehåller varje ansökan 
om medel en viss marginal. Utfallet påverkas dessutom av sjukdom, vakans mm på 
finansierade tjänster, vilket inte kunnat påverkas från förbundets sida. 

Kvarvarande kapital 1.690 tkr kan jämföras med den rekommendation om godtagbart kapital 
som Nationella rådet angett. För förbund av denna storlek är gränsen 20% av årets bidrag från 
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medlemmarna, vilket för vårt förbund innebär 1.047 tkr. Kapitalet dubblerades tillfälligt under 
2018 när medlemmarna ökade budgeten 30% för att ta vara på det budgetutrymme som 
erbjöds från staten. Stor del av detta kapital skulle ha använts under 2019 enligt 
Verksamhetsplan 2019. Endast 704tkr skulle ha funnits kvar för planerade projektkostnader 
under 2020. Att kvarvarande kapitalet blivit betydligt högre beror på att de flesta projekten 
visade sig få betydligt lägre kostnader än beräknat. Detta kommenteras under respektive 
projekt/verksamhet i avsnitt 2.1 ovan. 

Den största ekonomiska skillnaden från 2018 till 2019 var att betydligt mer medel från 
förbundet gick till aktiv verksamhet i form av projekt i år: 4,7 milj kr istället för 3,1 milj kr. 

Andra avvikelser jämfört med budget 
Enligt förbundsordningen fördelas kommunernas andel utifrån antal invånare 1 november året 
innan budgetåret. Fördelningen i budgeten gjordes i september och var därför preliminär. 
Kommunerna och regionen har betalat de bidrag som beslutats i budgeten, efter korrigering 
utifrån invånarantalet 1 november 2018. Utbetalningarna från staten blev 4tkr mindre än den 
summa förbundet preliminärt fick sig tilldelad för året, vilket ska följas upp. 

De flesta kostnaderna följde budget. 
Budgeten för kompetensutveckling understeg budget eftersom kostnader hölls låga och för att 
färre än beräknat deltog i vissa planerade aktiviteter. 

Kanslikostnaderna hålls låga, bl a genom att kansliet delas med Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden. Flera av kostnaderna inom kanslikontot blev dock något högre än beräknat 
samtidigt som budgeten lagts något för lågt. Kanslikostnaderna blev ungefär på den nivå som 
prognosen inför budget 2020 visade i september 2019. 

Budgeten för information utökades under året av styrelsen för en redan beslutad uppdatering 
av förbunden i länets gemensamma hemsida . Kostnaden följde planen . 

Ekonomiska principer 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning i tillämpliga delar. 

Förbundet uppfyller kommunallagens balanskrav. Årets underskott på 480tkr innebär att en 
del av föregående års kapital tas tillvara, i enlighet med beslutad budget. 

Uppställningen av nedanstående finansiella rapporter utgår från den mall som Nationella rådet 
för Finsam har tagit fram . 
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5. Finansiella rapporter 

5.1 Driftsredovisning 

Belopp tkr Utfall jan-dec 
2019 

Aktuell 
budgetjan-
dec2019 

Avvikelse utfall-
budget 

Bokslut helår 
2018 

Nettokostnad 5 624 308 6 434 950 810 642 4 000 562 

Bidrag/intäkt 5 144 001 5 148 000 3 999 5 236 000 

Resultat -480 307 1235 438 

Utgående eget 
kapital 

1689 772 2 170 078 

Likvida medel 2 678137 2 777136 

5.2 Resultaträkning ... 
r::

Belopp i kr. = Not Budget 2019 2019-12-31 2018-12-31 
.~ 
'g 
:c"' 

Intäkter = "' 
~Driftbidrag 1 5 148 000 5 144 000 5 236 000 
Nu;

Öres och kronutjämning 1 0 "" 
~ 

Intäkter totalt 5 148 000 5144 001 5 236 000 a<C 
~ 

N 

co 
~ 
gjKostnader 
N 

EVerksamhet 3 5 548 800 - 4 671 152 - 3 080 092 ~ 

Kompetensutveckling 200 000 - 167 836 -266 480 
~ 

Kansli 550 000 - 611 542 -523 619 

Information 25 000 - 50 498 - 7 374 

Ekonomiadministration 72150 -78 370 - 77 231 

Styrelsen 4 000 - 4 899 -12 681 

Revision 35 000 -39 952 -33 085 

Kostnader Totalt 6 434 950 -5 624 248 -4 000 562 

Resultat -480 247 1235 438 
Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader -60 0 

Resultat efter finansiella poster -480 307 1235 438 

Årets resultat -480 307 1235 438 

Budgeten är enligt Verksamhetsp!an 2019. Vissa korrigeringargjordes av s!Jre!sen under året. 
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5.3 Balansräkning 

Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 

Fordringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital 

Årets resultat 

Årets balanserade resultat 

Skulder 

Kortfristiga skulder 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 

5.4 Kassaflödesanalys 

Belopp i kr. 

Årets resultat 

Justering för ej lilnriditetspåverkande poster 

Medel från verksamheten före förändring 

av rörelsekapital 

Ökning/ minskning kortfristiga fordringar 

Ökning/ minskning kortfristiga sh.-ulder 

Kassaflöde för den löpande verksamheten 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 

Lih.-vida medel vid årets början 

Lih.-vida medel vid årets slut 

2 136 334 

2 678 137 

2 814 471 

2 814 471 

2170 078 

-480 307 

1 689 771 

1 124 700 

2 814 471 

2019-12-31 

- 480 307 

-28 592 

409 901 

2 777 136 

2 678 137 

107 742 

2 777 136 

2 884 878 

2 884 878 

934 640 

1235438 

2170 078 

714 799 ... 
r::

2 884 878 = 
.~ 
'g 
:c"' 
= "' 
~ 
Nu; 
"" 
~ 
N2018-12-31 

a<C 
~ 

co 
~ 
gj 

1235438 
N 

E 
~ 
~ 

- 30 824 

- 178 613 

1 751134 

2 777 136 
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5.5 Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter 
2019-12-31 2018-12-31 

Driftbidrag från staten genom Försäkringskassan 

Driftbidrag från Gislaveds kommun 

Driftbidrag från Gnosjö kommun 

Driftbidrag från Värnamo kommun 

Driftbidrag från Region Jönköpings län 

Öres och kronutjämning 

Summa 

Not 2. Fordringar 

2 570 000 

518 800 

170 000 

598 200 

1 287 000 

1 

5144 001 

2019-12-31 

2 618 000 

527 900 

172 900 

608 200 

1 309 000 

0 

5 236 000 

2018-12-31 

Skattefordringar 202 

Fordran Moms 136 132 

Not 3. Verksamhet/Projekt 
Budget 2019 2019-12-31 

Gemensamma projektkostnader 

Stöd till arbete - SE/ IPS 

Forskning om Arenasamverkan 

IT-spåret 

Projekt Samverkan i GGVV 

Nya Vägar 

Mitt Val 

Kunskapssatsning Stress 

Vidare i Gnosjö 

Totalt 

10 000 

1 642 500 

300 000 

250 000 

750 000 

1 150 000 

1 100 000 

346 300 

0 

5 548 800 

22 000 

1 360 983 

323 000 

169 315 

612 680 

1 058 044 

846 806 

278 324 

0 

4 671152 

202 

107 540 

... 
r:: 
= 
.~ 
'g

2018-12-31 :c"' 
= "' 
~ 
N10 000 u; 
"" 

1470452 ~ 
a<C 
N194 880 
~ 

co 
250 000 ~ 

gj 

680 213 N 

E 
~ 

0 ~ 

0 

0 

474 547 

3 080 092 
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Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 

;
G1s.f~ ved 20 0-03-19 
// 

-

,
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G ~laveds kommun egion Jönköpir;igs län 
Ordförande ice ordförandJ 2019 

✓-~~ Glt\A V\"--
Kari Parman Tommysjö 
Gnosjö kommun Arbetsf· rme 
Ledamot, vice ordförande 2020 Ledamot 

An 

Värnamo kommun 
Ledamot 
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MU 
Finnvedens Samordningsferbund 
Granskning avforvaltning. bokslut 

och årsredovisning 2019 

1. Sammanfattning och bakgrund 
Vi har av de förtroendevalda revisorerna i förbundet fått i uppdrag att granska förvaltning, bokslut 
och årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

Revisorernas ansvar är att uttala sig om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
kommunallagen samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen. 

Våti uppdrag är att granska förvaltningen, bokslutet och årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. 

Våt· granskning har visat på att förvaltningen i förbundet synes ha varit god under året och att 
årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. 
Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning och god redovisningssed. 

2. Syfte 
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med 
kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed samt att 
granska förbundets förvaltning under året som gått. Resultatet av vår granskning utgör underlag för 
revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 

3. Avgränsning 
Granskningen har omfattat bokslutet och åt·sredovisningen för åt· 2019. 

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, 
främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2

. Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss att årsredovisningen inte inne
håller väsentliga felaktigheter. 

I vår granskning av årsredovisningen ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över 
förbundets kostnader och intäkter då även den statligt valda revisorn utför granskning av förbundets 
förvaltning. Granskningen har inte heller som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex 
förskingringar. 

1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company 
anda memberfinm of the KPMG networi< of independent member finms 

affiliated with KPMG lntemational, a Swiss cooperative. All rights reserved. 
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4. Revisionskriterier 
Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer 

• Kommunallag och lagen om kommunal bokföring och redovisning 

• Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges 
Kommuner och Regioner, SKR 

• Förbundsordningen samt övriga interna regelverk och instruktioner 

5. Ansvarig nämnd/styrelse 
Granskningen avser förbundsstyrelsens årsredovisning och förvaltning år 2019. 

Rapporten är saklighets granskad av förbLmdschef Peter Hedfors. 

6. Metod 
Granskningen har genomfö1i s genom: 

• Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi 

• Översiktlig analys av resultaträkningen 

• Översiktlig granskning av förvaltning och intern kontroll 

7. Projektorganisation 
Granskningen har genomförts av revisor John Jaresund, under ledning av Jerker Stenqvist, 
Auktoriserad revisor/Ceriifierad kommunal yrkesrevisor. 

8. Samordningsförbundets verksamhet år 2019 

8.1 Genomförda projekt 
Årets genomförda insatser bedöms vara i linje med Lag (2003: 1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser och inom ramen för 2019 års verksamhetsplan. 

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company 
and a member firm of the KPMG network of independent member firms 

affillated with KPMG lntemational, a Swiss cooperative, All rights reserved. 
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8.2 Styrning och ledning av verksamheten 

I samband med vår granskning av årets verksamhet noterades följande. 

• Den ekonomiska uppföljningen under året synes ha varit god. Förbundet har upprättat 
delårs- och årsrapporter i enlighet förbundsordningen. 

• Stickprovskontroll och analys har skett av förbundets uppföljning av måluppfyllelse i olika 
projekt, vilket visat på en god hantering avseende detta. 

Avseende de flesta projekt så sätts målen redan i själva ansökan, sedan kan dock styrelsen 
eller projektets styrgrupp komma att justera och konkretisera vissa mål. Uppföljning sker 
på flera sätt, tex via anlitande av s.k. följeforskare, i respektive styrgrupp samt i förbundets 
delårsrapport respektive i årsredovisningen. Denna uppföljning görs dels av 
projektpersonalen själva och dels av förbundschefen bl a genom statens 
uppföljningssystem SUS. Projektens utveckling rapporteras kontinuerligt till styrelsen. 

• Budgeten och verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019 har fastställts av styrelsen. 

• Vår granskning av intern kontroll och förvaltning i övrigt visar på goda rutiner avseende 
denna hantering samt rimlig uppfyllelse jämfört med fastställda interna instruktioner samt 
förbundsordningen. Inlämning av skattedeklarationer till Skatteverket samt betalningar av 
skatter och avgifter har skett i tid under året. Förbundets hantering av likvida medel görs 
numera alltid två personer i förening. 

Vi bedömer att styrelsen har fullgjort sitt uppdrag när det gäller ledning och styrning av 
verksamheten. 

9. Årsbokslut och årsredovisningen 
Vi bedömer att bokslutet och årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets 
resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. 

Vi anser att förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning i allt väsentligt har upprättats 
enlighet med god redovisningssed. 

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company 
anda memberfirm ofthe KPMG networ1< of independent memberfirms 

affiliated with KPMG lntemational, a Swiss cooperative. All fights reserved. 
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9.1 Eget kapital 
Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapital så skall 
va1je förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rimlig storlek på eget 
kapital menar Nationella rådet är 20 % av en medelsfördelning på mellan 0-7 mkr. För Finnvedens 
Samordningsförbund skulle det med budgeterad medelsfördelning om ca 5, 1 mkr innebära ett eget 
kapital om ca 1,0 mkr jmf med nuvarande eget kapital per 2019-12-31 om 1,7 mkr. Enligt den 
verksamhetsplan för år 2020 som finns i förbundet så är målet att stora delar av förbundets egna 
kapital ska nyttjas under år 2020, där målet vid årsskiftet 2020-12-31 är ett eget kapital om ca 
0,3 mkr. 

KPMG, 2020-03-11 

Jerker Stenqvist 
Auktoriserad revisor/Certifierad kommunal yrkesrevisor 

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company 
and a member firm of the KPMG network of independent member firms 

affiliated with KPMG lntemational, a Swiss cooperatlve. All rights reserved. 
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Finnvedens 
samordningsförbund 

Protokoll, årsredovisning och revisionsberättelse. 

Härmed översänds justerat protokoll från förbundets styrelse 2020-03-19 tillsammans 
med Årsredovisning med bokslut för 2019 och revisionsberättelse med bilaga. 

Enligt antagen förbundsordning § 10 ska styrelseprotokolls justering anslås på 
berörda kommuners och Regionens anslagstavla. Förbundsordningen finns 
tillgänglig på förbundets hemsida under rubriken Dokument. 

Varje berörd kommun och Region Jönköpings län behöver ta upp årsredovisningen i 
fullmäktige och ta ställning till fråga om ansvarsfrihet. 

Återkom om ni önskar få en muntlig information om förbundets arbete till fullmäktige 
i samband med att frågan om ansvarsfrihet prövas. Det är bra om kunskapen om 
effekterna med samverkan sprids till fler. 

Både Årsredovisning och revisionsberättelse med bilaga finns i digitalt format på 
förbundets hemsida, under rubriken Dokument och på Digitala anslagstavlan. 

Jönköping 2020-03-24 

Peter Hedfors 
Förbundschef 
Tel 072-741 58 00 

www.finsamjonkopingslan.se 

Postadress: Telefon: Organisationsnummer: 
c/o Gnosjö kommun 072-741 58 00 222000-2873 
Arbetsmarknadsenheten E-post: Bankgiro: 
335 80 Gnosjö finsam@gnosjo.se 816-7587 

http://www.finsamjonkopingslan.se
mailto:finsam@gnosjo.se
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Organ 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Sekreterare 

Mötesordförande 

Justerare 

Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen 

Spaden, Gislaveds kommunhus, 2020-03-19 kl 13.15-14.00 

Inga-Maj Eleholt, Gislaveds kommun 
Kari Pannan, Gnosjö kommun 
Arnold Carlzon, Värnamo kommun 
Charlotte Engström Andersson, tillf ersättare Arbetsförmedlingen 
Klas Rydell, Försäkringskassan 
Håkan Johansson, Region Jönköpings län 

Peter Hedfors, förbundschef 

Arnold Carlzon 

~.~-====: 
~~ 

~~;:;;
Arnold 'Carlzon 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Styrelse Fiunvedens Samordningsforbuud, Styrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-03-19 

Datum for uppsättande 2020-03-24 Datum för nedtagande 2020-04-15 

F örvaringsplats Förbundets kansli, Jönköping 

; 

..................... /'.::.~<, ............................... . 
PeterHedfors, förbundschef 

(. 
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§ 1. Öppnande 
Ordförande Inga-Maj Eleholt hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Charlotte (som 
normalt ingår i beredningsgruppen från AF) ersatte Tommy Sjögren, som hade förhinder. 
Håkan Johansson är nyvald ledamot från Region Jönköpings län efter Pia Skogsberg. 
Inga-Maj Eleholt, Klas Rydell, Håkan Johansson och Arnold Carlzon deltog i mötet per 
telefon p g a egen sjukdom eller för att minska risken för corona-smitta. 

§ 2. Val av mötesordförande och justerare 
Inga-Maj föreslog att Kari valdes till mötesordförande, eftersom hon deltog per telefon. 

Styrelsen beslutade välja Kari Parman till mötesordförande och Arnold Carlzon till justerare. 
Tid för justering beslutades. 

§ 3. Dagordning 
Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

§ 4. Aktuellt i förbundet 
Förbundschef rapporterade om aktuellt i förbundet: 

Det är fortfarande inte klart om Lisa Edvinsson slutar sista juni eller sista december. 
Beredningsgruppen önskar att ett vikariat annonseras ut, om hon väljer att sluta i juni. 
Styrelsen beklagade att hon lämnar uppdraget som processutvecklare och hade inget emot 
att tjänsten annonseras ut. 
En ny projektledaren i Mitt Val har kommit igång.Pga att AF fortfarande saknar 
personal i Förstärkta samarbetet med FK, vilket berör deltagarna i Mitt Val, så dröjer 
vårens första gruppstart. Man räknar ändå med att kunna genomföra planerat antalet 
grupper i år. 
IT-spåret har fått problem med att deltagare inte längre kommer att kunna få stöd från AF 
under studietiden. En diskussion om långsiktig finansiering och organisation har också 
påbörjats. 
Utbrottet av coronavirus riskerar snabbt att minska antal deltagare till de finansierade 
insatserna och öka frånvaron både vad gäller personal och deltagare. Det är för tidigt att se 
alla effekter, t ex hur förbundets ekonomi påverkas. En effekt kan bli att frukostmötet om 
Försäkringskassans arbete 13 maj kommer att behöva ställas in. Nationella konferensen 
har redan ställts in. Där f'ar förbundet betala hotellkostnaderna p g a sent återbud, men vi 
slipper konferenskostnaderna. 

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna. 

§ 5. Meddelanden 
Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen 

a) Protokoll AU 200306 

b) Minnesant beredningsgruppen 200311 

c) Minnesant styrgrupp Mitt V al/ Nya Vägar 200226 

d) Minnesant styrgrupp IT-spåret 200221 
e) Beslut om ny revisor, Värnamo kommun 

f) Minnesanteckningar från Ledningsråd, Insatskatalogen 200205 

g) Samordningsnytt - nyhetsbrev från Nationella Rådet februari 2020 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna. 

Justerandes sign IUtdragsbestyrkande 
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§ 6. Årsredovisning 2019 
Slutligt förslag till Årsredovisning 2019 kommenterades av förbundschef Revisorerna hade 
inga anmärkningar men korrigering har behövt göras av vissa siffror efter förra styrelsemötet. 
AU bedömde också att resultaträkningen och not 3 om verksamheter skulle kompletteras med 
en kolumn med budget. 

Styrelsen beslutade 
att fastställa Årsredovisning 2019 med två bilagor och sända den till medlemmarna 
tillsammans med revisionsberättelsen. 

§ 7. Uppföljning av budget verksamheter 
F örbundschef gick igenom en sammanställning av ekonomin för våra finansierade 
verksamheter 2019: beviljad budget, reserverade medel enligt budget i Verksamhetsplan 
2019, utfallet och avvikelsen mellan utfall och beviljad budget. Utfallet låg 2019 i snitt 17% 
lägre än beviljad budget. Klas Rydell bekräftade att det är många års erfarenhet att insatser 
oftast inte förbrukar alla beviljade medel eftersom det ofta uppstår sjukdom eller vakans, alla 
omkostnader inte uppgår till budgeterat belopp mm. Därmed låses mer medel än nödvändigt, 
istället för att kunna gå till ny verksamhet. Styrelsen instämde i att det inte är bra. 

Styrelsen beslutade 
att ge förbundschef i uppdrag att i förberedelserna inför budget 2021 göra ett generellt avdrag 
med I 0% jämfört med beviljad budget till finansierade verksamheter, när det inte finns sakligt 
skäl att göra annorlunda. 

§ 8. Ekonomisk rapport per 200229 
Förbundschefkommenterade en ekonomisk rapport per 200229 med helårsprognos. Enligt 
den finns ett utrymme för nya verksamheter under 2020 med 1,6 milj kr, jämfört med 800tkr 
enligt Verksamhetsplan 2020. Ingen ansökan om medel är på gång än. 

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 9. Medlemssamrådet 28 februari 
Förbundschef rapporterade från medlemssamrådet 200228. Ett extra medlemssamråd kommer 
att hållas kring resultatet av översynen av förbundens arbete och IT-spårets framtid. 
Minnesanteckningarna kommer att publiceras på hemsidan då de är klara. 

Kari Parman informerade om att en av diskussionerna på mötet gällde hur vi kan bli bättre på 
att sprida informationen om förbundens arbete och de viktiga socioekonomiska effekterna, 
särskilt till fler berörda chefer och ekonomer. Alla medlemmar behöver fundera på lämpliga 
informationsvägar. Ett sätt är att förbundschef inbjuds att ha muntlig information då 
kommunfullmäktige behandlar Årsredovisning 2019 och frågan om ansvarsfrihet. 

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna. 

§ 10. Åtgärdsplan gällande GDPR 
F örbundschef kommenterade utsänt PM angående hur förbundet följer GDPR och den 
Årsrapport 2019 som vårt dataskyddsombud på Qnister har skickat till förbundet. 

Styrelsen beslutade enligt AUs förslag 
att lägga Årsrapport 2019 till handlingarna och 
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att ge förbundschef i uppdrag att prioritera att göra klart de i PM:et nämnda 
personuppgiftsbiträdesavtalen och övergången från Dropbox till OneDrive. 

§ 11. Övriga frågor 
Det fanns inga övriga frågor. 

§ 12. Mötet avslutas 
Mötesordförande Kari Pannan tackade alla och förklarade mötet avslutat. 

.Tusterandes sigo. IUtdragsbes\)'rlomde 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2020-11-04 1(1)

Ks §231 Dnr: KS.2020.99 2.4.6

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Mediacenter i
Jönköpings län

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer resultat- och
balansräkning enligt årsredovisning 2019 för Mediacenter i Jönköpings län, samt
beviljar direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Mediacenter i Jönköpings län har överlämnat årsredovisning samt
revisionsberättelse för 2019. Årets resultat är -99 tkr vilket föreslås balanseras
med medel från resultatutjämningsreserv. Det genomsnittliga resultatet de
senaste fem åren är +281 tkr.

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslag och ger en rättvisande bild av resultatet och ställningen i
enlighet med god redovisningssed. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2019
Förvaltningsberättelse 2019
Revisionsberättelse 2019 daterad 2020-04-20
Sakkunnigas granskningsrapport (Nodum Revision)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 september 2020
Kommunstyrelsen den 21 oktober 2020, §218

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Till 
Aneby kommun 
Eksjö kommun GISLAVEDS KOMMUN 
Gislaveds kommun ANKOM 
Gnosjö kommun 
Habo kornmun 2020 -05- 1 2 
Jönköpings kommun Dnr 
Mullsjö kommun 
Nässjö kommun 
Sävsjö kommun 
Tranås kommun 
Vaggeryds kommun 
Vetlanda kommun 
Värnamo kommun 

Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2019 samt hemställan om ansvarsfrihet, 
avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län. 

I enlighet med § 6 i förbundsordningen och kap.9 § 20 i kommunallagen översändes härmed 
revisorernas berättelse för år 2019 avseende kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län. 

Hemställan 
• att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län 

avseende 2019 godkänns. 
• att kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i kommunalförbundet 

Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för år 2019. 

Beslut översändes snarast till: 

Mediacenter Jönköping län 
Att: Jan Fransson 
Box 1027 
551 11 JÖNKÖPING 

Jönköping 2020-05-11 

Bilagor: 
1. Årsredovisning 
2. Förtroendevaldas revisionsberättelse 
3. Sakkunnigas granskningsrapport (Nodum Revision) 

Mediacenter Jönköpings län 

Box 1027 

55111 Jönköping 
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Mediacenter Jönköpings län 
222000-1826 

Förvaltningsberättelse 2019 
l<ommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län, nedan kallat Mediacenter ägs gemensamt av alla 
länets 13 kommuner. Huvuduppdraget är att samordna och ge service åt länets kommuner inom 
områdena Film och Media, AV-utrustning och elektronik samt vara ett stöd för länets kommuner 
inom ll<T-pedagogik. Uppdraget ger länets kommuner möjlighet att bedriva en verksamhet som är 
modern, kostnadseffektiv och ger bättre kvalitet för länets kommuner vilket borgar för en högre 
måluppfyllelse för länets elever. 

Verksam hetsmål och måluppfyllelse 2019 
Under 2019 har kontinuerlig uppföljning av delverksamheterna genomförts. Vi har de senaste åren 
infört digitala kontrollsystem samt och en tydligare organisation vilket ger en bättre löpande kontroll 
av avvikelser under året. I utvärderingar för uppsatta verksamhetsmål nås huvudsakligen målen inom 
samtliga verksamhetsgrenar förutom inom "God ekonomisk hushållning". Här nås inte alla delmål 
och orsaken till detta finns mer beskrivet i avsnittet "Försäljning och Teknik". 

Verksamhetsmål Må)upp(yllelse 
Utlåning av film/media och digitala läromedel Når uppsatta verksamhetsmål till 90 %. De mål som inte 

nås är kopplade till kostnadsbesparingar där målet är att 
investera i filmrättigheter och digitala licenser för 35 
kr/elev. 

Teknisk service inom it och elektronik Når uppsatta mål gällande kvalitet. På grund av ojämn 
orderingång är det periodvis svårt att klara installationer 
inom 1 månad från beställning. Inom service och 
garantihantering når vi uppsatta mål vilket inte gj01ts 
tidigare år. 

Gemensam anskaffning av elektronisk och 
teknisk utrustning 

Når uppsatta verksamhetsmål 

Utveckling av IT/Media som pedagogiskt 
verktyg 

Når uppsatta verksamhetsmål 

Utbildning och erfarenhetsutbyte Når uoosatta verksamhetsmål 
Samverkan med regionala organisationer och 
motsvarande verksamheter nationellt 

Når uppsatta verksamhetsmål 

Miliöarbete Når uppsatta verksamhetsmål 
En god arbetsplats Når uppsatta verksamhetsmål 
God ekonomisk hushållning Når ett av de två finansiella målen 

Film och Media 
I Mediacenters uppdrag ingår att tillhandahålla ett brett och högkvalitativt utbud av film och digitala 
läromedel. Målsättningen är att vara den mediacentral i Sverige som har det bästa utbudet av 
utbildningsfilm, dokumentär- och spelfilm för pedagogisk användning. En huvudmålsättning är att 
varje år investera i rättigheter och licenser för minst 35 kr/elev. På grund av minskade intäkter från 
avtal med samverkanskommuner utanför länet och krav på effektiviseringar av hela Mediacenters 
verksamhet når vi inte detta mål för 2019. Målsättningarna kopplade till användande av utbudet nås 
med god marginal. Vi har ökat användningen av film rättigheterna från att 2018 från 655 108 startade 
filmer till att 2019 haft 719140 startade filmer. Detta är en ökning med ca 10 %. Detta samtidigt som 
antalet användare bara ökat med någon procentenhet vilket gör att investerade resurser används 
mer än tidigare år. I statistiken utläses en ökning av antalet elevkonton och en stor del av ökningen 
beror på att elever använder resurserna i större utsträckning än tidigare. I användarstatistiken över 

digitala läromedel som Mediacentertillhandahåller nås samtliga uppsatta verksamhetsmål. 

Försäljning och teknik 
Målsättningarna inom försäljning nås och efterfrågan på inköp av AV-produkter och pedagogisk 

teknik ligger på samma nivåer som tidigare år. För 2019 var den budgeterade försäljningen på 27 mkr 
och den verkliga försäljningen hamnade på 28, 7 mkr. Vi har under ett antal år tidigare sålt iPad till 

höglandets kommuner för ca 10 mkr årligen men avvecklat detta under 2019. Detta har inneburit att 

omsättningen minskat med ca 10 mkr jämfört med 2018 och därav intäkter för hanteringskostnader . . ~ 
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Under 2018 skrevs ett nytt leveransavtal med samtliga länets kommuner där Mediacenter ska 
samordna inköp av AV-utrustning och pedagogisk teknik, åren 2019-2022 samt hantera installationer 
och service inom kompetensområdet. I tidigare leveransavtal har det inte funnits en reglerad nivå för 
det pålägg Mediacenter har för sin hantering. Vid förhandlingen av avtalet diskuterades pålägget för 
hanteringskostnaden och det slogs fast att det ska hamna på max 7 % för 2019. Historiskt sett har 
pålägget legat på drygt 9 %. l<onsekvenserna av avtalet har inneburit att stora effektiviseringar har 
genomförts under 2019. Det har främst handlat om att effektivisera service och installationer men 
även personalnedskärningar inom administration och försäljning. De produkter som vi förmedlar har 
dessutom blivit billigare under året då vi gjort nya upphandlingar och vi omsätter fler produkter än 
tidigare år men summan för inköpen ligger kvar på samma nivå som tidigare. Det minskade påslaget 
på produkterna är också orsaken till att Mediacenter inte når alla uppsatta ekonomiska mål för 2019. 

Utbildning, nätverk och samverkan 
Vi når uppsatta målsättningar för 2019 i huvudsak. Där vi inte når fram är mindre delmål samt att 
kvalitativt göra löpande utvärderingar av enskilda insatser. Under 2019 har Mediacenters IKT 
pedagoger genomfört utbildningar inom kompetensområdet som är klassrumsteknik, pedagogisk 
teknik samt inom film/media. Ett större uppdrag har genomförts tillsammans med Jönköpings 
kommuns kring satsning på kompetensutveckling för förskolan. Vi har erbjudit och deltagit aktivt i de 
kompetensutvecklingsdagar som arrangeras runt om i länet. Vi har under året också erbjudit 
utbildning inom klassrumsteknik vid köp av till exempel interaktiva skrivtavlor som genomförs i stor 
omfattning. Mediacenter har genomfört nätverksträffar med länets kommuner inom IKT-pedagogik 
och för skolbibliotek där vi är sammankallade. Vi är också aktiv deltagare i nätverket kring alternativa 
verktyg/skoldatortek. Under hösten 2019 arrangerade Mediacenter en nationell konferens för IKT
pedagoger från andra Mediacentraler från hela Sverige som är en del i uppdraget kring 
omvärldsbevakning. En större arbetsinsats har också gjorts kring att arrangera två större 
skolutvecklingsresortill BETT i London med 58 deltagare och SETT i Kista i Stockholm med ca 35 
deltagare från länets kommuner. 

Miljö 
Mediacenter bedriver ett aktivt miljöarbete och är sedan 2006 miljödiplomerade enligt Svensk 
Miljöbas genom Jönköpings kommun. Under 2019 har investeringar gjorts i att elektrifierat delar av 
fordonsparken vilket minskat direktutsläpp av koldioxid. Vi har installerat laddstolpe i anslutning till 
lokalen för att kunna ladda bilar egna fordon men också för besökare från länets kommuner att 
kunna köra med elbilar för att besöka möten, nätverk eller utbildningar. Under året har vi påbörjat 
ett arbete med att se över hur vi kan reparera elektronik samt återvinning där vi ser att vi kan vara till 
stor nytta för länets kommuner i framtiden. 

God ekonomisk hushållning 
Årets resultat på - 99 tkr samt uttag från resultatutjämningsreserven om 99 tkr innebär att 
balanskravsresultatet för 2019 uppgår till Otkr. 

Kommunalförbundet har därmed uppfyllt ett av de uppsatta ekonomiska målen för 2019, att uppnå 
minst ett 0-resultat i balanskravsresultat. Däremot uppfylls inte målet att ha ett rörelseresultat på 
minst 1% av skatteintäkterna (medlemsintäkterna). 

Balanskravsutredning (i tkr) 

Årets resultat -99 

Justering för reavinster 0 

Medel från resultatutjämningsreserv 

!Arets ba·l~nskravsres~ltat: -

99 
-o! 
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Femårigt finansiellt sammandrag 
Belopp i tkr 2019 2018 2017 2016 2015 

Nettoomsättning 32894 44138 40 679 38093 32 362 
Finansiellt netto 3 3 -2 10 25 
Årets resultat -99 58 437 335 676 

Likvida medel 2375 1673 3 689 2132 2370 
Balansomsättning 17 514 22 502 15 377 15 858 14487 

Soliditet 41% 32% 47% 42% 44% 
Kassalikviditet 142% 129% 159% 157% 159 % 

Budgetuppföljning 2019-12-31 (i fär) 

Utfalli 
Rörelseintäkter 2019-12-311 
Medlemsavgifter o bidrag 9 922 
Externa avtal 4 036 
Nettoomsättning 32 894 

Övriga intäkter 1 708 

Summa rörelseintäkter 48 560 

Rörelsekostnader 
Han delsvaror -26 892 

Personalkostnader -12 373 

Filmlicenser och dig. läromedel -3 340 

Övriga kostnader -5 996 

Summa rörelsekostnader -48 601 

Rörelseresultat före avskrivningar -41 

Avskrivningar -61 

Resultat före finansnetto -102 

Finansnetto 3 

Resultat efter finansnetto -99 

Budget 
2019-12-31 
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INVESTERJNGAR 
Kommunalförbundets investeringar i verksamheten har 2019 uppgått till 143 294 kr 
och har finansierats med egna medel. 

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 

Med stöd i kommunallagens kap 11. 14§ (2017:725) och enligt direktionsbeslut, 

så är~.60 kr avsatta ~n ~esultatutjä/!1~:/lin/gsreserv. 
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RESUL1'ATRÄKNING 

Verksamhetens intäkter 
Medlemsintäkter (Jkpgs läns kommuner) 
Externa avtalskunder 
Nettoomsättning 
Övriga bidrag och intäkter 
Summa verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 
Handelsvaror och liknande kostnader 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Summa verksamhetens kostnader 

A vsla-ivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

Verksamhetens nettoresultat 

Övriga ränteintäkter och lilmande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Årets resultat 

Not 

1 

2 

2019-01-01 

--2019-12-31 

9 500 000 
4 036 517 

32 894 152 
2 130 396 

48 561065 

-26 893 903 
-9 334 346 

-12 373 193 
-48 601442 

-61165 

-101542 

17 749 
-15 347 

-99140 

2018-01-01 

--2018-12-31 

9 250 000 
4 006 648 

44 138 203 
1610470 

59 005 321 

-37 168 825 
-10 516 405 
-11 228 705 
-58 913 935 
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lBAlLAN§RÄKNING 

TILLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och inventarier 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager m.m. 
Kundfordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Leverantörs skulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och fömtbetalda intäkter 

Summa kortf1istiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

Not 2019-12-31 

3 174 384 

174 384 

4 
5 

2·578 686 

11508786 
135 273 
742 040 

2 374 784 

17 339 569 

17 513 953 

6 7110 030 

7 

6 871 835 
1 581 231 
1 950 857 

10 403 923 

17 513 953 

Inga 

Inga 

2018-12-31 

92255 

92255 

2 640 638 
15 127 333 

142 596 
2 826 775 
1672614 

22 409 956 

22 502 211 

7 209170 

11806692 
1 108 135 
2 378 214 

15 293 041 

22 502 211 
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Kassaflödesann.aiys 

Den löpande verksamheten 
Årets resultat 
Justeringförposter som inte ingår i kassaflödet 
A vsla-ivningar 
Bokförd reavinst 
Netto 

Kassaflöde från den löpande ve1·ksam/zeten före 
föränd1·ingar av rö1·elsekapital 

Förändringar i rörelsekapital 
Kortfristiga fordringar, ökning (-), minskning ( +) 
Varulager, ölming (-), minslming ( +) 
K.01tfristiga skulder och avsättningar, ökning ( + ), minslming (-) 
Kassaflöde ft·ån löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Försäljning av maskiner & inventarier 
Inköp av maskiner & inventarier 
Kassaflöde ft·ån investeringsve1·ksamlzeten 

Årets kassaflöde 
Lik.vida medel vid årets början 
Lik.vida medel vid årets slut 

Kassa och bank 
Kortfristig placering 

2019 2018 

-99 140 58 120 

61165 36 347 
0 0 

-37 975 94 467 

-37 975 94467 

5 710 604 -8 669 307 a:, 
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1672 614 3 688 847 
2 374 784 1672 614 

2019 2018 

2 374 784 1672614 
0 0 

2 374 784 1672 614 
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NOTER 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Kommunalförbundets årsredovisning är upprättad enligt lag om kommunal bokföring 
och redovisning (2018:597) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 
Detta motsvarar god redovisningssed. 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

Övriga tillgångar & skulder har upptagits till anskaffningsvärden dtµ: inget annat anges. 

Redovisningsprincipema är oförändrade jämfö1t med föregående år. 

Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas 
och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelama kommer att 
tillgodogöras bolaget och intäkterna kan berälmas på ett tillförlitligt sätt. 

Leasing 
Alla leasingavtal redovisas som operationella 

Varulager 
Varulager har värderats till det lägsta av dess anska.ffuingsvärde och dess 
nettoförsälljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningvärde avses varomas 
beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda 
värderingsmetoden innebär att inkurans beaktats. 

Materiella anläggningstillgångar 
Avslaivningar baseras på anslcaffningsvärden och sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
- Maskiner och inventarier 20-33% 

Resultatutjämningsreserv 
Med stöd i kommunallagens kap 11. § 14 (2017 :725) och enligt direktions beslut, så får avsättningar 
göras med max 5 % av det årliga medlemsavgiftsuttaget till en resultatutjämningsreserv. 
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NOT 1 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, 
ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER 

Medelantalet anställda 
Kvinnor 

Män 

Direktionen och ledande befattningshavare 2019-12-31 

Direktionen 
Förbundschef 

Antal 

13 

1 

Varav män 

77% 

1 

Löner och ersättningar har uppgått till 

Anställd personal och styrelseledamöter 

Totala löner och ersättningar 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 
Pensionskostnader 
Totala sociala avgifter och pensionskostnader 

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter 
och pensionskostnader 

NOT 2 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE POSTER 

Övrig ränta 

Summa 

NOT 3 MASKINER & INVENTARIER 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 

Försäljningar/Utrangeringar 

Årets anskaffningar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Försäljningar/Utrangeringar 

Arets avskrivningar enligt plan 
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Bokfört värde: 

2019 2018 
1,6 1,0 

21,4 21,5 

23,0 22,5 

2018-12-31 
Antal Varav män 

13 54% 

1 1 

2019 2018 

8 842 504 8 064 860 

8 842 504 8 064 860 

2 863 754 2 615 848 

554 901 430 487 
3 418 655 3 046 335 

12 261159 11111195 

2019 2018 

17749 15610 
17 749 15 610 

2019 2018 

1137 461 1067939 

-198 406 0 
143 294 69 522 

1082 349 1137 461 

-1 045 206 -1 008 859 

198 406 0 

-61 165 -36 347 

-907 965 -1045206 

174 384 92255 
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NOT 4 FÖRUTBET ALDA KOSTNADER I UPPLUPNA INTÄKTER 2019 

Förutbetalda hyror 329 240 
Upplupna intäkter 0 
Övriga poster 412 800 

Summa 742 040 

NOT 5 KASSA OCH BANK 2019 

Checkräkningskonto 1726708 
Sparkonton 648 076 

Summa 2 374 784 

NOT 6 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2019 

Eget kapital vid årets ingång 7 209 170 

Årnts resultat -99 140 

Summa eget kapital vid årets utgång *) 7110 030 

*) Varav resultatutjämningsreserv 363 360 
*) Övrigt eget kapital 6 746 670 

NOT 7 UPPLUPNA KOSTNADER/ FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2019 

Semesterlöner 360 263 

Upplupna pensioner 355 532 
Upplupna sociala avgifter & särskild löneskatt 227 999 
F örutbetalda mediatj änster 26 978 
Övriga poster 980 085 

Summa 1950 857 

2018 

320 352 
260 005 

2 246 418 
2 826 775 

2018 

1 192 287 
480 327 

1 672 614 
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Revisorerna i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings Län 2020- 0'1- ,ZC 

Till Fullmäktige i respektive 
medlemskommun 

Revisionsberättelse för år 2019 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunalförbundet (organisationsnummer 222000-1826) av dess direktion. Granskningen har 
utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de 
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och 
pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med en inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Vi bedömer sammantaget att direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings Län har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella 
mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma. 

Jönköping 2020- DL( -2.IJ 

Anna Fridell 

Bilagor: Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

De sakkunnigas rapport 
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1. Sammanfattning 
Vi har granskat bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2019 och bedömer att årsredovisningen 

i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunalförbundets resultat och ställning. 

Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt ha upprättats i enlighet med Lagen om Kommunal 

redovisning och god redovisningssed. 

Resultatet i årsredovisningen bedöms även delvis vara förenligt med de finansiella och 

verksamhetsmässiga mål som gäller god ekonomisk hushållning och som antagits av 

kommunalförbundet. Detta då kommunalförbundet redovisar en ekonomi i balans efter att ha tagit 

del av tidigare avsatta medel till resultatutjämningsreserv i anspråk. Däremot nås inte målet om ett 

resultat om 1% utifrån medlemsintäkterna. Förbundet når inte alla uppsatta verksamhetsmål, men 

bedöms under året ha arbetet aktivt med dessa. 

2. Inledning och bakgrund 
Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2019. 

Kommunalförbundets revisorer ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål 

som fullmäktige beslutat om enligt 9 kap Kommunallagen (KL). Revisorerna har även i uppgift att pröva 

om räkenskaperna är rättvisande. Uttalanden från revisorerna lämnas i revisionsberättelsen . 

2.1 Syfte 
Syftet med vårt uppdrag är att granska om årsredovisningen upprättats i enlighet med 

Kommunallagen (KL), Lag om kommunal redovisning (KRL) och god redovisningssed vilken fastställs av 

Rådet för kommunal redovisning (RKR), samt lämna en sammanfattande skriftlig bedömning om 

resultat i årsredovisning är förenligt med de mål som förbundet antagit. Resultatet och lämnad 

rapport utgör underlag för de uttalanden som revisorerna lämnar i revisionsberättelsen. 

2.1 Avgränsning 
Den granskning vi utfört sker i omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet. Vi 

har planerat och genomfört revisionen utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv för att försäkra oss 

om med hög men inte absolut säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. 

Vi har i vår granskning inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar. 

2.2 Revisionskriterier 
Granskningen innebär en bedömning av om årsredovisningen i allt väsentligt följer följande: 

• Kommunallagen (KL) 

• Lag om kommunal redovisningslag (KRL) 

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

• Interna regelverk och instruktioner från fullmäktige eller direktionen 

2.3 Ansvarig styrelse 
Förbundsdirektionen är ansvarig styrelse och granskning sker av deras lämnade årsredovisning. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av kommunalförbundets förbundschef samt ekonomichef. 

2.4 Projektorganisation 
Granskningen har genomförts av Johan Lagerqvist, auktoriserad revisor. 
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2.5 Metod 
Granskningen har utförts genom följande: 

o Analys samt granskning av årsredovisningen 

• Intervju med berörda tjänstemän 

• Granskning av underlag till årsbokslutet i den omfattning som bedöms krävas för revisorernas 

uttalande i revisionsberättelsen 

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkningen mot underlag 

• översiktlig analys av resterande poster 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Årsredovisningen 
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunalförbundets 

resultat och ställning per 2019-12-31. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats enligt KRL och 

RKR. 

Vi bedömer även att informationen som framgår i förvaltningsberättelsen i allt väsentligt ger en 

rättvisande bild av kommunalförbundets resultat och ställning och är presenterad i överensstämmelse 

med det som framgår i KRL och RKR. 

3.2 Balanskravsutredning 
Ett kommunalförbund har att följa regler enligt KL, vilket inkluderar avstämning av balanskravet. 

Denna avstämning ska även redovisas i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Eventuella negativa 

resultat ska enligt KL regleras inom tre år. Hur balanskravet ska beräknas har RKR lämnat information 

om. 

Kommunalförbundet redovisar en avstämning av balanskravet i årsredovisningen under avsnittet god 

ekonomisk hushållning i förvaltningsberättelsen. Balanskravsresultatet uppgår för året till O kr, då årets 

resultat uppgår till -99 tkr och ianspråktagande av resultatutjämningsreserv skett om 99 tkr. Resultatet 

innebär att kommunalförbundet uppfyller kravet om en ekonomi i balans. Det finns sedan tidigare inga 

negativa resultat att reglera framgent. 

3.3 God ekonomisk hushållning 
Granskning har skett av direktionen fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål som påverkar 

god ekonomisk hushållning. 

Finansiella mål Utfall 2019-12-31 Bedömning 
Målet nås genom 

Kommunalförbundets ianspråktagande av 
balanskravsresultat ska vara positivt 0 resu ltatutj ä m ni ngsreserv 

Rörelseresultatet i 
kommunalförbundet ska uppgå till 
minst 1% av medlemsintäkterna Negativt Målet nås ej 

Som framgår av ovan görs bedömningen att ett av de två finansiella målen uppnås för helåret 2019. 
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Vi bedömer att kommunalförbundet under året aktivt arbetat med fastställda verksamhetsmässiga 

mål och uppnår sex av åtta verksamhetsmål. Resterande två verksamhetsmål uppnås delvis. En 

fördjupad analys av respektive mål framgår i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. 

3.4 Resultaträkning 

Belopp i tkr 2019 2018 2017 Budget 2019 

Verksamhetens intäkter 48 561 59 005 54196 44 725 

Förändring i% jämfört med -17,7% 8,9% 5,4% 

föregående år 

Verksamhetens kostnader inkl. -48 663 -58 950 -53 757 -44 630 

avskrivningar 

Förändring i% jämfört med -17,5% 9,7% 5,2% 

föregående år 

Finansnetto 3 3 -2 0 

Resultat -99 58 437 95 

Granskning har skett att upprättad resultaträkning i allt väsentligt: 

00 

~• Är uppställd enligt KRL ,.__ 
a, 

• Redovisar årets externa intäkter och kostnader 
a, 

{
• Är korrekt periodiserad m 

:i: 

a,• Innehåller notupplysningar i tillräcklig omfattning 
a, 

0 
N 
0 
N• Redovisar ett resultat som överensstämmer med balansräkningen u; 

""Q) 

~ 
För att nå en ekonomi i balans har 99 tkr av tidigare avsatta medel till resultatutjämningsreserv tagits i ,-,: ~ 

N 

anspråk för att täcka årets resultat på -99 tkr. Ackumulerat kvarstår efter detta 363,5 tkr avsatt till ,;, 
0 

Nresultatutjämningsreserv. 
6 
0 
N 

E 
~ 

3.5 Balansräkning ~ 

Belopp i tkr 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Balansomslutning 17 514 22 502 15 377 

Redovisat eget kapital 7110 7 209 7151 

Redovisad soliditet 40,6% 32,0% 46,5% 

Omsättningsti Ilgångar 17 340 22 410 15 318 

Kortfristiga skulder 10404 15 293 8 226 

Balanslikviditet 166,7% 146,5% 186,2% 

Granskning har skett att upprättad balansräkning i allt väsentligt: 

• Är uppställd enligt KRL 

• Är styrkt med underlag till utgående balanser 

• Innehåller notupplysningar i tillräcklig omfattning 

• Innehåller upptagna tillgångar, existerande avsättningar och skulder, tillhör 

kommunalförbundet samt är redovisade och periodiserade 

• Har överfört utgående balans från föregående år till ingående balans för året 

• Redovisar ett resultat som överensstämmer med resultaträkningen 
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Uppgift om årets investeringar framgår i årsredovisningen under avsnittet förvaltningsberättelse. 

Redovisningen bedöms i allt väsentligt ge en rättvisande bild av årets investeringar och är avstämd 

mot bokföringen. 

3.6 Redovisningsprinciper 
Information om de redovisningsprinciper som tillämpats i samband med upprättande av 

årsredovisningen bedöms i allt väsentligt vara tillräckliga för att kunna bedöma och analysera resultat 

och ställning i kommunalförbundet. 

3.7 Kassaflöde 
En kassaflödesanalys presenterar hur verksamheten och investeringar finansierats under året, samt 

hur de påverkat den likvida ställningen. 

Kommunalförbundet uppställning i årsredovisningen bedöms överensstämma med RKRs 

rekommendation 16.2 och den utmynnar i förändringen av likvida medel jämfört med senaste 

årsbokslutet. 

2020-03-13 

Johan Lagerqvist 

Auktoriserad revisor 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2020-11-04 1(1)

Ks §230 Dnr: KS.2020.47 2.4.8

Marktaxa för försäljning av småhustomter samt flerbostadshus

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa enligt bilaga -
Marktaxa för försäljning av småhustomter och flerbostadshustomter daterad
den 30 september 2020, samt att taxan ska börja gälla från den 1 januari 2021.

Protokollsanteckning
Mattias Johansson (SD) och Stefan Nylén (SD) deltar inte i beslutet utan
återkommer när ärendet behandlas i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har blivit en allt mer attraktiv kommun, inte bara för
nyetableringar för olika verksamheter utan även en kommun där man vill bo i.
Förfrågningar om att exploatera kommunens mark för bostadsändamål har ökat
de senaste åren. Kommunen tog fram bland annat Gislaveds kommun vision
2040 samt Bro till bro projektet i Anderstorp för att möjliggöra framtida
exploateringar för bland annat bostäder. Mot bakgrund av EU:s statsstödsregler
”Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler” och
av kommunallagens förbud att gynna enskilda näringsidkare ska försäljning av
kommunal mark ske till marknadspris.

Priset på kommunens småhustomter har dock inte justerats sedan i början av
1990-talet. För att priset ska spegla den attraktiviteten kommunen har idag och
för att försäljning av mark sker till marknadspris gjordes en värdering. Denna
värdering ligger till grund till detta förslag.

Beslutsunderlag
Marktaxa för försäljning av småhustomter samt flerbostadshustomter, daterad
30 september 2020
Tekniska nämnden den 6 oktober 2020, §72
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2020
Kommunstyrelsens näringsutskott den 28 oktober 2020, §41

Yrkanden
Anton Sjödell (M) med instämmande av Marie Johansson (S), Håkan Josefsson
(C), Fredrik Sveningson (L), Emanuel Larsson (KD) och Mikael Kindbladh
(WeP): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2020.47


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-10-06 1(1)

Tn §72 Dnr: TN.2020.17

Marktaxa för försäljning av småhustomter samt flerbostadshus

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättad
marktaxa för försäljning av småhustomter samt flerbostadshustomter.

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har blivit en allt mer attraktiv kommun, inte bara för
nyetableringar för olika verksamheter utan även en kommun där man vill bo i.
Förfrågningar om att exploatera kommunens mark för bostadsändamål har ökat
de senaste åren. Kommunen tog fram bland annat Gislaveds kommun vision
2040 samt Bro till bro projektet i Anderstorp för att möjliggöra framtida
exploateringar för bland annat bostäder. Mot bakgrund av EU:s statsstödsregler
”Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler” och
av kommunallagens förbud att gynna enskilda näringsidkare ska försäljning av
kommunal mark ske till marknadspris.

Priset på kommunens småhustomter har dock inte justerats sedan i början av
1990-talet. För att priset ska dels spegla den attraktiviteten kommunen har
idag, och dels för att försäljning av mark sker till marknadspris, gjordes en
värdering som ligger till grund till detta förslag.

Förslagsvis ska marktaxan framöver ses över minst en gång per mandatperiod.

Beslutsunderlag
Förslag Marktaxa för försäljning av småhustomter samt flerbostadshustomter,
daterat 2020-09-30
Tjänsteskrivelse till Tn 2020-10-06

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen, mark- och exploatering

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://TN.2020.17


 2020-11-17 1 [1] 
 
 
 
 
 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr:KS.2020.47] 
 

Återremissyrkande gällande Marktaxa:  
Yrkar återremiss på marktaxa för försäljning av småhustomter och 
flerbostadshus med motiveringen att priserna behöver ha ett bredare spann 
för att lättare kunna tillgodose marknaden, samt att hyresrätter och 
bostadsrätter behandlas lika. 

 

 

Ulf Poulsen 

Sverigedemokraterna 
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr:KS.2020.47] 
 

Ändringsyrkande gällande Marktaxa:  
För att lättare kunna tillgodose marknaden och ha ett större svängrum så 
behöver priserna vara mer flexibla. Därför yrkar vi följande:  

Under rubriken ”Förslag till ny tomtpristaxa” efter första stycket lägga till 
”Om en tomt inte är såld inom 3 år från att den lagts ut på marknaden bör 
priset sänkas.” 

Att priserna för kommunala småhustomter i centralorterna ändras till att en 
grundavgift per tomt tas ut på 50 000kr och därefter 1-300kr/kvm TA. 

Att priserna för kommunala småhustomter i övriga orter ändras till att en 
grundavgift tas ut på 50 000kr och därefter att en värdebedömning görs vid 
behov. 

Att priserna för hyresrätter och bostadsrätter ska värderas likvärdigt. 

Att priserna för hyresrätter och bostadsrätter är 300-1000kr/kvm BTA för 
centralorterna och att värdebedömning görs vid behov i småorterna.  

 

Mattias Johansson 

Sverigedemokraterna 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2020-10-21 1(1)

Ks §221 Dnr: KS.2020.64 1.4.1

Skattesats 2021

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa skattesatsen
för år 2021 till 21,99 kronor.

Protokollsanteckning
Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Marie-Louise Dinäss (S), Evangelos
Varsamis (S), Tommy Stensson (S), Mattias Johansson (SD), Stefan Nylén (SD)
och Mikael Kindbladh (WeP) deltar inte i beslutet utan återkommer när
ärendet behandlas i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
På grund av de omständigheter som inträffade under våren som följd av
covid-19 beslutade kommunfullmäktige den 15 juni 2020 att skjuta fram
planeringsprocessen avseende planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-
2024. Förändringen innebar bland annat att budgetfullmäktige skjuts fram
till den 10 december 2020.

Även om kommunfullmäktige antar budgeten i december månad anger
kommunallagen att skattesatsen ska beslutas av kommunfullmäktige i
november månad även om budgeten inte är beslutad.

Kommunallagen:
11§ Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november
månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande
fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144)
inom denna tid. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång.
Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har
bestämts tidigare.

I och med att planeringsförutsättningarna ska hanteras av
kommunstyrelsen under oktober/november finns det inget underlag till
beslutet om skattesats. Om det under oktober/november månads
planeringsarbete visar sig att skattesatsen ska ändras går detta att
hanteras av kommunfullmäktige i december månad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 september 2020
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 7 oktober 2020, §21

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2020.64


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens allmänna utskott Sammanträdesdatum Sida
2020-10-07 1(1)

Ksau §21 Dnr: KS.2020.64 1.4.1

Skattesats 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att fastställa skattesatsen för år 2021 till 21,99
kronor.

Protokollsanteckning
Mattias Johansson (SD), Marie Johansson (S) och Fredrik Johansson (S) deltar
inte i beslutet utan återkommer i ärendet.

Ärendebeskrivning
På grund av de omständigheter som inträffade under våren som följd av
covid-19 beslutade kommunfullmäktige den 15 juni 2020 att skjuta fram
planeringsprocessen avseende planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-
2024. Förändringen innebar bland annat att budgetfullmäktige skjuts fram
till den 10 december 2020.

Även om kommunfullmäktige antar budgeten i december månad anger
kommunallagen att skattesatsen ska beslutas av kommunfullmäktige i
november månad även om budgeten inte är beslutad.

Kommunallagen:
11§ Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november
månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande
fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144)
inom denna tid. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång.
Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har
bestämts tidigare.

I och med att planeringsförutsättningarna ska hanteras av
kommunstyrelsen under oktober/november finns det inget underlag till
beslutet om skattesats. Om det under oktober/november månads
planeringsarbete visar sig att skattesatsen ska ändras går detta att
hanteras av kommunfullmäktige i december månad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 september
2020.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://KS.2020.64
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