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§ 57 Ekonomisk uppföljning för tertial 1 2022 
Diarienummer KS22/51 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 
ekonomiska uppföljningen för tertial 1 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Johan Bokinge redogör för tertialuppföljningen. 
Helårsprognosen för år 2022, per den 30 april, är i likhet med förra årets 
helårsprognos osäker. Det finns stora osäkerheter på såväl intäkts- som 
kostnadssidan även om de bedöms vara något mindre än förra året. 
Prognosen visar ett resultat på 51,5 miljoner kronor vilket är 21,8 miljoner 
kronor bättre än budget. Det förväntade överskottet förklaras till största del 
av att prognosen för skatter och generella statsbidrag överstiger budget 
med 16,7 miljoner kronor. 
 
Nämndernas samlade budgetöverskott inklusive reavinster från 
tomtförsäljning beräknas bli 2,8 miljoner kronor. Om reavinsterna 
exkluderas prognostiseras ett underskott på 0,7 miljoner kronor i 
förhållande till budget. Barn- och utbildningsnämnden redovisar i 
prognosen ett budgetunderskott på 2 miljoner kronor och socialnämnden 
ett budgetunderskott på 0,4 miljoner kronor. De stora nämndernas 
prognostiserade underskott gentemot budget kompenseras av framförallt 
kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens förväntade 
överskott på 3 miljoner kronor. 
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1 Ekonomiskt utfall och prognos 
Årets första ekonomiska prognos som redovisas för kommunfullmäktige utgår från utfallet under perioden 1 
januari t o m 30 april. Noggrannhetsgraden när det gäller periodiseringar av inkomster och utgifter är lägre än 
vid rapportering av tertial II och årsredovisning. 

Det ekonomiska utfallet och prognosen redovisas uppdelat på drift och investering. Uppföljningen av driften 
redovisas per nämnd eller i vissa fall per förvaltning. När det gäller investeringarna redovisas en total för hela 
kommunen. I kommentarerna beskrivs de väsentliga avvikelserna. 

1.1 Driftsuppföljning (Tkr) 

Nämnd/Förvaltning Budget helår Prognos helår Avvikelse Utfall föreg år Förändring 

Kommunfullmäktige 949 949 0 711 238 

Revision 950 950 0 747 203 

Överförmyndare 1 044 1 244 -200 1 389 -145 

Kommunstyrelse 10 682 9 682 1 000 7 655 2 027 

Räddningstjänsten 7 517 7 517 0 7 246 271 

Kommunledningskontoret 33 115 31 115 2 000 28 396 2 719 

Tekniska förvaltningen 37 991 35 967 2 024 10 435 25 532 

Byggnadsnämnden 3 733 2 959 774 2 027 932 

Fritids- & Kulturförvaltningen 21 531 21 531 0 19 591 1 940 

Barn- & Utbildningsförvaltningen 468 346 470 394 -2 048 437 801 32 593 

Socialförvaltningen 204 807 205 207 -400 194 711 10 496 

Affärsverksamhet 46 512 -466 -883 1 395 

Miljöförvaltningen 4 888 4 735 153 3 756 979 

Exploatering    - 3 939 3 939 

Reavinster      

Summa 795 599 792 762 2 837 709 643 83 119 

Finansiering -825 348 -844 299 18 951 -805 652 -38 647 

Total summa -29 749 -51 537 21 788 -96 009 44 472 

1.1.1 Kommentar till driftsuppföljning 

Helårsprognosen för 2022 visar på ett resultat på 51,5 mnkr vilket är 21,8 mnkr bättre än budget. Resultatet är 
6,0 procent i förhållande till skatter och generella statsbidrag. Det förväntade överskottet förklaras till största 
delen av att intäktsprognosen för skatter och generella statsbidrag överstiger budget med 16,7 mnkr. 
Ökningen är 49,3 mnkr (6,1 %) sedan 2021. I överskottet ingår reavinster från tomtförsäljningar med 3,4 
mnkr. Årets helårsprognos per april är precis som förra årets prognos osäker. För 2022 prognostiseras 
verksamheternas nettokostnader öka med 83 mnkr (12,1 %) i förhållande till år 2021. Om de 
jämförelsestörande intäktsposterna på 25,3 mnkr för 2021 exkluderas blir ökningen 58 mnkr vilket motsvarar 
en ökningen på 7,9 procent. Det finns stora osäkerheter på såväl intäkts- som kostnadssidan även om de 
bedöms vara något mindre än förra året. 
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Nämndernas samlade budgetöverskott inklusive reavinster från tomtförsäljning beräknas bli 2,8 mnkr om 
reavinsterna exkluderas prognostiseras ett underskott på 0,7 mnkr i förhållande till budget.För 2021 blev 
nämndernas budgetöverskott 23,8 mnkr om de jämförelsestörande posterna exkluderas. Barn- och 
utbildningsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott på 2,0 mnkr och socialnämnden ett 
budgetunderskott på 0,4 mnkr. De stora nämndernas prognostiserade underskott gentemot budget 
kompenseras av framförallt kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningens förväntade överskott på 
3,0 mnkr. 

1.2 Investeringsuppföljning (Tkr) 

 Inv budget helår Prognos helår Avvikelse Budget - Prognos 

Habo kommun 408 138 315 000 93 138 

1.2.1 Kommentar till investeringsuppföljning 

För 2022 prognostiseras att investeringsutgifterna kommer uppgå till 315 mnkr. Det är en mycket hög nivå 
såväl i absoluta tal som i andel av budgeterade medel. De största investeringsutgifterna hittills uppnåddes 
2020 då bruttoinvesteringarna blev 144 mnkr. Årets investeringar är till stor del hänförbara till Kärnekulla där 
en skola, en förskola och en sporthall uppförs. Investeringsutgifterna för dessa objekt beräknas uppgå till 190 
mnkr under 2022. Enheterna beräknas vara färdigställda under 2023. Det genomförs också stora investeringar 
inom vatten- och avloppsområdet (VA). Här beräknas investeringsutgifterna till 52 mnkr. 
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2 Personalnyckeltal 
Habo kommun har tagit fram ett antal nyckeltal inom området personal som bedöms viktiga att följa upp 
regelbundet. Dessa nyckeltal analyseras i fyra områden; sjukfrånvaro, personalomsättning, 
personalsammansättning och tidsanvändning. Samtliga nyckeltal redovisas ackumulerade från årets början till 
och med månaden före rapporteringsmånaden pga eftersläpning i löneuppgifter. (Exempelvis för tertial 1 
redovisas nyckeltal för perioden jan-mars). 

2.1 Sjukfrånvaro 

 Sjukfrv 1-14 % ack 
Jan - Mar 2022  

Sjukfrv 15+ % ack 
Jan - Mar 2022  

Alla åldrar 5.63% 5.21% 

2.2 Personalomsättning 

 2021 2022 

Externa avgångar -23 -17 

Omsättning externt (%) 2.65% 1.92% 

2.3 Personalsammansättning 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Antal 
tillsvidareanställda 
månadsavlönade 

835 886 877 895 922 

Antal visstidsanställda 
månadsavlönade 

143 111 151 125 127 

Antal visstidsanställda 
timavlönade 

524 508 520 543 606 

 

 Antal årsarbetare Genomsn. 
syss.grad, (%) 

Tillsvidare 704.80 92.96% 

Tidsbegränsad 139.21 14.49% 

2.4 Tidsanvändning 

 Timmar Jan - 
Mar 2022  

Belopp Jan - 
Mar 2022  

Heltidsarbetare 
Jan - Mar 2022  

Timmar Jan - 
Mar 2021  

Belopp Jan - 
Mar 2021  

Heltidsarbetare 
Jan - Mar 2021  

A ARBETAD 
TID 

371 578.11 81 563 028 750.7 368 433.84 79 739 770 744.3 
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4 
FYLLNADSTID 

1 900.90 353 372 3.8 2 077.18 364 142 4.2 

5 ÖVERTID 2 580.44 857 622 5.2 1 423.75 433 098 2.9 

B FRÅNVARO 104 529.82 7 752 514 211.2 95 939.05 6 925 992 193.8 

2.5 Analys/kommentarer personalnyckeltal 
Korttidssjukfrånvaro: 

Korttidssjukfrånvaron är 1,22 procentenheter högre första kvartalet 2022 jämfört med motsvarande period 
2021. I samtliga förvaltningar har korttidssjukfrånvaron ökat jämfört med 2021. Anledningen till detta är det 
stora antalet medarbetare som var sjuka i Covid-19 i början av året. 

I de förvaltningar där medarbetare har möjlighet att arbeta hemma vid lättare symtom har 
korttidssjukfrånvaro inte ökat lika mycket som i övriga förvaltningar. 

Långtidssjukfrånvaro: 

Långtidssjukfrånvaron är marginellt högre första kvartalet 2022 jämfört med motsvarande period 2021, 0,04 
procentenheter. Fritid- och kulturförvaltningen, kommunledningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen 
är de förvaltningar där långtidssjukfrånvaron ökat jämfört med föregående år. 

Personalomsättning: 

Personalomsättningen första kvartalet 2022 har minskat med 0,73 procentenheter jämfört med föregående år. 
Under första kvartalet 2022 slutade 17 medarbetare, varav 4 gick i pension. Under första kvartalet 2021 
slutade 23 medarbetare, varav 3 gick i pension. Den förvaltning där personalomsättningen ökat är fritid- och 
kulturförvaltningen. I en mindre förvaltning märks en något större förändring tydligare. 

Personalsammansättning: 

Antal tillsvidareanställda har ökat med 27 anställningar första kvartalet 2022 jämfört med föregående år. De 
förvaltningar som ökat mest är barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och tekniska 
förvaltningen. Habo kommun är en inflyttningskommun där åldrarna 0-15 år utgör en hög andel av 
kommuninnevånarna. Samtliga av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter växer och 
personalstyrkan behöver utökas för att möta den växande befolkningen. 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda har ökat med 0,42 procentenheter till 95,96 %. 
Ökningen är ett led i arbetet med heltid som norm. 

Tidsanvändning: 

Den arbetade tiden är 3 144 timmar högre första kvartalet 2022 jämfört med 2021. 

Övertidstimmarna har ökat mycket första kvartalet 2022 jämfört med 2021, 1 157 timmar. Det är barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen som har den största ökningen. Ökning av övertid har främst 
skett inom förskolan och beror på svårigheten i att täcka behovet av vikarier utifrån under pandemin. 
Befintlig personal har, i större utsträckning än tidigare, jobbat övertid för att lösa bemanningen på förskolan 
under perioder av hög personalsjukfrånvaro. Övertidstimmar ligger på en rekordhög nivå 2022 inom 
socialförvaltningen. Även här beror det på svårigheter att hitta bemanning inom flera verksamheter. 
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3 Kritiska kvalitetsfaktorer och 
verksamhetsutvecklingsmål 

3.1 Kritiska kvalitetsfaktorer 
3.2 Verksamhetsutvecklingsmål 
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4 Styrmodellens Kritiska kvalitetsfaktorer 
och Verksamhetsutvecklingsmål 

Här rapporteras de två områden i Habo kommuns styrmodell som benämns kvalitetsuppföljning och 
verksamhetsutvecklingsmål. 

4.1 Uppföljning av verksamhetens kvalitet utifrån grunduppdraget 
För att säkerställa en god kvalitet i verksamheten ska respektive nämnd identifiera kritiska kvalitetsfaktorer 
för sina verksamheter. Kvalitetsfaktorerna bevakas och följs upp med hjälp av kvalitetsindikatorer och 
respektive förvaltningschef ansvarar för att rapportera avvikelser i de kritiska kvalitetsfaktorerna till nämnden. 
Kritiska kvalitetsfaktorer identifieras inom de fyra olika perspektiven; Målgruppsperspektivet, 
Verksamhetsperspektivet, Medarbetarperspektivet och Ekonomiperspektivet. Analyser och slutsatser gällande 
avvikande kvalitet ska följas av åtgärder som behöver vidtas för att tillse att kvalitet uppnås. 

4.1.1 Målgruppsperspektivet 

Inom målgruppsperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån medborgarnas perspektiv säkerställas. 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen Andel behöriga elever till gymnasiet I hög grad uppfyllt 

Barn- och utbildningsförvaltningen Trygghet I hög grad uppfyllt 

Barn- och utbildningsförvaltningen Meritpoäng Delvis uppfyllt 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Byggnadsnämnden Likabehandling Helt uppfyllt 

Byggnadsnämnden Bra service Ej utvärderad 

Byggnadsnämnden Rättssäkerhet Helt uppfyllt 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Fritids- och kulturförvaltningen God service och gott bemötande  I hög grad uppfyllt 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen Rättssäker verksamhet Ej utvärderad 

Kommunledningsförvaltningen God service till externa och interna kunder Ej utvärderad 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Miljöförvaltningen Effektiv handläggning Helt uppfyllt 
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Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Räddningstjänst Responstid Helt uppfyllt 

Räddningstjänst Upplevd trygghet hos medborgare Ej utvärderad 

Räddningstjänst Tillsyn enligt tillsynsplan Delvis uppfyllt 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Socialförvaltningen Rättssäkerhet Ej uppfyllt 

Socialförvaltningen Självförsörjning Delvis uppfyllt 

 

4.1.1.1 Analys och slutsats 

Merparten av de kritiska kvalitetsfaktorerna för "Målgruppsperspektivet" har bedömts vara helt eller delvis 
uppfyllda. Den kritiska kvalitetsfaktorn "Rättssäkerhet" inom socialförvaltningen har dock bedömts som "Ej 
uppfyllt". Det är inte alltid möjligt att nå "Inga ej verkställda beslut" eftersom vissa brukare själva väljer att 
avvakta verkställighet då man väntar på plats i boende. Inom området rättssäkerhet finns idag sju (7) ej 
verkställda beslut. Ett av besluten avser bostad med särskild service enligt LSS där den enskilde valt att 
invänta gruppbostad i kommunen. De andra besluten är av varierande karaktär och beror till största delen på 
resursbrist. Det saknas mätvärden för flera indikatorer för tertial I. Mätningar kommer att ske under tertial II. 

4.1.2 Verksamhetsperspektivet 

Inom verksamhetsperspektivet ska kvalitet och effektivitet i verksamheten och processerna säkerställas. 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen Ändamålsenliga lokaler/material/verktyg Delvis uppfyllt 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Byggnadsnämnden Effektiva processer och metoder Helt uppfyllt 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Fritids- och kulturförvaltningen Ändamålsenliga lokaler Delvis uppfyllt 

Fritids- och kulturförvaltningen God samverkan med ideella organisationer I hög grad uppfyllt 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen Leveranser av beslutsunderlag i rätt tid Helt uppfyllt 

Kommunledningsförvaltningen Ändamålsenliga och driftssäkra 
verksamhetssystem 

Ej utvärderad 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 
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Miljöförvaltningen Rättssäkra beslut Delvis uppfyllt 

Miljöförvaltningen Ärenden i balans I hög grad uppfyllt 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Räddningstjänst Kompetens hos operativ personal I hög grad uppfyllt 

Räddningstjänst Fordon och utrustning är ändamålsenliga I hög grad uppfyllt 

Räddningstjänst Samordning/samverkan/rutiner/ledningssystem I hög grad uppfyllt 

Räddningstjänst Resurser och kompetens hos 
olycksförebyggande personal 

Helt uppfyllt 

Räddningstjänst Samordning av brottsförebyggande- och 
krisberedskapsarbete.  

I hög grad uppfyllt 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Socialförvaltningen Rekrytering av medarbetare med rätt 
kompetens 

Helt uppfyllt 

 

4.1.2.1 Analys och slutsats 

Samtliga kritiska kvalitetsfaktorer för "Verksamhetsperspektivet" har bedömts vara uppfyllda i någon grad 
eller i något fall ej utvärderade under perioden. Utvärdering kommer att ske under tertial II. 

4.1.3 Medarbetarperspektivet 

Inom medarbetarperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån kompetens, medarbetarskap, ledarskap och 
arbetsmiljö säkerställas. 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen Kompetens  I hög grad uppfyllt 

Barn- och utbildningsförvaltningen Friska medarbetare  Delvis uppfyllt 

Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsmiljö Delvis uppfyllt 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Byggnadsnämnden Motiverade medarbetare I hög grad uppfyllt 

Byggnadsnämnden God arbetsmiljö I hög grad uppfyllt 

Byggnadsnämnden Ledarskap Helt uppfyllt 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Fritids- och kulturförvaltningen Friska medarbetare Delvis uppfyllt 

Fritids- och kulturförvaltningen Trivsel på jobbet I hög grad uppfyllt 
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Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen Låg sjukfrånvaro I hög grad uppfyllt 

Kommunledningsförvaltningen Låg personalomsättning Helt uppfyllt 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Miljöförvaltningen Friska medarbetare Ej utvärderad 

Miljöförvaltningen God arbetsmiljö I hög grad uppfyllt 

Miljöförvaltningen Medarbetarenkät Ej utvärderad 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Räddningstjänst Engagemang hos operativ personal I hög grad uppfyllt 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Socialförvaltningen God arbetsmiljö Ej utvärderad 

 

4.1.3.1 Analys och slutsats 

Samtliga kritiska kvalitetsfaktorer för "Medarbetarperspektivet" har bedömts vara uppfyllda i någon grad eller 
i några fall ej utvärderade under perioden. Utvärdering kommer att ske under tertial II. 

4.1.4 Ekonomiperspektivet 

Inom ekonomiperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån god ekonomisk hushållning säkerställas. 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitet och effektivitet utifrån god 
ekonomisk hushållning. 

I hög grad uppfyllt 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Byggnadsnämnden Kostnadseffektiv verksamhet Delvis uppfyllt 

Byggnadsnämnden Budgetföljsamhet I hög grad uppfyllt 

Byggnadsnämnden Handläggningstid som överstiger lagkraven Helt uppfyllt 

Byggnadsnämnden Externa finansierade projekt håller 
tidplanen 

Helt uppfyllt 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Fritids- och kulturförvaltningen Budgetföljsamhet Helt uppfyllt 
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Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen Rättvisande bild I hög grad uppfyllt 

Kommunledningsförvaltningen Affärsmässighet inom rådande regelverk 
för upphandling och inköp 

Helt uppfyllt 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Miljöförvaltningen Budget i balans I hög grad uppfyllt 

Miljöförvaltningen Hög kostnadseffektivitet Ej utvärderad 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Räddningstjänst Ändamålsenliga fordon och utrustning I hög grad uppfyllt 

Räddningstjänst Resurser och personal krishantering I hög grad uppfyllt 

 

Organisation KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Socialförvaltningen Effektiv resursanvändning Ej uppfyllt 

Socialförvaltningen Friska medarbetare Delvis uppfyllt 

 

4.1.4.1 Analys och slutsats 

Samtliga kritiska kvalitetsfaktorer för "Ekonomiperspektivet" har bedömts vara uppfyllda i någon grad eller i 
något fall ej utvärderad under perioden. Utvärdering kommer att ske under tertial II. 

4.2 Uppföljning av prioriterade fokusområden för 
verksamhetsutveckling 

Kommunfullmäktige beslutar för varje mandatperiod om fokusområden för verksamhetsutveckling. För 
innevarande mandatperiod är dessa fokusområden; Enkel och tillgänglig service, Mod och innovation för 
effektiv resurshantering samt Attraktiv arbetsgivare. 

Utifrån fokusområden för verksamhetsutveckling tar respektive nämnd fram verksamhetsutvecklingsmål 
kopplade till grunduppdragen för verksamheterna. Varje nämnd ska arbeta fram 4-6 
verksamhetsutvecklingsmål där de önskar göra en markant förflyttning. Målen beslutas årligen av nämnden 
och vid behov kan mål alltså läggas till eller plockas bort under en pågående mandatperiod. Utöver de mål 
som är kopplade till fokusområdena kan nämnden besluta om ytterligare så kallade "egna 
verksamhetsutvecklingsmål". 

4.2.1 Enkel och tillgänglig service 

Fokusområde Enkel och tillgänglig service syftar till att Habo kommun ska vara en attraktiv kommun men 
nöjda invånare och till att stärka kommunens varumärke och förtroende. Kommunens invånare ska 
tillhandahållas en hög servicenivå, ett gott bemötande och snabba handläggningstider. 
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Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen Det finns välfungerande informations och 
kommunikationsvägar inom verksamheten 
och till målgruppen. 

Delvis uppfyllt 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Byggnadsnämnden Ökad service och tillgänglighet Delvis uppfyllt 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Fritids- och kulturförvaltningen Tillskapa ytterligare lokaler och 
fritidsanläggningar 

Delvis uppfyllt 

Fritids- och kulturförvaltningen Snabb återkoppling vid kontakt I hög grad uppfyllt 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen Enkel och tillgänglig service Delvis uppfyllt 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Miljöförvaltningen Effektiv ärendehanteringsprocess I hög grad uppfyllt 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Tekniska förvaltningen Effektiva arbetsmetoder Delvis uppfyllt 

Tekniska förvaltningen Kommunikation Delvis uppfyllt 

4.2.1.1 Analys och slutsats 

För fokusområdet "Enkel och tillgänglig service" bedöms samtliga verksamhetsutvecklingsmål vara delvis 
uppfyllda, eller i hög grad uppfyllda. På ett övergripande plan konstateras att utvecklingen inom 
fokusområdet är ganska olika mellan nämnderna. Det har tagits fram vissa gemensamma verktyg för att 
hantera utveckling, t ex projektmodeller och modeller för nytta/kostnadsanalyser. Ytterligare arbete kommer 
att genomföras för att stärka den gemensamma utvecklingen. Byggnadsnämnden, miljönämnden och 
socialnämnden har slagit ihop fokusområdet "Enkel och tillgänglig service" med fokusområdet "Mod och 
innovation för effektiv resurshantering". 
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4.2.2 Mod och innovation för effektiv resurshantering 

Fokusområde Mod och innovation för effektiv resurshantering syftar till att Habo kommun ska ha en 
kostnadseffektiv verksamhet för att säkerställa största möjliga nytta för pengarna och att använda resurser på 
bästa sätt i relation till våra invånare. Organisationen ska t ex våga använda ny teknik för att skapa en bättre 
verksamhet med samma eller mindre resursåtgång. 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamheten använder digitaliseringens 
möjligheter 

Delvis uppfyllt 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Fritids- och kulturförvaltningen Stödja den ideella sektorn och vara lyhörd 
för förändringar 

Delvis uppfyllt 

Fritids- och kulturförvaltningen Utveckla biblioteket till en mer attraktiv 
mötesplats 

Delvis uppfyllt 

Fritids- och kulturförvaltningen Fortsätta utvecklingen av fritidsgården som 
en trygg och attraktiv mötesplats 

Delvis uppfyllt 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen Mod och innovation för effektivt 
resursutnyttjande 

Delvis uppfyllt 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Miljöförvaltningen Effektiv ärendehanteringsprocess I hög grad uppfyllt 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Socialförvaltningen Digitalisering och välfärdsteknik Delvis uppfyllt 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

4.2.2.1 Analys och slutsats 

För fokusområdet "Mod och innovation för effektiv resurshantering" bedöms verksamhetsutvecklingsmål 
vara delvis uppfyllda, eller i ett fall i hög grad uppfyllda. På ett övergripande plan konstateras att utvecklingen 
inom fokusområdet är ganska olika mellan nämnderna. Det har tagits fram vissa gemensamma verktyg för att 
hantera utveckling, t ex projektmodeller och modeller för nytta/kostnadsanalyser. Ytterligare arbete kommer 
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att genomföras för att stärka den gemensamma utvecklingen. Det är viktigt att skapa ett klimat som möjliggör 
innovativa lösningar. Ett arbete har inletts med syfte att bl a främja initiativ till innovationer och 
förbättringsarbeten.  Byggnadsnämnden, miljönämnden och socialnämnden har slagit ihop fokusområdet 
"Enkel och tillgänglig service" med fokusområdet "Mod och innovation för effektiv resurshantering". 

4.2.3 Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde Attraktiv arbetsgivare syftar till att Habo kommun ska ha medarbetare med hög kompetens för 
att kunna erbjuda kommunens invånare den bästa servicen. För att säkerställa detta krävs bland annat 
engagerade och nöjda medarbetare, en låg personalomsättning och låga sjuktal. Det ska ses som attraktivt att 
arbeta inom Habo kommun. 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen Hög andel behöriga pedagoger som 
uppfattar sin arbetsmiljö som mycket god 

Ej utvärderad 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Byggnadsnämnden God arbetsmiljö I hög grad uppfyllt 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Fritids- och kulturförvaltningen Bibehålla en nära och öppen 
förvaltningsstruktur med ett brett externt 
kontaktnät och engagerad personal 

I hög grad uppfyllt 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen Attraktiv arbetsgivare Delvis uppfyllt 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Miljöförvaltningen Bibehållen god arbetsmiljö I hög grad uppfyllt 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Räddningstjänst Öka förmågan att behålla och rekrytera 
operativ personal 

I hög grad uppfyllt 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Socialförvaltningen Personalförsörjning Helt uppfyllt 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Tekniska förvaltningen Successionsplanering Delvis uppfyllt 

Tekniska förvaltningen Arbetsmiljö I hög grad uppfyllt 
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Tekniska förvaltningen Rekrytering Delvis uppfyllt 

4.2.3.1 Analys och slutsats 

För fokusområdet "Attraktiv arbetsgivare" bedöms verksamhetsutvecklingsmålen vara delvis uppfyllda, eller i 
hög grad uppfyllda. På en förvaltning har inte verksamhetsutvecklingsmålet utvärderats under tertial I. 

Habo kommun hade generellt sett mycket bra värden i den medarbetarenkät som genomfördes under 2021. I 
de fall där värdena var sämre har Chefsnätverken startade under 2021 och den 6:e omgången påbörjas i maj 
2022. Totalt består chefsnätverket av 5 grupper med ca 8 enhetschefer i varje grupp. Chefsnätverken träffas 
ungefär 4-5 gånger per år och behandlar olika teman vid varje tillfälle. 

Habo kommun är den kommun i länet som har högst sjukfrånvaro bland de anställda. Ett arbete har 
påbörjats med målsättning om att minska sjukfrånvaron. Bland annat genomförs regelbundna möten med 
Habo vc, Försäkringskassan och Företagshälsovården i syfte att förbättra samarbetena. Cheferna kommer 
också att utbildas i att se tecken på ohälsa hos medarbetare samt arbetslivsinriktad rehabilitering . Genom 
Hypergene och de månatliga uppföljningarna av personalnyckeltalen stöttar HR-enheten cheferna i analysen 
samt ev åtgärder. 

4.2.4 Verksamhetens egna verksamhetsutvecklingsmål 

Utöver de verksamhetsutvecklingsmål som kopplats till fokusområden kan förvaltningarna välja att arbeta 
fram andra verksamhetsutvecklingsmål. Dessa rapporteras i detta stycke. 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Byggnadsnämnden Policy för byggnation på landet Ej utvärderad 

Byggnadsnämnden Aktuella och ändamålsenliga detaljplaner Delvis uppfyllt 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Miljöförvaltningen Långsiktiga riskbaserade tillsynsplaner där 
vi utövar den tillsyn som ger mest effekt 

Delvis uppfyllt 

Miljöförvaltningen Ökad samverkan inom Habo och Mullsjö 
kommun och inom länet 

I hög grad uppfyllt 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 
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Räddningstjänst Minska sårbarheten så att kommunen kan 
bedriva samhällsviktig verksamhet även 
under störda förhållanden.  

I hög grad uppfyllt 

Räddningstjänst Bidra till att kommunen kan återuppta 
förmågan inom civilt försvar 

I hög grad uppfyllt 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Socialförvaltningen Integration I hög grad uppfyllt 

 

Organisation VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

 



Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

Sida 
5 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 58 Tilläggsbudget för investering i lärplattor 
Diarienummer KS22/150 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 
godkänna förslag till tilläggsbudget om 6,9 miljoner kronor för 2000 
stycken lärplattor som ska användas inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 
De nuvarande lärplattorna har leasats under perioden 2018 – 2021 och 
löstes därefter från sitt leasingavtal för fortsatt användning i verksamheten. 
Lärplattorna har nu uppnått sin tekniska livslängd och behöver därför bytas 
ut till starten av höstterminen 2022. 

Enligt kommunens finanspolicy ska utrustning i första hand ägas av 
kommunen. I vissa fall – då det kan visas att leasing är mer förmånligt än 
eget ägande – kan dock leasing användas. I det här fallet är det däremot 
klarlagt att leasingkostnaden överstiger kommunens egna finansiella 
kostnader, utan att medföra några andra tydliga fördelar, varför ett eget 
ägande är att föredra. 

Ett eget ägande av lärplattorna ger en minskad ägandekostnad om cirka 
260 000 kronor, relativt ett leasingupplägg. Det egna ägandet skapar 
dessutom en större flexibilitet när det gäller enheternas livscykelhantering. 

_____  
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Postadress 
Box 212 
566 24 Habo 
 

Besöksadress 
Jönköpingsvägen 19 
566 31 Habo 

Telefon (växel) 
036-442 80 00 
 
 

E-post 
info@habokommun.se 

Webb 
www.habokommun.se 

 

 
 

Bilaga till tjänsteskrivelse om tilläggsbudget 
Tjänsteskrivelser har inkommit med förslag till tilläggsbudget av 
investeringsbudgeten 2022 på 6 900 tkr till lärplattor och 90 tkr för IT-
utrustning till moduler för särskoleverksamhet. Detta innebär följande 
förändringar av investeringsbudgeten 2022: 

 

 Budget (Tkr) 

Beslutad årsbudget för 2022 260 319 

Reserveringar från 2021 174 268 

Total investeringsbudget före tilläggsbudget 434 587 

Tilläggsbudget lärplattor 6 900 

IT-utrustning särskolan 90 

Total investeringsbudget efter tilläggsbudget 441 577 

 

 

Anna-Carin Alzén 

Bitr ekonomichef 

 

http://www.habokommun.se/
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§ 59 Tilläggsbudget för investering av IT-utrustning till 
särskoleverksamhet 
Diarienummer KS22/151 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 
godkänna förslag till tilläggsbudget om 90 000 kronor för IT-utrustning till 
moduler för särskoleverksamhet inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden startar särskoleverksamhet i moduler vid 
Hagabodaskolan, med start höstterminen 2022. Dessa moduler behöver 
därför utrustas med IT-utrustning i form av nätverksenheter för trådbunden 
och trådlös uppkoppling. Kostnader för detta beräknas uppgå till cirka 
90 000 kronor. 
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§ 66 Ansvarig nämnd gällande tillsyn av handel med 
tobaksfria nikotinprodukter 
Diarienummer KS22/148 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse 
socialnämnden till ansvarig nämnd för tillsyn enligt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter samt att det förs in i socialnämndens reglemente. 

Beskrivning av ärendet 
I proposition 2021/22:200 lämnar regeringen förslag till en ny lag om 
tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om 
produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av 
tobaksfria nikotinprodukter och syftar till att begränsa de hälsorisker och 
olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter. Förslagen har 
utformats för att även omfatta nikotinprodukter som ännu inte har 
utvecklats. De nya reglerna föreslås huvudsakligen träda i kraft den 1 
augusti 2022. 

Lagstiftningen innebär bland annat att försäljare måste anmäla till 
kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter samt bifoga ett 
egenkontrollprogram som kommunen ska godkänna. Det föreslås även 18-
års åldersgräns för att få köpa produkterna. Kommunen och polisen är 
ansvariga för tillsynen på försäljningsställena. Kommunen behöver därför 
utse en ansvarig nämnd för att ta emot anmälningar och 
egenkontrollprogram från de som avser att sälja tobaksfria 
nikotinprodukter samt utöva tillsyn över försäljningen av dessa produkter. 

Socialnämnden ansvarar för beslut och tillsyn av serveringstillstånd enligt 
alkohollagen samt för beslut och tillsyn av försäljningstillstånd enligt lag 
om tobak och liknande produkter. Socialnämnden ansvarar även för tillsyn 
av detaljhandel med folköl och receptfria läkemedel. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att tillsyn enligt lag om 
tobaksfria nikotinprodukter tas omhand av socialnämnden och förs in i 
socialnämndens reglemente. 

_____  
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§ 69 Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
Diarienummer KS22/122 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden gällande 
verksamhetsåret 2021. 

Hans Jarstig (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden är en fristående juridisk 
organisation med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 
Jönköpings län och kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd 
som medlemmar. Förbundet bildades 2007 och består av en styrelse och en 
beredningsgrupp som utses av medlemmarna samt ett kansli. 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. Prioriterade målgrupper är unga vuxna (18-29 år) 
med diffus eller komplex problematik och nyanlända med behov av 
samordnad rehabilitering.  

Årsredovisning med bokslut 2021 har tillsammans med revisionsberättelse 
och tillhörande revisionsbiträdesrapport översänts till respektive huvudman 
som var för sig ska pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 
verksamhetsåret. 

_____  
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Till 
   Jönköpings kommun 
   Habo kommun 
   Mullsjö kommun 
   Vaggeryds kommun 

Region Jönköpings län 
    
 
 

 
Protokoll 2022-03-23, Årsredovisning och Revisionsberättelse 
 
 
Härmed översänds det senaste, justerade protokollet från 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.  
 
Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser  
§ 19 skall följande gälla styrelsens protokoll: 
”Justering av styrelsens protokoll skall tillkännages på anslagstavlan hos 
varje kommun och landsting som är medlem i samordningsförbundet.” 
 
Tillsammans med protokollet sänds Årsredovisning med bokslut för 2021 och 
Revisionsberättelse. Vänligen återkom med protokollsutdrag så snart ert 
fullmäktige tagit ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2021.  
 
Återkom om ni önskar få en muntlig information om förbundets arbete till 
nämnd eller fullmäktige, till exempel i samband med att frågan om ansvars-
frihet prövas. Det kan vara extra relevant nu inför att nomineringar ska göras 
inför en ny mandatperiod. Även frågor om utökad budget, IT-spåret och 
förbundens organisation i länet kan ge anledning att mötas. 
 
Samtliga bifogade handlingar finns i digitalt format på förbundets hemsida: 
på vår digitala anslagstavla och under rubriken Dokument. 
 
 
 
Jönköping 2022-03-30 
 
 
Peter Hedfors 
Förbundschef 
 

http://www.finsamjonkopingslan.se/
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Styrelsemöte onsdagen den 23 mars 2022, kl 09.00-11.15 

Immanuelskyrkan, Jönköping. Vissa deltog via Teams. 

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande 

Håkan Sandgren, Region Jönköpings län 

Hans Jarstig, Habo kommun 

Christer Sjöberg, Jönköpings kommun 

Kenneth Åberg, tjänstgörande ersättare Vaggeryds kommun (Teams) 

  

 

 

Övriga närvarande Elisabeth Wahlström, Region Jönköpings län, ersättare 

Joakim Dahlström, Jönköpings kommun, ersättare (Teams) 

Peter Hedfors, förbundschef 

Mia Alfredsson, verksamhetsutvecklare (Teams) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Utses att justera 
Håkan Sandgren 

Paragrafer    

  
Justeringens plats och 
tid 2022-03-30 digitalt via Oneflow  

Under-
skrifter 

Sekreterare Digital signering  

  Peter Hedfors       

 Ordförande Digital signering  

  Klas Rydell       

 Justerande Digital signering  

 Håkan Sandgren  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  

Datum för sammanträdet 2022-03-23 

 

 

Datum för anslags 

uppsättande 2022-03-30 

Datum för anslags 

nedtagande 2022-04-21 

Förvaringsplats för 

protokollet Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping 

Underskrift   

 Peter Hedfors, förbundschef  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

§ 1.  Öppnande  
Klas Rydell öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2.  Val av justerare 
Styrelsen beslutade att välja Håkan Sandgren till justerare. 

 

§ 3.  Fastställande av dagordning  
Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

 

§ 4.  Information 

a) Förbundschef informerade om Nationella Nätverket för samordningsförbund NNS. En 

översyn av organisationen och medlemsnyttan pågår, efter en delvis intensiv debatt vid 

senaste mötena. Beslut tas på årsmötet, som flyttats till 3 juni. 

Troligen blir Håkan ombud från förbundet. Eftersom denna fråga även berör Finnvedens 

SF väcktes fråga om översynen kan tas upp på den kommande vårkonferensen. Styrelsen 

ställde sig positiv till det. 

b) Förbundschef informerade om slutrapporten från projekt SE-N, Supported Employment 

för nyanlända. Rapporten publiceras på hemsidan nu. 

c) Förbundschef och Mia Alfredsson informerade om annat aktuellt i förbundet. 

 

Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.  

 

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

a) Protokoll AU 220316 

b) Minnesant Beredningsgruppen 220302 

c) Minnesant styrgrupp Enter 220221 

d) Minnesant styrgrupp FIA 220304 

e) Minnesant samråd med Kommunal utveckling 220207 

f) Samordningsnytt februari 2022 
g) NNS-nytt nr 1-2022 
h) Minnesant möte 220224 referensgrupp om NNS arbete 

i) Minnesant ledningsrådet för Insatskatalogen 220209 
 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna 

§ 6.  Årsredovisning 2021 med två bilagor 

Förbundschef gick igenom ändringar som behövt göras i Årsredovisning 2021 efter förra 

styrelsemötet.  

 

Styrelsen beslutade att fastställa Årsredovisningen och bilagorna i reviderad form och skicka 

dem till medlemmarna tillsammans med revisionsberättelsen. 
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§ 7.  Ekonomisk rapport per 220228 

Förbundschef gick igenom en ekonomisk rapport med helårsprognos. Utrymmet för ny 

verksamhet under året bedöms nu vara ca 730tkr jämfört med 600tkr enligt budgeten. 

 

§ 8.  Ansökan om medel till IT-spåret 

En ansökan om medel har nu inkommit, som utgår från de förutsättning styrelsen fått 

information om tidigare. Ansökan diskuterades. 

 

Förbundschef läste upp de 10 frågor om bl a resultatet i IT-spåret och oklarheter i ansökan 

som han skickat till regionen på uppdrag av Finnvedens SFs AU. Regionen har inte svarat än. 

Styrelsen instämde i vårt AUs bedömning att dessa frågor täcker de frågor som uppkom då 

beredningsgruppen diskuterade ansökan och de flesta frågorna som diskuterats nu på mötet. 

Det är viktigt att frågorna besvaras innan styrelsen tar ställning till ansökan. Likaså bedömer 

styrelsen det viktigt att få information om dagsläget i upphandlingen.  

 

Det är viktigt att om möjligt samlas till ett konstruktivt förmöte med dem som gjort ansökan, 

så att vi kan hjälpas åt att hitta en så bra lösning som möjligt. Det är också bra om de tre 

förbundens presidier samråder med varandra inför sina beslut om ansökan. Höglandets 

presidium har förhinder att delta den dag då vi möts till vårkonferens. 

 

Styrelsen beslutade 

att bjuda in arbetsgruppen som tagit fram underlaget till ansökan till ett förmöte, tillsammans 

med presidierna och förbundscheferna för de tre förbunden 

Att bjuda in regionen att presentera ansökan och delta i samtalet någon gång under 

vårkonferensen 2 maj 

Att be regionen om aktuell information om läget i upphandlingen, inklusive kopia av 

upphandlingsunderlaget 

Att ge AU i uppdrag att samråda med presidiet i Höglandets samordningsförbund innan 

vårkonferensen, 

Att hålla ett extra styrelsemöte 2 maj för att både kunna ta ställning till denna ansökan och 

andra ansökningar om medel som är på väg in till förbundet. 

 

§ 9.  Projekt Stoppa våldet 

Mia Alfredsson informerade om ett erbjudande till fler förbund att implementera ett nytt 

arbetssätt för att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i nära relationer. NNS 

har tagit fram arbetssättet på uppdrag av regeringen. Arbetssättet ska i så fall införas i minst en 

verksamhet med ett team med kompetenser från minst två av de samverkande myndigheterna. 

Beredningsgruppen ställde sig positiv till att förbundet ska implementera arbetssättet. 

 

Styrelsen beslutade att ansöka om att bli ett implementeringsförbund i projekt Stoppa våldet. 
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§ 10.  Kommunikationsplanen om Finsam 

Planens punkt om information till politiska nämnder och fullmäktige diskuterades. 

Anpassning behöver ske till respektive organisations rytm och behov. Just nu finns extra 

behov dels med anledning av diskussionerna om IT-spåret och förbundens organisation, dels 

med tanke på kommande nomineringar efter valet. Vad gäller regionfullmäktige är det troligen 

möjligt och lämpligt först nästa vår. 

 

Styrelsen beslutade att ledamöterna från kommun och region ansvarar för att initiera att 

förbundschef och/eller verksamhetsutvecklaren bjuds in att komma med information till 

fullmäktige, styrelse eller nämnd hos varje medlem under våren. 

 

§ 11.  Indikatorer för finansiell samordning 

Förbundschef och Mia Alfredsson kommenterade en analys av Indikatorer för finansiell 

samordning som de tagit fram. Resultatet diskuterades. Det är mycket positivt att deltagare i 

verksamheterna ger mer positiva svar än deltagare i riket. Bland annat finns anledning att 

diskutera vidare med medarbetarna i de finansierade verksamheterna upplevelsen av att de inte 

är respekterade av ordinarie organisationer. Det finns också anledning att fundera vidare på 

hur samarbetet med andra aktörer i samhället kan öka, liksom fokuset på jämställdhet. 

Diskussionen om analysen fortsätter i både beredningsgrupp och berörda styrgrupper. 

 

Styrelsen beslutade  

att ge förbundschef i uppdrag att ta upp diskussion i länet om hur vi kan utveckla samarbetet 

med de arbetsintegrerande sociala företagen och 

att lägga analysen till handlingarna. 

 

§ 12.  Årshjul 2022 

Förbundschef påminde om att möjlighet fortfarande finns att anmäla sig till digitala 

Finsamkonferensen. Vad gäller Vårkonferensen 2 maj visar offerter att Tallnäs Stiftsgård kan 

erbjuda lokaler och utrustning vi behöver och har bästa priset. 

AU föreslår att vi förlägger strategidagen i september till Hotell Mullsjö, för att vi ska växla 

mellan olika delar av förbundets område. 

 

Styrelsen beslutade  

att uppdatera Årshjul 2022 enligt AUs förslag. 

 

§ 13.  Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor. 

 

§ 14.  Avslutning 

Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.  
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Ordföranden har ordet  
 
 
Livskvalitet och egen försörjning för individen  
– alla kan tillhöra och tillföra. 
 
När jag skriver dessa rader, onsdagen den 9 februari 2022, så gör jag det  
med glädje och tillförsikt inför framtiden. Idag släpps restriktionerna som vi haft att 
förhålla oss till för att dämpa de negativa effekterna av pandemin. Jag hoppas att detta 
innebär att vi alla kan återgå till en mer normal tillvaro där vi kan mötas och uppleva 
saker tillsammans utan skärmar och munskydd emellan.   
 

Trots pandemin och dess utmaningar har förbundsfinansierade verksamheterna fungerat 
väldigt bra under 2021.  I årsredovisningen kan vi se att våra verksamheter har utfört 
sina uppdrag på ett fantastiskt bra sätt och med mycket goda resultat. 150 personer 
deltog i förbundets insatser under 2021, 61 kvinnor och 89 män. Detta är fler än 2020. Av 
de 60 personer som avslutades under 2021 gick 28 till arbete eller studier. Det är ett 
fantastiskt bra resultat! 
 
Förutom att dessa personers livskvalité ökar så kan vi visa på mycket positiva 
socioekonomiska effekter. Vi minskar kostnader för försörjningsstöd och annan offentlig 
försörjning. Vårdkonsumtion minskar när människor kommer i arbete. Läs mer i 
redovisningen, det är glädjande läsning! 
 
Utöver individinsatser arbetar förbundet med strukturinriktade insatser som syftar till att 
stärka och utveckla samverkan mellan huvudmännen. Istället för frukostmöten har vi 
tillsammans med Finnvedens Samordningsförbund haft digitala informationsträffar som 
vi kallar Samverkanskoppen. Intresset har varit stort och så är det också med den 
samverkansutbildning som erbjudits personal i våra olika verksamheter.  
 
Jag vill nu rikta ett stort tack till alla som jobbar i förbundsfinansierade verksamheter. Ni 
gör ett fantastiskt bra arbete för deltagarna! Jag vill även tacka beredningsgruppen och 
styrelsen för ert stora engagemang under året. Sist, men inte minst, vill jag rikta ett stort 
tack till våra medarbetare på kansliet för att ni håller ihop, driver på och utvecklar 
förbundets verksamhet.  
Tack för ordet! 
 
Klas Rydell                                                                                                                                                        
Ordförande     

                                                
”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle, utan en 
ständigt levande process som varje dag måste erövras.”     
Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114                    
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1. Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhets-
utveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2021. Till 
redovisningen hör två bilagor. 
 

Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Jönköpings län samt kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och 
Vaggeryd som medlemmar. Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin 
hjälp har den en beredningsgrupp och ett kansli.  
 
Uppdrag 
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  
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 finansiera insatser som bedrivs av de 
samverkande parterna. De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar 
myndigheternas ordinarie verksamhet. 
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det handlar t ex om 
organisering av samverkan, kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 
Finansiering 
Förbundet finansieras av staten via Försäkringskassan med hälften av medlen, Region 
Jönköpings län med en fjärdedel och berörda kommuner med resterande fjärdedel. 
 
Verksamhetsidé och vision  
Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 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 vision enligt Verksamhetsplan 2021 är ”Egenförsörjning och livskvalitet för 
individen – alla kan tillhöra och tillföra”. Under året har denna vision kompletterats med 
inriktningar och delmål som presenteras i Verksamhetsplan 2022. 
 
Förbundets verksamhet ska formas så att alla förbundsmedlemmar upplever att förbundet 
aktivt medverkar till att det övergripande målet för Finsam uppnås. Det är styrelsens 
bedömning att den målsättningen uppfylls. 
 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 

Belopp i tkr 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 7 902  7 451 7 018 6 916 6 137 

Verksamhetens kostnader 7 466 6 604 8 152 6 774 5 685 

Årets resultat 436 847 – 1 134 142 452 

Soliditet 61 56 32 56 64 

Antal anställda 2 2 2 2 2 
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1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

 
Corona-pandemin har fortsatt påverka hela världen. Förbundet anpassade flera möten med 
styrelse, beredningsgrupp och andra parter så att de helt eller delvis genomfördes digitalt.  
 
Insatsernas arbete med deltagare påverkades mer än förbundets interna arbete. Coacher fick 
lov att träffa deltagare på promenad utomhus, via telefon eller i annan digital form. Detta 
underlättade kontakten med några deltagare och arbetsgivare medan kontakten med och 
stödet till många andra försvårades.  
 
Arbetsgivare påverkades på mycket olika sätt av pandemin. Flera deltagare har även detta år 
kommit ut i praktik och arbete, men antalet har varit betydligt lägre än ett normalt år. 
 
Pandemin har påverkat möjligheterna för målgrupperna i de insatser som förbundet finansierar. I 

förbundets område var sammanlagt 4548 arbetslösa i dec 2021 jmf med 5769 i dec 2020, en 

glädjande minskning. När det gäller långtidsarbetslösheten (mer än 12 månader) så har den bara 

sjunkit marginellt – från 1971 i dec 2020 till 1906 i dec 2021 – vilket är en utmaning. 

 
En viktig intern process har varit framtagandet av nya mål och delmål för förbundet. 
Processen fick skjutas upp flera gånger, men i september genomfördes det planerade mötet 
digitalt. De nya formuleringarna finns i Verksamhetsplan 2022. 
 
Styrelsens beslut om att arbetet i projekt SAMverkan i Södra Vätterbygden (SAMS) med en 
processutvecklare skulle implementeras i form av en långsiktig tjänst som 
verksamhetsutvecklare i förbundet på heltid, har varit mycket lyckat. Förbundets arbete med 
bättre strukturer för samverkan mm har utvecklats och stabiliserats. Se nedan. 
 
Ett resultat av verksamhetsutvecklarens arbete har varit att medlemmarna enats om en helt 
ny, långsiktig basverksamhet. Insatsen kommer igång i början av 2022. Budgeten innebär att 
stor del av det upparbetade kapital som förbundet har kommer att tas tillvara.  

1.3. Styrning och uppföljning av verksamheten 
 
Följande personer har ingått i förbundets styrelse under år 2021. 
 

Ordinarie ledamot  Ersättare Utsedd av 

Klas Rydell, ordförande Carina Åberg Försäkringskassan 

Håkan Sandgren, vice ordf Elisabeth Wahlström Region Jönköpings län 

Christer Sjöberg Joakim Dahlström Jönköpings kommun 

Hans Jarstig Nicklas Gustafsson Habo kommun 

Christer Rube Peter Naurén Mullsjö kommun 

Ulf Abrahamsson Kenneth Åberg Vaggeryds kommun 

Maria Engberg Lennart Svanberg Arbetsförmedlingen 

 
Under 2021 har styrelsen mötts vid sju tillfällen, varav en strategidag tillsammans med 
beredningsgruppen i september. De flesta mötena genomfördes digitalt. 
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Styrelsen följde den ekonomiska utvecklingen för förbundet löpande under året. En 
redovisning skedde som vanligt i en Delårsrapport till medlemmarna i augusti.  
 
Förslag till budget kommande år och plan för ytterligare två år tas varje år fram gemensamt 
av styrelse och beredningsgrupp. Dessa presenteras i förslag till verksamhetsplan som skickas 
till medlemmarna för samråd, innan styrelsen fastställer planen på ett offentligt styrelsemöte 
i november. 
 
Förbundet har en internkontrollplan, handlingsplan för jämställdhetsintegrering och andra 
styrdokument som styrelsen fastställt och följer upp. Uppföljning av hur finansierade insatser 
arbetar sker bl a med hjälp av Försäkringskassans nationella uppföljningssystem SUS (System 
för Uppföljning av Samverkan) och Indikatorer för finansiell samordning (se nedan). 

1.4. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning 

 
Styrelsen följer löpande upp ekonomin i förbundet och tillser att medlen används på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Administrationskostnaderna hålls på en låg nivå, bl a genom 
samarbete med Finnvedens Samordningsförbund. Trots att förbundet måste följa samma 
lagar som kommuner och regioner ligger administrativa kostnaderna bara på 10-15% av 
totalbudgeten. Resten används till insatser. 15% av årets utfall gick till strukturinriktat arbete 
och 73% till individinriktade insatser. Största delen av medlen till individinriktade insatserna 
går till insatser som pågått mer än 5 år (Enter, FIA och IT-spåret). 
 
Uppföljning av verksamheten 
I Bilaga 1 görs en sammanfattning av hur förbundet uppfyllt de mål som sattes i 
Verksamhetsplan 2021. Sex av de åtta målen bedöms uppfyllda under året och två bedöms 
delvis uppfyllda.  
 
När man följer upp om en insats är framgångsrik eller inte så är det viktigt att utgå från vilken 
typ av verksamhet det är – förebyggande, förberedande, utredande och/eller 
arbetslivsinriktad. Målen för respektive insats sätts utifrån målgruppen och inriktningen på 
insatsen. Måluppfyllnaden behöver bedömas utifrån respektive insats målsättningar. Så sker i 
Bilaga 2.  
Här följer ändå ett försök att ge en samlad bild av vad som skett med deltagare i insatser som 
förbundet finansierar. 
 
Målgrupper 
Övergripande målgrupp för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder 
(16-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig 
försörjning. Prioriterade målgrupper i vårt förbund är unga vuxna (18-29 år) med diffus eller 
komplex problematik och nyanlända med behov av samordnad rehabilitering.  
 
Varje insats har en specifik målgrupp inom ramen för den övergripande målgruppen. Den 
största insatsen som förbundet finansierar, Enter, riktar sig nästan enbart till den prioriterade 
målgruppen unga. Nedan redovisas och analyseras resultatet för alla deltagare under 2021.  
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Total 150 personer deltog i 
finansierade insatserna, varav 61 
kvinnor och 89 män. 83 av dem 
började under året. Vad gäller IT-
spåret redovisas enbart deltagare 
från förbundets område.  
 
Antalet är högre än förra året, då 
pandemin stoppade arbetet i SE-N 
och starten av insatserna ARCH och 
Etableringsskola. 
 
Insatser 
Förbundet arbetar dels strukturinriktat, för att förbättra samverkan kring stödet till 
förbundets målgrupp, dels genom finansiering av individinriktade insatser.  
 

Individinriktade insatser 
I Bilaga 2 finns en presentation av de sju individinriktade insatserna och hur dessa lyckats nå 
de mål som satts upp för dem. Över hälften av de mål som gått att följa upp är uppfyllda trots 
de speciella omständigheter som rått under året.  
 
Uppgifter finns om situationen 
vid avslut under 2021 för 28 
kvinnor och 32 män. 
14 kvinnor och 12 män 
avslutades med anställning, 
vilket är fler än förra året. Även 
avslut till utbildning är positiv, 
eftersom många behöver det för 
att få anställning. Totalt 28 av 
60 avslutades till arbete eller 
studier (några i kombination). 
Det är mer än normalt för 
insatser för dessa målgrupper.  
 
Vanligaste enskilda avslutsorsaken var även denna period sjukdom, vilket innebär fortsatt 
kontakt med vården och (för många) ansökan om ersättning från Försäkringskassan. Fortsatt 
rehabilitering innebär att personen bedöms ha möjlighet att klara arbete men en tid behöver 
fortsatt stöd från Arbetsförmedlingens SIUS-konsulent, arbetsmarknadsenhet på kommunen 
eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering.  
 

Deltagare 2021 Kvinnor Män Varav nya
ARCH - Arbetsmarknads 

RehabCoach i Habo 4 17 21
Enter 30 48 35
Etableringsskola i Mullsjö 10 2 12
FIA mé knuff 14 11 8
IT-spåret SV 0 7 0
Projekt SE-N 3 4 7

61 89 83
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Vanligaste ersättningarna för 
deltagare som avslutats under året 
var försörjningsstöd eller 
sjukpenning. Behovet av båda dessa 
inkomster minskade tydligt. Detta är 
naturligt med de former av insatser 
som förbundet finansierar och helt i 
linje med förändringar tidigare år. 
 
Antalet deltagare med aktivitetsstöd 
har minskat kraftigt jämfört med 
tidigare år. Det innebär att antalet 
deltagare med insats från 
Arbetsförmedlingen har minskat. 

Värt att kommentera är också att flera av deltagarna som inte hade offentlig försörjning innan 
insats var UVAS – unga som varken arbetar eller studerar. De flesta som inte hade behov av 
offentlig försörjning vid avslut hade gått vidare till arbete på del- eller heltid. Vissa av dem 
som började arbeta eller studera hade kvar ersättning i form av sjuk- eller aktivitetsersättning 
på deltid. 
 
Indikatorer för finansiell samordning 
Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS) har tillsammans med Örebro Universitet 
tagit fram Indikatorer för finansiell samordning. Syftet är att följa om parterna genom 
förbundens arbete blir bättre på samverkan kring förbundets målgrupp. Verktyget innebär 
analys av 16 indikatorer. Analysen bygger på ett antal enkätfrågor till fem 
respondentgrupper: pågående deltagare, avslutade deltagare, insatspersonal, parternas 
chefsgrupper (t ex beredningsgrupp) och förbundens styrelser. 
 
Mätning genomförs från november varje år till oktober följande år och en nationell analys 
publiceras i januari. Den finns på NNS hemsida nnsfinsam.se. 
 
En analys av svaren visar att deltagare i verksamheter i vårt förbund är mer positiva än 
riksgenomsnittet vad gäller flera frågor: om man får stöd på ett sätt som är till stor nytta, om 
man anser sig stå närmare arbetsmarknaden än innan insatsen och om det finns en planering 
för vad som ska ta vid efter insatsen.  
 
När man analyserar indikatorer (med flera frågor) istället för enstaka frågor så ligger svaren 
från vårt förbund högre än riksgenomsnittet på 8 av de 15 indikatorerna, men utvecklingen 
har stannat av något jämfört med förra året. Mer analys presenteras på förbundets hemsida. 
 
Jämställdhet 
Den indikator som tillkommit senaste året handlar om jämställdhet, mångfald och jämlikhet. 
Där ligger vårt förbund lägre än genomsnittet nationellt, när man jämfört klart positiva svår 
på de olika frågorna, trots att vi har en Handlingsplan för jämställdhetsintegrering sedan flera 
år. Det är ett utvecklingsområde, särskilt hur de finansierade insatserna arbetar med dessa 
frågor. 
 
I bilaga 2 kommenteras jämställdhetsarbetet i respektive projekt. I tabellen ovan syns att det 
är en övervikt av män i projekt ARCH, Enter och IT-spåret medan det är en övervikt kvinnor i 
FIA och Etableringsskolan. 
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Fler kvinnor får anställning med anställningsstöd medan fler män får anställning utan stöd. 
Samtidigt avslutades detta år en större andel av männen på grund av sjukdom. Huruvida 
dessa och andra skillnader mellan könen är naturliga eller omotiverade kommer att 
analyseras mer under året, utifrån respektive insats målgrupp och arbetssätt.  
 
Socioekonomiska effekter 
Vid medlemssamrådet för förbunden i länet i februari 2019 beslutades att förbunden skulle 
pröva att redovisa socioekonomiska effekter enligt en modell som användes i 
Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Modellen finns bl a beskriven i deras 
årsredovisningar och i bildspel som visades på medlemssamrådet, som finns utlagt på 
förbundens gemensamma hemsida. I korthet går modellen ut på att effekterna beräknas 
utifrån vissa schabloner: 

- Genomsnittlig ersättning offentlig försörjning per person och månad är ca 10.000kr 

- Genomsnittlig administrativ kostnad för besök hos socialtjänst, läkare och andra samt andra 

ersättningar typ bostadsbidrag är 500kr per person och månad. 

- Samhället får ny inkomst från varje deltagare som börjar arbeta med ca 5.700kr/månad (vid 

heltidsarbete med grundlön 19.000kr)  

Minskad kostnad per person som går från utanförskap till arbete är därmed 10.500kr i 
minskade kostnader och 5.700kr i ökade samhällsintäkter, totalt 16.200kr per månad. 
Denna effekt jämförs med insatta medel till samordningsförbund eller respektive verksamhet. 
 
Många argument kan ställas mot denna typ av schablonisering. Det finns flera positiva 
effekter som inte mäts (t ex effekter för alla som inte når ända fram till anställning under 
mätperioden) samtidigt som det finns faktorer som anställningsstöd, fortsatt behov av t ex 
sjukersättning på deltid och annat som begränsar vinsten för samhället. Det finns dock 
anledning att tro att de positiva och negativa effekterna till stor del tar ut varandra. 
Kommunernas och regionens ekonomi är inte heller berörda av Arbetsförmedlingens 
kostnader för anställningsstöd. 
 
Ovan redovisas hur många deltagare som avslutats till arbete i vårt förbund. 
I år var det 26 deltagare som avslutades till arbete. Jämfört med om dessa hade fortsatt med 
offentlig försörjning så gör samhället tack vare förbundets insatser en besparing/vinst på 26 
x16.200kr x12mån, totalt 5.054.400kr, under ett år.  
 
Uppföljning och resultat för strukturinriktade insatser 
Förbundet arbetar med flera former av strukturpåverkande insatser, speciellt 
Arenasamverkan, Insatskatalogen och kompetensutveckling. 
 
Att förbundet kunnat arbeta så aktivt med strukturerna för samverkan beror på att tjänsten 
som processutvecklare i projekt SAMverkan i Södra Vätterbygden (SAMS) i januari övergick 
till att bli en heltidstjänst som verksamhetsutvecklare för förbundet och dess parter. Mia 
Alfredsson fick den nya tjänsten, anställd av förbundet men arbetande för alla medlemmar.  
 
En stor del av arbetstiden för verksamhetsutvecklare har under 2021 prioriterats för ansökan 
om medel till och planering av den gemensamma Basverksamheten. Verksamhetsutvecklaren 
har även auskulterat vid flera utbildningar i erfarenheterna i danska forskningen BIP1 och 
SKAPA för att under 2022 själv certifieras och hålla i utbildningar. I december hölls en enklare 

 
1 Beskaeftigelses Indikator Projekt (sysselsättningsindikatorprojektet), dansk forskning om de viktigaste indikatorerna 

när man vill stödja arbetslösa till hållbart arbete 
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utbildning för medarbetarna i Samverkansteam Finnveden i progressionsmätnings-
instrumentet SKAPA.  
 
För att öka samverkanskompetensen har verksamhetsutvecklarna i Södra Vätterbygden och 
Finnvedens samordningsförbund tillsammans skapat och genomfört första omgången av en 
ny samverkansutbildning under året. Utbildningen har erbjudits till personal i de olika 
verksamheterna. Utbildningar inom Supported Employment, Individual Placement and 
Support och Supported Education har också genomförts.   
 
Frukostmöten som förbundet regelbundet genomfört har ersatts av programmet 
Samverkanskoppen. Elva program sändes under året, en kvarts inspiration och information 
till morgonkoppen kaffe/te. Över 1000 personer har tagit del av programmen i 
direktsändning eller inspelat. 
 
Verksamhetsutvecklaren är även katalogadministratör för Insatskatalogen, där verksamheter 
som kan ge stöd till förbundets målgrupp presenteras. Intresset för Insatskatalogen växer hos 
samverkande parter och andra förbund vilket medfört att verksamhetsutvecklaren vid flera 
tillfällen deltagit på samlingar och informerat om Insatskatalogen. Verksamhetsutvecklaren 
hanterar anmälningar i systemet Lex Heller, om samverkan mellan parterna inte fungerar. 
Hon sitter även med i samtliga styrgrupper i de verksamheter som förbundet finansierar 
utom IT-spåret i Eksjö. 
 
Hon har även stöttat de handläggare från kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och rehabkoordinator i vården som mötts regelbundet i Arenasamverkan. Man samråder bl a 
om hur man ska arbeta tillsammans med individer med komplexa behov. Under 2021 möttes 
Arenagrupperna 48 gånger och hade samråd om situationen för 47 kvinnor och 51 män. 
 
Verksamhetsutvecklaren har under året medverkat i utvecklingsgrupp för Indikatorer och 
den länsövergripande arbetsgruppen för BIP.  
 
Förstudie samsjuklighet 
En förstudie genomfördes under våren. Den initierades av Socialförvaltningen i Jönköpings 
kommuns med ett uppdrag att fokusera på hur stödet till ungdomar/unga vuxna i åldern 16–
25 år med missbruksproblematik i kombination med social och/eller psykiatrisk problematik 
kan förbättras.  
 
Förstudien består av en genomgång av kunskapsläget för målgruppen, intervjuer med olika 
verksamheter som kommer i kontakt med målgruppen, en dialog med olika nätverk samt en 
inventering kring tidigare förslag som inte genomförts.  
 
Slutsatserna är att tillräckligt stöd till målgruppen inte ges då de berörda verksamheterna inte 
har tillräcklig samverkan och samsyn, och att lagarna samt de administrativa rutinerna som 
dessa verksamheter har inte är synkroniserade med varandra för att möta behoven.  
Den statliga Samsjuklighetsutredningen la fram ett delbetänkande i november 2021. De 
föreslår att regionen tar över ansvaret för all behandling medan kommunerna har kvar ansvar 
för förebyggande arbete, anhörigstöd mm. Någon ansökan om medel från förbundet är inte 
aktuell närmaste tiden. 
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Annan samverkan och strukturpåverkan 
Förbundet deltar även i andra former av nationell och regional samverkan med fokus på 
utveckling, t ex med Nationella Rådet, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), 
Nätverket Kust till Kust och de andra förbunden i Jönköpings län.  
 
Balanskravsresultat 
Årets resultat enligt resultaträkningen 436 242kr 
= Balanskravsresultat 436 242kr 
 

1.5. Väsentliga personalförhållanden 
 
Förbundet hade under de första tre månaderna tre anställda på heltid: förbundschef Peter 
Hedfors, verksamhetsutvecklare Mia Alfredsson och förbundssekreterare Jacqueline Petkovic. 
Förbundssekreterarens tjänst upphörde sista mars efter en omorganisation.  
Tjänsterna finansieras delvis genom ett samarbete med Finnvedens Samordningsförbund som 
köpt 35% av tjänsten som förbundschef. 
 

1.6. Förväntad utveckling 
 
Stabiliteten i förbundets finansiering av insatser ökar kraftigt under 2022. Beslut har både 
tagits om att förbundet ska fortsätta finansiera Funktionsnedsatta i arbete (FIA) långsiktigt 
och att en helt ny, långsiktig basverksamhet ska starta. Nackdelen med detta är att 
möjligheterna att pröva helt nya arbetsmetoder med tidsbegränsade projekt minskar, men 
denna utveckling stämmer med önskemål från både genomförda medlemssamråd och från 
parterna i förbundets beredningsgrupp. 
 
Pandemin kommer att fortsätta påverka både förbundets och de finansierade insatsernas 
arbetssätt. Långtidsarbetslösheten är fortsatt hög och sjukskrivningarna fortsätter öka, inte 
minst på grund av psykisk ohälsa i spåren av pandemin. Som vanligt riskerar då förbundets 
målgrupper att drabbas dels för att fler konkurrerar om praktik och anställningar, dels för att 
målgruppen ökar i antal. En sådan utveckling har varit tydlig under 2020-2021. Det är därför 
viktigt att fortsätta utveckla strukturerna för samverkan, gemensamma individinsatser och 
förebyggande verksamhet. 
 
Förbundet har inlett ett samarbete med ESF-kontoret för Småland och Öarna, Regional 
utveckling och de berörda samordningsförbunden. Det finns en stor osäkerhet kring vilka 
möjligheter Arbetsförmedlingen kommer att ha efter sin reformering att remittera deltagare 
till ESF- och andra samverkansprojekt. Om samordningsförbund får en annorlunda roll i 
projekt, kan förbundets kansli behöva kompletteras med nya kompetenser. 
 
Störst påverkan vad gäller förbundets organisation har beslut om hur medlemmarna önskar 
gå vidare efter den översyn som gjordes av förbunden i länet 2020. Frågan kommer att 
diskuteras på ett medlemssamråd i februari 2022. Om beslut tas om en sammanslagning av 
förbund eller om någon kommun vill byta förbund så kommer stort fokus att behöva läggas på 
hur detta ska genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt.  
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2. Resultaträkning 
 

Belopp i kr. 
      

Not Budget 2021 2021-12-31 2020-12-31 

     

Verksamhetens intäkter 2 7 348 000 7 901 926 7 451 423 

Verksamhetens kostnader  3 -8 742 900 -7 465 623 -6 604 369 

Resultat   436 303 847 054 

Finansiella intäkter   0 0 

Finansiella kostnader    - 61 0 

Resultat efter finansiella poster   436 242 847 054 

Årets resultat   436 242 847 054 

 
 
 
 

3. Balansräkning 
 

Belopp i kr Not   2021-12-31 2020-12-31 

     

Tillgångar     

Omsättningstillgångar     

Fordringar 4  327 206 265 517 

Kassa och bank   3 401 012 2 996 996 

Summa omsättningstillgångar   3 728 218 3 262 513 

     

Summa tillgångar   3 728 218 3 262 513 

     

Eget kapital, avsättningar och skulder     

Eget kapital     

   Balanserat från föregående år   1 836 467 989 413 

   Årets resultat   436 242 847 054 

   Årets balanserade resultat   2 272 710 1 836 467 

     

Skulder        

   Kortfristiga skulder 5  1 455 508 1 426 046 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   3 728 218 3 262 513 
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4. Kassaflödesanalys  
 
Belopp i kr.     2021-12-31 2020-12-31 

 
    

Årets resultat  
 436 242 847 054 

Justering för ej likviditetspåverkande poster     
Medel från verksamheten före förändring     
av rörelsekapital     
 

    
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar  

 -61 688 55 335 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder  
 29 462 -678 671 

Kassaflöde för den löpande verksamheten  
 

  
 

 
 

  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  

 
  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  
 

  
 

 
 

  
Årets kassaflöde  

 
404 016 223 718 

Likvida medel vid årets början  
 2 996 996 2 773 278 

Likvida medel vid årets slut  
 3 401 012 2 996 996 

 

5. Driftsredovisning 
 

Belopp i kr 
 
 

Utfall jan-dec 
2021 

Aktuell budget 
jan-dec 2021 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 2020 

Nettokostnad 
 

7 465 684 8 742 900 1 538 357 6 604 369 

Bidrag/Intäkt 
 

7 901 926 7 348 000 553 926 7 451 423 

Resultat  436 242   847 054 

Utgående Eget kapital  2 272 710   1 836 467 

Likvida Medel 
 

3 401 012   2 996 996 

 
Flera finansierade insatser som ingår i Nettokostnad har under året fått lägre kostnader än 
planerat, delvis på grund av corona-pandemin. I avvikelsen ingår även medel till nya projekt, 
som inte tagits tillvara i år. Fokuset har varit nya Basverksamheten, vars kostnader kommer 
2022.  
 
I redovisningsposten Bidrag/Intäkt ingår försäljning av tjänst i form av del av tjänsten som 
förbundschef och kompetensutveckling. Budgeten är en nettobudget. 
 
Likvida medlen vid årsskiftet är alltid stora, då de flesta insatser fakturerar sina kostnader för 
november-december först efter årsskiftet. 
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6. Noter 
 
 
Not 1. Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet. 
 
 
 

Not 2 Verksamhetens intäkter     

  Not    2021-12-31   2020-12-31 

     

Driftbidrag från staten gm Försäkringskassan  
 

3 674 000 3 340 000 

Driftbidrag från Habo kommun  
 

130 600 118 400 

Driftbidrag från Jönköping kommun  
 

1 479 600 1 345 100 

Driftbidrag från Mullsjö kommun  
 

76 400 70 600 

Driftbidrag från Vaggeryds kommun  
 

150 400 135 900 

Driftbidrag från Region Jönköpings Län                                                 1 837 000 1 670 000 

Försäljning tjänst 6  456 939 554 009 

Övriga ersättningar och intäkter 6  96 995 217 426 

Öres och kronutjämning   
-8 -12 

Summa        7 901 926 7 451 423 
 

    

 
 
Not 3 Verksamhetens kostnader     

  Not  Budget 2021 2021-12-31 2020-12-31 

Individ- och strukturinriktade insatser         
Enter  2 878 200 2 849 693 2 705 179 

Funktionsnedsatta i arbete (FIA)  605 700 570 000 572 000 

IT-spåret  360 000 400 000 378 150 

Projekt SE-N  571 500 320 188 255 996 

Etableringsstödjare  281 700 302 772 97 258 

Projekt ARCH  630 400 649 859 45 603 

Förstudie samsjuklighet  0 196 623 0 

Efterstöd  0 0 204 708 

Projekt SAMS  0 0 687 363 

Verksamhetsutvecklare 6 780 400 6 783 0 

Tillgängligt nya projekt  1 500 000 0 0 

Projektgemensamt  53 000 46 000 50 423 

Kompetensutveckling 6 200 000 189 171 96 657 
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Administration Not    

Kansli 6 750 000 1 834 757 1 399 148 

Information  50 000 22 066 24 113 

Styrelse   3 000 0 4 638 

Ekonomihantering  79 000 77 712 83 134 

Totalt           8 742 900 7 465 623 6 604 369 
     

 

 

  

    

Not 4 Fordringar     

         2021-12-31    2020-12-31 

     

Kundfordringar   105 696 203 608 

Skattekonto   74 667 54 739 

Fordran Moms   0 3 133 

Förutbetalda hyror   2 843 2 787 

Övriga interimsfordringar                                      144 000 1 250 

Summa   327 206 265 517 
 
 
 
      

Not 5. Kortfristiga skulder     

      2021-12-31    2020-12-31 

     

Leverantörsskulder (insatskostnader)   947 726 302 362 

Skatteskulder   55 290 94 401 

Moms redovisningskonto  
 19 872 49 671 

Personalskatt  
 33 389 25 323 

Avräkning lagstadgade sociala avgifter  
 32 303 24 011 

Upplupna semesterlöner        47 852 105 729 

Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter   15 035 33 220 

Övriga interimsskulder   304 041 791 329 

Summa   1 455 508 1 426 046 
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Not 6. Kompletterande nettouppgifter jämförda med budget  
 
Ovanstående redovisning har skett utifrån Nationella Rådets mall samt lagstiftning och regler 
i enlighet med not 1. Det innebär att fler uppgifter än i förbundets budget redovisas under 
intäkter. Även kostnaderna redovisas brutto. Både hyres- och lönekostnader för 
verksamhetsutvecklarens tjänst ingår också i bruttoredovisningen för kansliet, trots att det är 
en egen budgetpost. För att göra det möjligt att jämföra kostnaderna med budget för året 
följer här tre kompletterande uppgifter, som inte är del av den formella ekonomiska 
redovisningen.   

 
  Budget 2021 2021-12-31 2020-12-31 

Verksamhetsutvecklare  780 400 710 324 0 

Kompetensutveckling netto  200 000 85 528 96 098 

Kansli netto  750 000 680 986 628 272 

 
Kostnaderna ligger alltså inom ramen för respektive budgetpost. 

 
 

7. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
Datum 2022-03-23 
Digital signering av samtliga, se nedan 
 
Klas Rydell   Håkan Sandgren 
Ordförande   Vice ordförande 
 
Hans Jarstig   Christer Rube 
Ledamot   Ledamot 

 
Christer Sjöberg  Ulf Abrahamsson 
Ledamot   Ledamot 

 
Maria Engberg 
Ledamot 

 
 
 
Bilagor 
1. Måluppfyllelse av åtaganden i Verksamhetsplan 2021 

2. Individinriktade verksamheter som fått stöd 2021 
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  Bilaga 1 till Årsredovisning 2021 

 
 

Måluppfyllelse av åtaganden i Verksamhetsplan 2021 

 

Åtagande Mål-
uppfyllelse 

Kommentar 

Finansiering av verksamheter 
som riktar sig till unga vuxna 
med diffus eller komplex 
problematik och andra som 
ingår i övergripande målgrupp 

Uppfyllt Förbundet har finansierat sex individinriktade 
verksamheter under 2021: Enter, Funktions-
nedsatta i arbete (FIA), IT-spåret, SE-N i Vaggeryd, 
Etableringsskola i Mullsjö och Arbetsmarknads 
Rehab Coach i Habo. 

Individer som fullföljer 
insatser ska uppnå högre grad 
av egen försörjning och / eller 
förbättrad egenupplevd hälsa 
och livskvalitet. 

Uppfyllt Se analys i kapitlet om Individinriktade insatser i 
Årsredovisningen och mer detaljerad information i 
Bilaga 2 

Formulera relevanta delmål 
för förbundet på vägen mot 
visionen 

Uppfyllt Ny inriktning och delmål har tagits fram och finns 
med i Verksamhetsplan 2022 

Tydligare kartlägga hur 
målgruppen ser ut i vårt 
område och vilka behov just 
förbundet bör möta 

Uppfyllt En kartläggning av personer med samsjuklighet har 
gjorts. Behov av förrehabilitering har lett till att en 
ny gemensam basverksamhet startar 2022. 

Öka fokuset på 
förrehabilitering, 
förberedande insatser och 
stegförflyttning 

Uppfyllt Nya basverksamheten blir en långsiktig satsning. 
Förbundet har också ökat kunskapen om danska 
BIP-forskningen och verktyget SKAPA, som mäter 
stegförflyttning. Utbildningar förbereds 2022. 

Undersöka förbundets 
förutsättningar att ansöka om 
och ansvara för ESF-projekt 

Delvis 
uppfyllt 

Förbundet har deltagit aktivt i en förstudie inför 
kommande programperiod och inlett samråd med 
ESF-kontoret och andra förbund om vår roll i 
kommande projekt.  

Öka samverkanskompetensen 
i förbundet och hos 
medlemmarnas anställda 

Uppfyllt Förbundet har fortsatt arbeta med 
kompetensutveckling trots pandemin. Bl a har flera 
program Samverkanskoppen och en ny form av 
samverkansutbildning genomförts.  

Bli bättre på att formulera och 
sprida vilka effekter som 
uppnås genom samverkan 

Delvis 
uppfyllt 

Socioekonomisk analys har gjorts i flera 
sammanhang, bl a i årsredovisningen. En 
kommunikationsplan hur informationen ska 
förbättras under 2022 har antagits. 

 

Sammanfattning: 

Sex av de åtta målen i verksamhetsplanen för 2021 bedöms uppfyllda under året och två 

bedöms delvis uppfyllda. 

  2022-03-28 09:55:43 UTCSignerat 2838757 17 / 33Oneflow ID Sida



   

Bilaga 2 till Årsredovisning 2021 

 

Sida 1 (14) 

    

Individinriktade verksamheter som fått förbundets stöd 2021 

Innehållsförteckning 
1. Verksamheten Enter .................................................................................................................... 1 

2. Funktionsnedsatta i Arbete (FIA) ................................................................................................. 4 

3. IT-spåret i Eksjö ........................................................................................................................... 7 

4. Supported Employment för nyanlända (SE-N) ............................................................................ 9 

5. Etableringsskola i Mullsjö .......................................................................................................... 10 

6. Projekt ARCH (Arbets-RehabCoach i Habo)  .............................................................................. 11 

7. Ny gemensam Basverksamhet .................................................................................................. 13 

 

Sju individinriktade verksamheter har fått medel från förbundet under 2021. Redovisning sker 
könsuppdelad, när det är möjligt, i enlighet med förbundets Handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering. 

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). Viss reservation behöver göras att uppgifterna från SUS kan innehålla fel. 
Försäkringskassan bytte rapportsystem under 2020. Det nya systemet är inte intrimmat än. 

1. Verksamheten Enter 

Ansvar och period 
Enter startade 2012. Verksamheten är en samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Region Jönköpings län samt kommunerna i Jönköping, Vaggeryd, Habo och Mullsjö. 
Verksamhetsansvar har Arbetsmarknadsavdelningen i Jönköping kommun. Enter har en styrgrupp 
där representanter för alla huvudmän träffas ca 4 gånger per år.  

Målgrupp 
Personer i arbetsför ålder 18-64 år utan anställning, som har behov av insatser från flera av 
förbundets parter, uppbär offentlig försörjning och bedöms ha en arbetsförmåga att bygga på inom 
ett år. Prioriterad grupp är personer i åldern 18-29 år, med psykisk ohälsa eller funktionsvariation. 
Boende i Jönköping, Vaggeryd, Habo eller Mullsjö.  

Bemanning 
Ett team med fem medarbetare på heltid från Jönköpings kommun (Arbetsmarknadsavdelningen), 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län.  

Metod och aktiviteter 
I Enter arbetar personalen i team för att ta ett gemensamt ansvar för deltagarna. En fördjupad 
kartläggning görs av deltagarens förmågor och resurser. Sedan upprättas en förändringsplan med 
mål som kontinuerligt följs upp tillsammans med deltagaren. Exempel på insatser som erbjuds är 
stödjande och motiverande samtal, samordning av vårdkontakter och för en fungerande vardag, 
studie- och yrkesvägledning, arbetsträning/praktik, friskvårdsaktiviteter och arbetsmarknadskunskap. 
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Enter har ej kunnat ha aktiviteter för deltagarna pga. pandemin. Det mesta av arbetet med deltagare 
har genomförts digitalt. 

Måluppfyllelse 

➢ 40 % av deltagarna som bedöms ha arbetsförmåga skall komma i arbete eller studier och på så 

sätt minska behovet av offentlig försörjning. 

16 kvinnor och 20 män avslutades under 2021. Av dem bedömdes 16 ha arbetsförmåga. Av dessa 16 

började 6 kvinnor och 6 män (75%) arbeta och/eller studera vid avslut. Målet är uppnått 2021. 

Totalt har 209 av de 348 som avslutats bedömts ha arbetsförmåga. Av dessa 209 har 56 kvinnor och 

65 män (58%) börjat arbeta eller studera vid avslut. Målet är även uppnått långsiktigt. 

➢ Övriga deltagare ska ges stöd i att komma till rätt försörjning   

Fler än vanligt har i år avslutats p g a behov av behandling för sjukdom eller missbruk. Dessa får 
sällan ändrad försörjning. 

Senaste året har en deltagare beviljats sjukersättning och sju har fått ny eller förlängd 
aktivitetsersättning. Behovet av försörjningsstöd har minskat för de avslutade. Vissa behöver fortsatt 
försörjningsstöd parallellt med målinriktat stöd via vården eller i avvaktan på beslut om ersättning 

från Försäkringskassan. Målet är uppnått. 

➢ 75 % av deltagarna ska vid avslut uppleva att den egna hälsan och/eller livskvalitén har 

förbättrats. 

Sedan 2012 har 132 kvinnor och 119 män besvarat en hälsoenkät vid inskrivning och avslut. 176 av 

dem anger att de har en bättre livskvalitet vid avslut jämfört med innan Enter. 142 deltagare anger i 

en VAS-skala en bättre hälsosituation vid avslut än vid start. Totalt 212 (84%) av de 251 anger att 

man fått en bättre hälsa och/eller livskvalitet under tiden i Enter, vilket är ännu bättre än tidigare 

eftersom alla som avslutades under 2021 upplevde en förbättring inom minst ett område. 16 av dem 

anger en förbättring enligt VAS-skalan, 8 vad gäller sin psykiska hälsa och 15 anger en förbättrad 

livskvalitet. Målet är uppnått. 

➢ 75% av deltagarna ska vid avslut uppleva att de ”har fått stöd på ett sätt som är till stor nytta” 

Årets enkät med uppföljningsverktyget Indikatorer för finansiell samordning besvarades av 16 
deltagare vid avslut. Över 90% svarade positivt på frågan detta år, vilket är lika bra som 2020.  

➢ 85% av deltagarna ska vid avslut uppleva ”att personalen tagit tillvara dina erfarenheter, 

kunskaper och synpunkter” 

Även på denna fråga svarade över 90% positivt, vilket är nästan lika bra som förra året.  

Båda målen är uppnådda.  

 

”Jag blir hörd, förstådd 

och respekterad. 

Dessutom motiverad.” 

Kvinna 28 år 

 

”Jag har fått möjlighet att hitta min 

funktionsnivå i min egen takt, fått hjälp med 

remisser för utredningar som har gett helt nya 

diagnoser o nya behandlingar som mynnat ut i 

aktivitetsersättning.”                Man 23 år 
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Andra resultat och kommentarer 
Sedan starten 2012 har man arbetat med 188 kvinnor och 202 män plus två 

anonyma som vi saknar närmare uppgifter om.   

76 av kvinnorna och 77 av männen hade bara fullföljt grundskola, 10 kvinnor 

och 13 män inte ens det. De som klarar att fullfölja gymnasiet har större 

möjligheter på arbetsmarknaden.  

En stor majoritet av deltagarna tillhör prioriterade målgruppsåldern 18-29 

år. En något större andel av männen var 20-29 år och något fler kvinnor 35+. Något 

fler män kom till Enter innan de haft offentlig försörjning ett helt år. I den gruppen ingår dock både 

personer som växlat offentlig försörjning med till exempel kort tids arbete och personer som inte 

sökt hjälp regelbundet. 

Under 2021 arbetade Enter med totalt 78 deltagare, varav 30 kvinnor. 14 kvinnor och 21 män skrevs 

in under året. Även detta år tillhörde de flesta 

deltagarna prioriterade gruppen 18-29 år med 

psykisk ohälsa. 66 av de 78 deltagarna kom från 

Jönköping, fem från Habo, fem från Mullsjö och två 

från Vaggeryd.  

16 kvinnor och 20 män avslutades under 2021 

varav 12 påbörjade anställning eller studier. 

Ovanligt många avslutades p g a sjukdom. Det 

bedöms av teamet bero på olika orsaker. Många av 

dem har behov av fortsatt vård och flera har fått 

fram mer underlag till ansökan om ersättning från 

Försäkringskassan. 

Vad gäller försörjning har behovet av sjukpenning och försörjningsstöd minskat medan långvariga 

ersättningar från Försäkringskassan har ökat. Flera 

personer som inte behövt offentlig försörjning 

innan insats har varit UVAS – unga som varken 

arbetar eller studerar. De som klarar sig utan 

försörjning efter avslut gör det tack vare arbete 

eller studier. Utöver de som klarar sig utan 

offentlig försörjning har flera genom aktivitets- 

eller sjukersättning fått en stabilare inkomst.  

Enters personal har olika arbetsgivare med olika 

riktlinjer kopplade till coronapandemin. Teamens 

möten har övergått till digital form, vilket har 

försvårat teamarbetet. Eftersom personalen mestadels arbetar hemifrån träffar man oftast deltagare 

digitalt eller via telefon. Möjligheten att komma ut på arbetsträning/praktik har försvårats p g a ökad 

arbetslöshet, att vissa arbetsgivare inte klarade att ta emot praktikanter eller andra orsaker kopplade 

till pandemin. Detta fördröjer deltagarnas processer för att komma vidare i sin arbetslivsinriktade 

rehabilitering. Trots pandemin och fortsatt hög långtidsarbetslöshet har ändå Enter lyckats nå sitt 

mål mot sysselsättning med goda marginaler.  

De ger mig 

information, ger mig 

verktyg och utrymme 

att lära mig fungera 

bättre. 

Man 25 år 
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Enter har haft ett jämt flöde av ansökningar på verksamheten under året. Vid årsskiftet var 13 

personer anmälda, varav några var på väg att skrivas in. 

Jämställdhet 
Vilka som anmäls till Enter avgörs av remittent. Trots det har inflödet varit jämnt mellan könen 

genom åren, utom senaste två åren då fler män remitterats. Då Enter arbetar utifrån 

deltagarperspektiv har insatserna erbjudits utifrån vars och ens individuella önskemål. I Enters 

kartläggning ställs samma frågor till alla, oavsett kön. I år har flera män fått stöd att våga pröva yrken 

överrepresenterade av kvinnor, såsom personal inom skol- och barnomsorg. 

Ekonomi 
Förbundet beviljade 3.198 000 kr år 2021, varav 2.878.200kr reserverades i budgeten i 

Verksamhetsplan 2021. Utfallet blev 2.849.693kr. Dessutom bidrar de parter som har personal i 

verksamheten med del av finansieringen, med över 600.000 kr per år.  

2. Funktionsnedsatta i Arbete (FIA)  

Ansvar och period 
Projektet FIA startade 2009. Förbundet har finansierat verksamheten sedan 2013. I styrgruppen för 

FIA ingår Region Jönköpings län, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Funktionsrätt Jönköpings 

län och samordningsförbundet.  

Under 2021 bestämdes att Försäkringskassan tar över rollen som verksamhetsansvariga från år 2022 

och det mycket positiva att förbundet ska fortsätta finansiera verksamheten långsiktigt.  

Målgrupp 
Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning utan anställning, boende i Jönköping, Habo, 

Mullsjö och Vaggeryd. De ska ha en utredd arbetsförmåga på minst 25%. 

Bemanning 
Två arbetscoacher arbetar halvtid hos utföraren Funktionsrätt i Jönköpings län. 

Metod och aktiviteter 
Arbetssättet är bl a inspirerat av motiverande samtal (MI) och metoden Supported Employment (SE):   

- kartläggning av deltagarens resurser och begränsningar, önskningar mm 

- coachning (stödsamtal, hjälp att hantera sin situation bättre) 

- snabb matchning mot lämplig praktik och anställning 

- stöd att hitta konkreta anpassningar och kontakter för att klara praktik och anställning 

- fortsatt tät uppföljning under praktik  

- erbjudande om fortsatt stöd till deltagare som börjat arbeta eller studera  

- FIA-träffar med olika teman, t ex friskvård, Försäkringskassans regler och mindfullness.  

Det var dock inga FIA-träffar under 2021, på grund av pandemin. 

Pandemin har lett till att fler deltagare än vanligt har haft behov av att prata. Dessa samtal har oftast 

fått lov att ske per telefon.  

När den nya basverksamheten startar 2022 så öppnas en möjlighet för personer som önskar komma 

till FIA att få hjälp med förberedande prövning, om behov finns. För dem kan tiden i FIA bli kortare. 

Måluppfyllelse 
Under 2021 deltog 14 kvinnor och 11 män. Av årets nya deltagare har fem kommit via 

rehabkoordinator, en via Försäkringskassan, en via Arbetsförmedlingen och en via försörjningsstöd. 
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➢ 30% av deltagarna ska komma ut i studier eller arbete (vid avslut) och 50% (av de pågående) 

kommer ut i arbetsprövning eller praktik. 

Fem kvinnor och fyra män avslutades under året. Av dem hade tre börjat subventionerat arbete, en 

arbete utan subvention och en började studera. Fem av nio innebär 56%. Dessutom hade tre 

anställningar förberetts under hösten, men Arbetsförmedlingen 

hann inte med sin prövning och beslut om lönebidrag.  

Av de 25 deltagarna har 17 (68%) varit i arbetsprövning eller 

praktik under året. Att så många kommit ut i prövning eller praktik 

under året är mycket positivt under förutsättningarna som varit.  

Målet är uppnått 

➢ 75% av avslutade deltagare ur FIA ska ange klart positiva svar på frågorna ”Har du fått 

stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig?” samt ”Har personalen tagit tillvara dina 

erfarenheter, kunskaper och synpunkter?” 

”Klart positivt” svar innebär ”Till mycket stor del” eller ”Helt och hållet”, alltså orange eller blå färg 

till höger i diagrammen nedan. Svaren nedan kom från avslutade deltagare både 2020 och 2021. 

Svar på första frågan: 83% av samtliga svarade klart positivt, 85% bland kvinnorna. 

 

Svar på andra frågan om erfarenheter, kunskaper och synpunkter: 78% av svarade klart positivt. 

 

Målet är uppnått under 2020-2021 

Vi ser nu på gruppen deltagare som helhet. För att följande statistik ska bli mer intressant redovisas 

hela perioden 2013-2021. 

Under perioden har projektet arbetat med 86 

kvinnor och 49 män. Ovanligt många har 

eftergymnasial utbildning, jämfört med i andra 

verksamheter som förbundet finansierar. Den 

funktionsnedsättning som de har påverkar deras 

möjlighet att få nytt arbete. 

FIA vänder sig till personer i arbetsför ålder. 

Jämfört med andra verksamheter som finansieras 

av förbundet är förhållandevis många 30 år eller 

äldre.  

Jag har fått stöd hur jag ska tänka, 

bromsat mig när jag går för fort 

fram och uppmuntrat mig när jag 

ska pusha vidare.       Man 35 år 
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45 kvinnor och 20 män hade haft offentlig försörjning 2 år eller längre tid vid start.  

Det finns uppgifter om 77 kvinnor och 42 män som 

avslutades under perioden 2013–2021. Av dessa 

avbröt 12 kvinnor och 12 män p g a sjukdom, 

vilket innebär en större andel av männen än av 

kvinnorna. 14 kvinnor och 7 män avslutades till 

fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering, t ex med 

stöd av SIUS på Arbetsförmedlingen. 

Större andel av kvinnorna än männen gick vidare 

till anställning. 46 av 119 avslutade innebär 39% 

till arbete eller studier. Det har också hänt att 

deltagare plötsligt upphört att kontakta FIA (avslut 

utan mätning), vilket kan innebära att de påbörjat 

arbete eller annan positiv aktivitet som FIA inte fått kunskap om. Flera deltagare har också fått en av 

FIA förberedd anställning efter överlämnande av ansvaret till Arbetsförmedlingen (Fortsatt rehab 

eller Aktivt arbetssökande i diagrammet). 

Många förändringar har skett vad gäller avslutade deltagares försörjning, varav många syns i 

nedanstående diagram. För kvinnor gäller det särskilt minskat behov av sjukpenning, a-kassa och 

aktivitetsstöd. För männen har antalet med a-kassa 

minskat, medan antalet med sjukersättning och 

aktivitetsstöd har ökat. Antalet som inte längre har 

behov av någon offentlig försörjning har ökat kraftigt. 

Personer som har aktivitetsstöd vid avslut är ofta i en 

praktik som inom begränsad tid kan komma att leda 

till anställning. I systemet syns dock inte hur många 

som får anställning efter avslut. 

Förutom de synliga effekterna i diagrammet har flera 

deltagare börjat arbeta deltid och därmed minskat sitt 

behov av t ex sjuk- eller aktivitetsersättning och 

samtidigt fått en bättre livskvalitet och ekonomi.  

75 kvinnor och 44 män har besvarat samma hälsoenkät vid inskrivning och avslut som deltagare i 

Enter. 63 av dem anger att de har en bättre livskvalitet vid avslut jämfört med innan FIA. 58 deltagare 

anger i en VAS-skala en bättre hälsosituation vid avslut än vid start i FIA. 

Totalt 86 (72%) av de 119 anger att man fått en bättre hälsa och/eller 

livssituation under tiden i FIA, vilket är en samma andel än för ett år 

sedan. 8 av 11 som besvarat enkäten i år har angett att deras hälsa 

och/eller livskvalitet har blivit bättre under tiden de haft kontakt med 

FIA. 

Ekonomi 
Förbundet beviljade 615.900kr för 2021 varav 605.700kr reserverades i budgeten. Utfallet blev 

570.000kr. 

 

 

Vågar tro på en framtid, vågar 
tro att det finns en plats för mig, 
vågar tro att jag duger och kan.  

Kvinna 28 år 
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3. IT-spåret i Eksjö 

Ansvar och period 
IT-spåret startade som ett projekt 2012. Region Jönköpings län och de tre samordningsförbunden i 

länet har gemensamt ansvar för verksamheten 2018–2022. Utförare är Campus i12, Eksjö kommun. 

Samråd pågår mellan regionen, länets kommuner och länets samordningsförbund om långsiktiga 

finansieringen.  

Målgrupp 
Unga kvinnor och män, fyllda 19 år med Aspergers syndrom/ASD (Autism Spectrum Disorder) och 

stort IT-intresse och boende i Jönköpings län.  

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

fördjupningskurser.  

Metod och aktiviteter 
Ett av syftena med verksamheten är att deltagarna ska bryta sin isolering och gå från sysslolöshet till 

arbete eller passande sysselsättning utifrån förmåga och kompetens. 

Arbetet sker i en kurs i taget, i tre moduler: 

- arbetsmarknadsanpassade IT-kurser på gymnasienivå, inom nätverk och programmering 

- arbetsmarknadsanpassade IT-kurser på fördjupningsnivå inom programmering 

- praktik på företag, förening eller annan organisation och övergång till arbetsmarknaden. En period 

ges fortsatt stöd vid anställning, vid behov. 

Majoriteten av deltagarna har tidigare haft stora problem att klara normal skolgång, p g a skolans 

krav och svårigheter att anpassa miljöer och förväntningar till personer med funktionsnedsättning. 

De deltagare som fullföljer studierna i IT-spåret genomgår en stark utveckling av självförtroende, 

kunskap om arbetsmarknadens krav, yrkeskunskaper och andra viktiga förutsättningar för att kunna 

klara arbete.  

IT-spåret är inte en utbildning i ordets traditionella betydelse. Visserligen är utbildning en stor del av 

verksamheten, men det är till lika stor del en habiliterande insats där det sociala lärandet är minst 

lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet. Dessutom ingår praktik och jobbcoachning som del i 

verksamheten. 

Varje deltagare har en egen, avskärmad arbetsplats, som möjliggör studier i avskildhet när 

deltagaren har behov av det. Andra viktiga förutsättningar är individuell studieplanering, en kurs i 

taget, tydlig struktur, förutsägbarhet och ett fåtal personal och medstuderande. 

De gemensamma lektionerna hålls efter lunch två-tre dagar i veckan. Det gör att deltagarna lättare 

kan klara restider till och från Eksjö och att tiden för självstudier kan anpassas till deltagarnas 

dygnsrytm.  

Under 2021 slutfördes 5 olika gymnasiekurser: Programmering 2, Datorteknik, Dator- och 

nätverksteknik, Nätverksadministration samt Nätverksteknik. Dessutom genomfördes ett 

projektarbete inom webbutveckling. 3 fördjupningskurser slutfördes: C# fördjupning, Webbapp 

development samt Webbprogrammering 1. Kurserna anpassas efter situationen på 

arbetsmarknaden. 
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Det råder fortfarande oklarhet hur IT-spåret ska finansieras från år 2023. Det påverkar de anställda i 

insatsen alltmer. Frågan ska diskuteras på ett extra medlemssamråd i januari 2022. 

Måluppfyllelse 
Sedan starten 2012 har 8 kvinnor och 74 män avslutats från IT-spåret. Av de 82 har 39 avbrutit 

studierna i förtid. De främsta anledningarna till avbrott är psykisk ohälsa och bristande intresse. 

Positivt att nämna i sammanhanget är att andelen deltagare som fullföljt utbildningen har ökat de 

senaste åren. Mellan åren 2012 och 2017 var det 46 % som fullföljde utbildningen. Mellan 2018 och 

2021 har andelen som fullföljt ökat till 64 %. Under 2021 har 22 män varit inskrivna. 7 av dem kom 

från Södra Vätterbygden, 14 från kommuner på Höglandet samt 1 från Finnveden. 

➢ Bidragsberoende och utanförskap ska minska hos målgruppen  

➢ Ungdomar med kompetens inom olika IT-områden ska bli en tillgång på arbetsmarknaden 

➢ Ungdomar ska gå från sysslolöshet till avlönat arbete eller adekvat sysselsättning och på så sätt 

bidra till samhällsnyttan. 

Verksamhetens möjlighet att påverka uppnåendet av dessa målsättningar är marginell, eftersom hela 

målgruppen är stor och påverkansfaktorerna många. I detta sammanhang begränsar vi bedömningen 

till att gälla personer som deltagit i IT-spåret. Det är klart att bidragsberoende och utanförskap i 

gruppen deltagare på IT-spåret har minskat. En film om f d deltagaren Andreas, som finns utlagd på 

hemsidan, visar detta tydligt. Många deltagare har blivit en tillgång på arbetsmarknaden och bidrar 

till samhällsnyttan efter en tid i IT-spåret. Målen är uppfyllda 

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

Ingen deltagare har avslutat utan att få godkänt i något ämne. Målet är uppfyllt 

➢ Alla ska i modul 2 och modul 3 prova på att praktisera med uppdrag från företag, 

organisationer eller föreningar. 

Det har även i år har varit svårare att hitta platser p g a corona-pandemin. Två av deltagarna har haft 

praktikuppdrag som inneburit att göra hemsidor åt två olika föreningar. Ytterligare en deltagare har 

under våren och hösten framgångsrikt praktiserat hos ett företag. Målet är delvis uppfyllt. 

➢ 50% av studenterna ska vara i anställning, adekvat sysselsättning eller reguljär utbildning 

efter fullt genomgången utbildning. 

Av de 43 kvinnor och män som fullföljt studierna sedan starten 2012 har 17 gått vidare till anställning 

eller reguljära studier. 22 har gått vidare till fortsatt arbetslivsinriktad praktik, ofta med stöd av SIUS-

konsulent på AF eller coach som arbetar enligt metoden Supported Employment. Av de fyra som 

avslutades efter fullföljd utbildning 2021 gick tre över till kontakt med SIUS på AF medan en gick 

vidare till reguljära studier inom IT. Målet är delvis uppfyllt. 

➢ Campus i12 ska aktivt arbeta för att antalet personer av det underrepresenterade könet 

ökar på utbildningen. 

Under 2018 reviderades språk och bilder i broschyr och på hemsidan. En kurs i webbutveckling, som 

kan intressera fler kvinnor, har tillkommit. I all information uppmärksammas att utbildningen gäller 

både kvinnor och män.  Målet är uppnått. 
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I år besvarades enkäten Indikatorer för finansiell samordning av alla 12 då pågående 

deltagarna. Svaren var mycket positiva. Till exempel svarade 75% klart positivt på frågan om 

man får ett stöd som man anser är till stor nytta. På frågan om man känner sig mer redo att 

arbeta eller studera svarade 84% ”Helt och hållet”, ”Till mycket stor del” eller ”Till stor del”, 

trots att man inte gått igenom hela perioden på IT-spåret. Svaren ligger klart över de 

nationella svaren på frågorna till pågående deltagare. 

Ekonomi 
Förbundet beviljade max 400.000kr, varav 360.000kr avsattes i budgeten. Utfallet blev 400.000kr. 

4. Supported Employment för nyanlända (SE-N) 

Ansvar och period 
Projekt Supported Employment startade i april 2019 och avslutades i juli 2021. Projektet drevs av 

Arbetsmarknadsenheten (AME) i Vaggeryd.  

Målgrupp 
Nyanlända med uppehållstillstånd, boende i Vaggeryds kommun. Vid inträde i projektet ska personen 

sakna förankring på arbetsmarknaden och riskera långvarigt utanförskap. Personer med ohälsa som 

arbetar var också aktuella för deltagande i projektet, om man hade behov av stöd för att nå 

hållbarhet på arbetsmarknaden. Ålder 18 - 64 år. 

Bemanning 
Initialt bemannades projektet med en utredare/SE-coach på heltid. Arbetstiden delades mellan 

arbete av strukturell karaktär och coachning mot individ. Efter nytt beslut arbetade en nyrekryterad 

coach på heltid med deltagare våren 2021. När denne slutade på egen begäran avslutades projektet.   

Metod och Aktiviteter 
Det strukturella målet var att öka kunskapen kring nyanländas behov i relation till metoden 

Supported Employment (SE) genom att arbeta med deltagare i en lärandeprocess, använda nyvunnen 

kunskap och ta fram en kompletterande metodbok. Syftet med den kompletterande 

metodhandboken var att på ett bättre och snabbare sätt identifiera och kartlägga målgruppens 

utmaningar i relation till arbete och hälsa ur en kulturell kontext. 

Projektledaren arbetade under 2020 med att lägga grunden för deltagarprojektet och att arbeta fram 

ramarna för den planerade utvärderingen. Inom projektet har Hälsoskolor anordnats tillsammans 

med Region Jönköpings läns hälsokommunikatörer, för deltagare på AME.  

På grund av problem att få igång samarbete med en utvärderare, corona-pandemin och att 

utredaren sade upp sig hann inga deltagare börja och projektet pausades från juli 2020. Förbundets 

styrelse valde att låta projektet fortsätta men att delen med forskning ströks. Projektet blev ett rent 

deltagarprojekt med så många deltagare som möjligt resterande tid. En ny, erfaren medarbetare 

anställdes och projektet återstartade i början av 2021. Sju deltagare påbörjade kontakt med coachen. 

Arbetsförmedlingens omstrukturering ledde då till att potentiella individer inte remitterades till 

projektet enligt intentionen. 

Den nya coachen slutade i juni 2021. Därefter beslutade styrelsen att avsluta projektet i förtid. Vid 

avslut hade sex av dem arbete och en kombinerade sitt arbete med studier. De deltagare som så 

önskade, fick fortsatt stöd av andra medarbetare på AME. 
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Mål och kommentarer 
Inga av de ursprungliga målen med projektet nåddes, t ex att ta fram en kompletterande metodbok 

om SE för nyanlända, att 14 personer ska ha deltagit i verksamheten och av dem ska 10 personer 

vara etablerade på arbetsmarknaden i samband med projektet, med en anställning planerad över 

minst 6 månader.  

Vissa slutsatser kan dock dras. En djupare initial kartläggning har möjliggjort tidigare, relevanta och 

samordnade insatser som på sikt bedöms ha positiv påverkan för individen. Att kartläggningen har 

kunnat göras på den nyanländes modersmål har också gett en mer sann bild av förutsättningar till 

arbete och också gett individen tillgång till kunskap på ett lättillgängligt vis. Kunskap kring hälsa och 

vårdapparaten samt arbetsmarknadens villkor har ökat hos de som deltagit i gruppverksamheterna.  

Ekonomi 
Förbundet beviljade max 634.940kr för 2021, varav 571.500kr avsattes i budgeten efter beslut om 

ändrad inriktning. Utfallet blev 320.188kr. 

5. Etableringsskola i Mullsjö 

Projekt Etableringsskola pågår två år 2019-2021. Projektet drivs av enheten för integration och 

arbetsmarknad i Mullsjö. Styrgruppen består av kommundirektören som ansvarig chef för 

Integrations- och arbetsmarknadsenheten, förste socialsekreterare för vuxengrupp på Individ- och 

familjeomsorgen (IFO), Arbetsförmedlingen och samordningsförbundet. 

Målgrupp 
➢ Nyanlända; långtidsarbetslösa eller sjukskrivna utrikesfödda. 

➢ Yrkesverksamma i åldern 18-65 år. 

➢ Folkbokförda i Mullsjö kommun. 

Bemanning 

En etableringsstödjare på 50 %. Dessutom ingår coach i ordinarie verksamhet. 

 

Metod och Aktiviteter 
Syftet med projekt etableringsskola är att bättre fånga upp, stötta, förbereda, etablera och inkludera 

kommunens nyanlända och utrikesfödda invånare.  

Projektet består av två faser. Fas ett består av etableringsskolan: ett samhällsorienterande program 

som syftar till att utbilda inom områdena arbetsmarknad, skola och utbildning, hälsa och sjukvård, 

socialförsäkring samt bostad/boende. I fas två kopplas en coach från Integrations- och 

arbetsmarknadsenheten i Mullsjö på. Tillsammans med deltagaren skapas en planering för hur denne 

kan hjälpa och stötta deltagaren att komma ut i sysselsättning och självförsörjning. Avslut ur 

projektet sker efter sex månaders coachstöd, oavsett om deltagaren kommit till arbete eller ej. 

Starten för den första gruppen fick skjutas fram på grund av pandemin. Den kom igång först i mars 

2021. Restriktionerna gjorde också att deltagarantalet fick minskas. Gruppen bestod av 3 kvinnor. 

Nästa grupp startade i juni. I denna omgång deltog 4 kvinnor. Ytterligare en grupp deltog i 

etableringsskolan från september till november och denna bestod av 2 kvinnor och 2 män. 

Flera av deltagarna hade extratjänst vid inskrivning. Det är en form av anställning för 

långtidsarbetslösa där Arbetsförmedlingen står för hela kostnaden. De blir dock inte berättigade till 

a-kassa efter avslutad anställning och det vanliga är att man bli öppet arbetslös och i behov av 

fortsatt offentlig försörjning efteråt. Därför ingår även dessa i målgruppen för projektet. 
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När deltagarna kommit till coacherna i fas 2 har de haft en större kunskap om till exempel hur 

arbetsmarknaden fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter de har. Coacherna har inte behövt 

fokusera på att informera om dessa saker, utan har kunnat börja planerings- och stöttningsarbetet 

direkt. Några individer har också kommit med egna förslag utifrån den kunskap de fått under 

etableringsskolan. 

Hittills har fem deltagare avslutats. Fyra av dem hade anställning vid avslut medan en var sjukskriven 

med sjukpenning. De fyra som hade arbete hade inte längre behov av offentlig försörjning. 

Måluppfyllelse 
➢ Att cirka 40 personer (6–7 personer per omgång) ska under projekttiden ha deltagit i 

etableringsskolan. 

12 deltagare har genomfört etableringsskolan hittills. På grund av pandemin var man tvungna att 
minska antalet deltagare i varje grupp. Utvärderas efter projekttidens slut 
 
➢ Att minst 70 % av de 40 deltagarna ska på ett mätbart sätt har fått en praktisk och fördjupad 

samhällskunskap inom de områden som berörs. 

Målet i fas ett är att öka deltagarnas samhällskunskaper, vilka ska användas i fas två men även under 
livets gång. Många deltagare har bekräftat att de fått nya användbara kunskaper, men alltför få har 
genomgått fas två hittills för att bedöma målet. Utvärderas efter projekttidens slut. 

 

➢ Att öka kunskapen om hur sjukvården fungerar, synen på hälsa och ohälsa kopplat till arbete och 

välfärd, boendefrågor, utbildning och arbetsliv. 

Efter fas ett är deltagarna mer utrustade med fördjupad samhällskunskap inom olika områden 
och kan klara sig bättre i samhället. De förstår koderna bättre och de vet vart de ska vända sig 

vid problem eller frågor. Målet är uppnått. 
 

➢ Att 80 % av deltagarna ska ha upplevt att det har skett en stegförflyttning närmare 

arbetsmarknaden/egen försörjning efter avslutad insats.  

➢ Att projektet ska ge en bild av det fortsatta behovet av etableringsskola.  
Båda målen utvärderas efter projekttidens slut. 

 
 
 
 
 
 

 

Ekonomi 
Förbundet beviljade max 303.000kr till tjänsten som etableringsstödjare, varav 281.700kr togs med i 
budgeten. Utfallet blev 302.772kr 

 

6. Projekt ARCH (Arbets-RehabCoach i Habo) 

Ansvar och period 
Projekt ARCH startade i oktober 2020 och ska pågå ungefär 2½ år. Projektet drivs av 

socialförvaltningen i Habo. Styrgruppen består av IFO-chef, 1:a socialsekreterare vuxen – IFO och 

verksamhetsutvecklaren i samordningsförbundet. 

Det är många viktiga delar i det svenska 
samhället som man inte hade någon 

information om. Att få informationen på 
mitt eget språk har varit väldigt bra och 

lärorikt.           Man 44 år 
 

Under dessa veckor på 
etableringsskolan har jag lärt mig 
mer om det svenska samhället än 

alla dessa år som jag har levt i 

Sverige.      Kvinna 35 år 
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Målgrupp 
➢ Unga under 29 år som varken arbetar eller studerar och som uppbär ekonomiskt bistånd 

och/eller ingår i gruppen kommunalt aktivitetsansvar.    

➢ Barnfamiljer som har långvarigt ekonomiskt bistånd eller riskerar ett långvarigt ekonomiskt 

bistånd.  

➢ Personer med psykisk ohälsa som inte står ”till arbetsmarknadens förfogande”. 

➢ Personer med missbruksproblematik.  

➢ Gruppen f.d. nyanlända efter 3 år från uppehållstillstånd.  

Projektet riktar sig enbart till boende i Habo 

Bemanning 
En arbets- och rehabcoach på heltid stor del av året. 

Metod och aktiviteter 
Syftet med projektet ARCH är att överbrygga det glapp som finns mellan relevanta insatser och 

individen och där individen inte själv har förmågan att täppa igen detta glapp. ARCH skapar ett 

brovalv mellan deltagaren och insatserna, och kan i ARCH få stöttning, utefter sin förmåga, vilja och 

mål, mot insatserna. Insatsen skall leda till bättre mående, självständighet, självförsörjning/rätt 

försörjning. 

På grund av nya restriktioner runt corona-pandemin samt ledighet pausades projektet i november 

2020 och startade igen i februari 2021. Under stor del av 2021 gick projektet på sparlåga. Arbets- och 

rehabcoachen startade igen under våren men pga pandemin fanns svårigheter att komma igång med 

någon större aktivitet. Tjänsten blev även vakant under juni 2021 och en ny arbets- och rehabcoach 

startade igång i september. 

Nya coachen har bl a närvarat vid ett flertal nätverksmöten och konferenser, anordnade genom SKR, 

AF och DUA, kopplade till arbetsmarknadsåtgärder samt reformeringen av Arbetsförmedlingen. 

Vidare har ett samarbete påbörjats med rehabkoordinator på vårdcentralen samt medverkan på 

ARENA-möten.  

Flera deltagare befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och har stora svårigheter att hålla kontakt 

med Arbetsförmedlingen. Detta är en effekt av en mer digitaliserad och centraliserad 

arbetsförmedling där de som behöver stöd behöver vara kunniga i att använda nätet i stor 

utsträckning. De har svårt att förstå att man inte har en handläggare och så tillkommer eventuell 

kontakt med leverantörer. Mycket stöd har bestått i att stötta deltagare att ta förnyad kontakt med 

Arbetsförmedlingen och att lyfta fram stödbehov som de har.  

Mål och måluppfyllelse  
Under 2021 har totalt 20 deltagare varit inskrivna i projektet, varav 16 män. Åldern på de inskrivna är 
mellan 19 och 58 år. Vid årsskiftet 2021/22 är 18 deltagare inskrivna. Eftersom bara två deltagare 
avslutats hittills är det för tidigt att pröva måluppfyllelsen för vissa av projektmålen, men en av dem 
gick vidare till arbete. I januari 2022 planeras två ytterligare avslut, den ene till arbete och den andre 
till reguljära studier. 

 

➢ 40 % av deltagarna får tillgång till insatser som är avpassade för dem till exempel att få 

möjlighet att delta i pågående arbetsmarknads/rehab – projekt eller insatser som pågår i 

närområdet och där Habo kommun har möjlighet att delta.  

I projektet ingår att en person från Habo under 2020 och tre under 2021 skulle delta i ESF-projektet 

Koll på förmåga – Stöd till förändring i Jönköping. Start planerades för en person i december 2020 
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men på grund av sjukdom så sköts starten upp till januari 2021. En deltagare har slutfört insats där 

under 2021 och ytterligare en deltagare har påbörjat. En tredje deltagare är planerad start för i 

januari 2022. Målet följs upp vid projektavslut. 

➢ 80 % av deltagarna har deltagit i praktik eller arbetsträning eller gått vidare till studier.  
Tre deltagare har varit i praktik under året, varav minst en har lett vidare till anställning, och en 
påbörjar studier efter årsskiftet. Målet är delvis uppnått. 

 

➢ Att 80 % av deltagarna i projektet upplever ett markant bättre mående enligt samordnings-

förbundets hälsoenkät, samt att de upplever sig inkluderade och ett större värde i samhället.  

➢ Att 50 % av deltagarna skall vid avslut fått rätt försörjning via arbete, utbildning eller annat 

bistånd, och på så sätt inte vara kvar i/fastna i ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. 
Målen följs upp vid projektavslut.  

 

Ekonomi 
Förbundet beviljade max 750.400kr till projektet för 2021, varav 630.400kr togs med i budget. 

Utfallet blev 649.859kr. 

7. Ny gemensam Basverksamhet 

Ansvar och period 
Under 2021 togs beslut om att förbundet långsiktigt ska finansiera en ny gemensam basverksamhet. I 

första skedet ska en ny arbetsmetod prövas för definierad målgrupp i Vaggeryd och Jönköpings 

kommuner. Om metoden slår väl ut är målet att fortsätta utvecklingen av Basverksamheten genom 

att både sprida metoden till Habo och Mullsjö kommuner men även att utöka resurserna genom 

ytterligare coacher. Verksamheten är tänkt att bli långsiktig, i ständig förändring.  

Projektansökan har tagit form genom dialog i en arbetsgrupp där samtliga aktörer inom 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har varit representerade.  

Inledningsvis utgör beredningsgruppen verksamhetens styrgrupp tillsammans med ansvariga chefer 

för anställda medarbetare.  

Målgrupp 
➢ Personer med funktionsnedsättningar och/eller en social situation som påverkar 

arbetsförmågan.  

➢ Personer som har behov av samordnade arbetsförberedande insatser i syfte att uppnå och 

förbättra sin förmåga att delta i ordinarie arbetsmarknadsinriktade insatser.  

➢ Insatsen riktar sig till personer mellan 18-64 år bosatta i Jönköpings och Vaggeryds kommun, 

prioriterad målgrupp är unga 18-29 år.  

➢ Målgruppen innefattar inte personer med hel sjukersättning. 

Bemanning 
En teamledare på heltid med placering och anställning på AMA i Jönköpings kommun, samt två 

coacher, en coach med placering i Jönköping och en med placering i Vaggeryd. Coacherna kommer 

att ha sina anställningar i respektive kommun. 

Fullt utbyggd tänker vi att denna verksamhet ska bestå av 7-8 medarbetare inklusive teamledare 

fördelade enligt följande: Jönköping 3-4, Vaggeryd 2, Habo och Mullsjö 2.  
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Metod och aktiviteter 
Basverksamheten ska ha fokus på hantering av hälsan, existentiell hälsa, livssituation och vardagen. 

Det ska finnas ett tidigt jobbfokus bl.a målsättning, framtidsplaner, inställning till arbete och synen 

på sig själv som yrkesarbetande. Tänkbara metoder kan vara ACT, ReDO, 7TJUGO®, Samtal om livet 

etc. Parallella, samordnade insatser kommer erbjudas personen. Verktyget SKAPA kommer att 

användas för att mäta personens progression. 

Mål  
Det är övergripande målet är att individen ska utveckla sina egna förmågor och förutsättningar för 

att bli mer redo att närma sig arbetsmarknaden eller studier.  

Förslag till mätbara mål när deltagare avslutas vilka behöver preciseras efter hand:  

➢ deltagarna upplever en positiv stegförflyttning/progression mot att kunna arbeta eller 

studera jämfört med innan deltagande i insatsen.  

➢ deltagarna upplever att den egna hälsan har förbättrats i förhållande till 

inskrivningstillfället.  

➢ deltagarna upplever att livskvaliteten (ex hälsa, ekonomi, relationer, självförtroende) har 

ökat efter deltagandet i verksamheten.  

➢ deltagarna upplever sig ha fått hjälp att utveckla sitt sätt att hantera sin situation.  

Ekonomi 
Förbundet beviljade max 460.000kr för 2021. Rekrytering av medarbetare har genomförts men de 

kommer igång först under år 2022. Därför blev det varken kostnader för förbundet eller deltagande 

under 2021. Insatsen har en treårsbudget som omprövas varje år.  
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Deltagare

  SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄTTERBYGDEN 222000-2428 Sverige

Signerat med E-signering

Peter Hedfors

samordning.sv@jonkoping.se

2022-03-24 09:25:33 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄTTERBYGDEN 222000-2428 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Klas Josef Mattias Rydell

Klas Rydell

Ordförande

klas.rydell@forsakringskassan.se

+46709173542

19641216-2510

2022-03-24 09:31:58 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: HÅKAN SANDGREN

Håkan Sandgren

Vice ordförande

hakan.sandgren@rjl.se

19460527-2519

2022-03-28 09:55:43 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTER SJÖBERG

Christer Sjöberg

Ledamot

christer.sjoberg@jonkoping.se

19540325-3635

2022-03-24 09:27:01 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: HANS JARSTIG

Hans Jarstig

Ledamot

hans.jarstig@habokommun.se

19571010-4810

2022-03-24 12:10:31 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTER RUBE

Christer Rube

Ledamot

christer.rube@telia.com

19471213-3935

2022-03-24 12:00:23 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MARIA ENGBERG

Maria Engberg

Ledamot

maria.engberg@arbetsformedlingen.se

19650629-2405

2022-03-25 09:29:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID
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Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för år 2021. 

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 2021 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 enligt 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 vi 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 revisionsbevis 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 redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten 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 vii 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. 
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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 ställning. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

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 Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
för år 2021. 

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 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 förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

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. 

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 
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. 

Jönköping 2022-03-28 
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1 Bakgrund 
Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Samordningsförbundet 
Södra Vätterbygden för räkenskapsåret 2021. 
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör un-
derlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen. 
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från 
och med 1 januari 2019. 

1.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskrite-
rier:  

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 

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

• Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) 

• Interna regelverk och instruktioner 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Detta innebär att gransk-
ningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det 
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda. 
 
 

 
1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 

DocuSign Envelope ID: 45234DA5-EE80-461B-9A59-C0960F369241



 

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

3 
 

Granskningen av årsredovisningen omfattar:  

• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkningen 
• Balansräkningen 
• Kassaflödesanalysen 
• Noter 
• Drift- och investeringsredovisning 

 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 
• Intervjuer med berörda tjänstemän 
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 

bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-

derlag.  
• Översiktlig analys av övriga poster. 
  

2 Resultat av granskningen 
2.1 Förvaltningsberättelse  

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-
visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).   

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum 
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.   

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka precise-
ras i RKR R15.  
 
Vid granskningen av förbundets förvaltning har en förseningsavgift i skattekontoutdraget 
identifierats. Förseningsavgiften föranleds av att arbetsgivardeklarationen i januari må-
nad inte lämnades in i tid (lämnades 6 dagar försent). Utöver mindre förseningsavgift om 
625 kr har förbundet inte lidit någon skada pga försummelsen. Vår rekommendation till 
förbundet är att se över rutinen kring inlämnandet av moms/arbetsgivardeklarationer. 
    
 
Vid genomgång av förbundets bankfullmakter framkom även att ett par personer inom 
förbundet har rätt att ensam göra direktbetalningar. Förbundet tog upp frågan med be-
rörd bank under revisionen av räkenskapsår 2021 och denna behörighet synes inte vara 
kopplad till ett berört konto varpå behörigheten synes vara oanvändbar. Förbundet infor-
merar att detta skall justeras omedelbart trots att behörigheten är oanvändbar vilket är i 
linje med vår rekommendation. 
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2.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.  
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, ge-
nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKRs gällande rekommendat-
ioner.  
Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKRs rekommendat-
ioner.  
 

2.3 Räkenskapsrevision  
Vi har inte funnit några väsentliga avvikelser i vår granskning av räkenskaperna.  

2.4 Balanskrav 
Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL. 
Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Förbundets överskott för året uppgår till 436 tkr. 
Balanskravsresultatet för 2020 var också positivt och uppgick till 847 tkr. 
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid be-
räkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms uppfyllt. 
Enligt rekommendationen från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rim-
lig storlek på eget kapital menar Nationella rådet är 20 % av en medelsfördelning på 
mellan 0-7 mkr plus 15 % på belopp därutöver på medelsfördelning mellan 7,1-15 mkr. 
För Samordningsförbundet Södra Vätterbygden skulle det med budgeterad medelsför-
delning för år 2021 om ca 7 348 tkr innebära ett eget kapital om ca 1 452 tkr jmf med 
nuvarande eget kapital per 2021-12-31 om 2 273 tkr. Enligt den verksamhetsplan för år 
2022 som finns i förbundet med en budgeterad medelsfördelning för år 2022 om ca 
8082 tkr, skulle det innebära ett eget kapital om ca 1 562 tkr jmf med budgeterat eget 
kapital per 2022-12-31 om ca 42 tkr. 
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2.5 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning 
Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 
10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar). 
I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som 
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna 
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 
För förbundet finns det i en Verksamhetsplan med Budget 2021 mål och budget för att 
uppfylla en god ekonomisk hushållning. Definierade mål finns för de individinriktade och 
strukturövergripande insatserna.   
I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2021 samt 
en verksamhetsuppföljning. Vår översiktliga granskning av förbundets uppföljning av 
måluppfyllelse i de olika projekten visar på tillfredsställande hantering avseende detta.   

2.6 Resultatet 
Belopp i tkr Utfall 

2021-12-31 
Utfall  
2020-12-31 

Verksamhetens intäkter 7 902 7 451 

Verksamhetens kostnader -7 466 -6 604 

Avskrivningar - - 

Finansiella intäkter - - 

Finansiella kostnader - - 

Årets resultat 436 847 

 

Verksamhetens intäkter har följt budget enligt verksamhetsplan 2021. Året har dock på-
verkats av Covid-19 och tillkommande restriktioner har gjort att man inte kunnat bedriva 
verksamheten som vanligt, med lägre kostnader som följd. 
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. 
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2.7 Balansräkning 
 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Kortfristiga fordringar 327 266 
Kassa och bank 3 401 2 997 
Summa tillgångar 3 728 3 263 
Eget kapital exkl. årets resultat 1 836 989 
Årets resultat 436 847 
Kortfristiga skulder 1 456 1 427 
Summa eget kapital och skulder 3 728 3 263 
   
Ansvarsförbindelse Inga Inga 
   

 
Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning förstärkts 
något under perioden.  

2.8 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.  
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13.  
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och inve-
steringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommen-
dation.  
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2.9 Drift- och investeringsredovisning 
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredo-
visningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbun-
dets investeringsverksamhet. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot års-
redovisningens övriga delar och fullmäktiges budget. 
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyll-
ler kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då för-
bundet inte har några investeringar.  
 

Dag som ovan 
KPMG AB 
 
 
Lisa Tenggren 

Auktoriserad revisor   
 
 
 
   

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 
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§ 70 Förslag till budget för kommunalförbundet 
Mediacenter Jönköpings län 2023 
Diarienummer KS22/136 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
budget år 2023 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län ägs gemensamt av 
länets alla 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 IKT-pedagogik 
(information, kommunikation, teknik). 

Mediacenter Jönköpings län har översänt förslag till budget för 2023. 
Medlemskommunerna ombeds inkomma med synpunkter. 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
budget år 2023 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 
(KSAU 2022-05-17 § 55). 

Kommunstyrelsens behandling 
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____  

BEN057
Textruta
Ärende 8



 

 
Box 1027, 551 11 JÖNKÖPING, Tel.036-19 95 00 

 www.mcenter.se 

 
  
Till medlemmarna i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län: 
Aneby kommun 
Eksjö kommun 
Gislaveds kommun 
Gnosjö kommun 
Habo kommun 
Jönköpings kommun 
Mullsjö kommun 
Nässjö kommun 
Sävsjö kommun 
Tranås kommun 
Vaggeryds kommun 
Vetlanda kommun 
Värnamo kommun 
 
 
Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2023. 
 
Utdrag ur Mediacenter Jönköpings läns förbundsordning § 14,  
”Förslag till budget skall upprättas av direktionen före september månads utgång. Samråd 
med medlemmarna skall äga rum innan budget fastställs. Budgeten fastställs av direktionen 
före november månads utgång”.  
 
Översänder härmed förslag från direktionen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings 
län avseende budget 2023. 
 
Medlemskommunernas beslut och eventuella synpunkter på förslagen lämnas senast  
2022-10-31 till: 
 
Mediacenter Jönköpings län 
Att: Jan Fransson 
Box 1027 
551 11  JÖNKÖPING 
 
Eller via e-post: jan.fransson@mcenter.se 
 
Jönköping 2022-04-29 
Mediacenter Jönköpings län 
 
 
Jan Fransson 
Förbundschef 
 
Bilaga 1; Budget 2023, VP 2023-2025 
 



Budget 2023 och Verksamhetsplan 2024-2025 

Utblick verksamheten 2023–2025 
Länets kommundirektörer har på uppdrag av PKS under 2020/2021 gjort en extern utredning av 

Mediacenters verksamhet i dag och potential för framtiden. I utredningen framkommer en tydlig 

insikt om att länets kommuner efterfrågar och vill ha en fortsatt service från Mediacenter. 

Verksamheten uppfattas som kostnadseffektiv för kommunerna. I beslut från PKS daterat 2021-06-03 

lämnas flera uppdrag över till Mediacenters direktion att genomföra. I stora drag innebär det att en 

ny förbundsordning kommer att tas fram med målet att den ska börja gälla från och med 2024. En ny 

grund för finansieringen ska tas fram vilket innebär en stabilare grund för en långsiktig inriktning för 

utveckling av Mediacenters verksamhet.  

Mediacenter är idag inne i en stor omställningsfas och har i gång flera större utvecklingsprojekt för 

att möta framtiden. Detta gäller både att klara ekonomiska målsättningar samt att utveckla 

verksamheten för att leverera det som motsvarar kommunernas förväntningar.  

Ett utvecklingsprojekt som ligger i linje med de övergripande målsättningarna att Mediacenter ska 

bredda sin verksamhet till fler kommunala verksamheter är utvecklingsprojektet ”Äldre, kultur och 

digitalisering”. Detta projekt bedrivs fram till juli 2022 i projektform med medel dels från 

Mediacenter, dels från sektion folkhälsa i Region Jönköpings län. Projektet kommer övergå i drift och 

blir en permanent del i Mediacenters verksamhet till 2023. 

Det finns ett stort behov av att få in modern och likvärdig AV-utrustning i kommunernas 

verksamheter i länet. Mediacenter arbetar redan idag med att skapa förutsättningar för länets 

kommuner att ta fram effektiva lärmiljöer såväl ekonomisk som pedagogiskt. Pandemin har också 

gett upphov till ökat behov av AV-teknik i andra kommunala förvaltningar för att hantera digitala 

möten och webbsända till exempel konferenser, politiska sammanhang, kommunala arrangemang 

och kultur. Inom dessa verksamhetsgrenar har Mediacenter en stor utvecklingspotential att 

tillsammans med länets kommuner ta fram effektiva lösningar. 

Utblick Ekonomi 2023–2025 
Mediacenter bedriver, enligt förbundsordning ovan, flera olika verksamheter. Dessa finansieras på 

olika sätt och ger olika ekonomiska tillskott/underskott till verksamheten. Intäkterna består av 

medlemsavgifter, intäkter vid försäljning/installationer och samverkansavtal med kommuner och 

skolor utanför Jönköping län. De senaste åren har stora besparingar och effektiviseringar gjorts i 

verksamheten. Det har minskat den totala kostnaden för länets kommuner för Mediacenters 

verksamhet. Direktionen avser att tillmötesgå medlemskommunernas önskemål att inte höja 

medlemsuttaget för 2023. Dessa medel kommer att tas från Eget kapital med hänvisning till 

synnerliga skäl. För 2024 – 2025 kommer ny grund tas fram för en långsiktig finansiering av 

Mediacenters verksamhet enligt beslut av PKS 2021-06-03. Det innebär att en ny förbundsordning 

kommer att tas fram och målet är att den ska fastställas i länets kommuner under 2023 och ska gälla 

från och med 2024.  

Sid 1 av 9



Effektiviseringsmål 2023 

Ett effektiviseringskrav för 2023 ligger på verksamheten för att hantera kostnadsökningar på ca 400 

tkr.  

 

Följande orsaker ligger till grund för ökade driftskostnader:  

• Minskade intäkter från samverkansavtal med kommuner utanför Jönköpings län med ca 100 
tkr per år då de är mer konkurrensutsatta än tidigare. 

 
• För att nå uppsatta mål och bibehålla kvalitén har vi idag en personalstyrka som är anpassad 

för att klara uppdraget och verksamhetsmålen. Planerade lönejusteringar beräknas ligga på 
drygt 2,5 % enligt avtal för 2021–2022. Den totala kostnadsökningen för lönejusteringar 
beräknas till cirka 250 tkr år.  
 

• Indexökade kostnader tillkommer som hyror, bevakning, städ och övriga avtal. 

 

Mediacenters verksamhet  
Förbundets ändamål och uppgifter, utdrag ur förbundsordningen. 

§ 3 Förbundets ändamål  

Ändamålet med kommunalförbundets verksamhet är att utgöra en gemensam organisation för 

kommunerna i Jönköpings län och att därvid tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan 

och ge service inom området ljud, film, media, IT-pedagogik och elektronik.  

Genom att samverka i kommunalförbund är strävan dessutom att skapa bättre förutsättningar för 

kvalitet och ekonomisk effektivitet i de verksamheter som kommunalförbundet bedriver för sina 

medlemmars räkning. Kommunalförbundet skall också fungera som ett ledarskapsstöd för lärande 

och utveckling gentemot medlemmarna inom ramen för sitt kunskapsområde.  

§ 4 Förbundets uppgifter  

Kommunalförbundets uppgifter är;  

1. utlåning och distribution av film, ljudprogram och andra läromedel,  

2. teknisk service inom området elektronik och IT,  

3. gemensam anskaffning av elektronisk och teknisk utrustning,  

4. utveckling av IT-media som ett pedagogiskt verktyg,  

5. utbildning och erfarenhetsutbyte,  

6. samverka med regionala organisationer samt med motsvarande verksamheter inom närliggande 

län  

Ekonomisk hantering  
Den ekonomiska hanteringen sker operativt enligt rutiner mellan förbundschef och ekonom och 

enligt rutiner mellan förbundschef och arbetsutskott samt direktion. Rutiner för den ekonomiska 

hanteringen är väl förankrad och har funnits i många år. Vidare finns i förbundsordningen beskrivet 

vilken möjlighet till kontroll medlemmarna har och hur budgetprocess och övrig insyn ska gå till. 
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Övergripande strategi/målsättning.  
Mediacenters direktion fastslog den 25 november 2016 följande vision för Mediacenter: “Genom 

samverkan och kompetens ge länets kommuner förutsättningar att nå världsklass i digitaliseringens 

möjligheter.” Utifrån visionen och uppdraget ska Mediacenter i Jönköpings län vara en serviceresurs 

inom kompetensområdet film/media och teknik för länets kommuner.  

En extern utredning av Mediacenters verksamhet gjordes på uppdrag av Primärkommunalt 

samverkansorgan (PKS) och länets kommundirektörer under 2020 - 2021. PKS beslutade att 

godkänna utredningens förslag till åtgärder att genomföras och har lämnat över dem till direktionen 

för Mediacenter under hösten 2021. De åtgärder som föreslås kommer att genomföras närmaste 

åren och innebär en långsiktig inriktning för Mediacenter och har sin grund i följande; 

• Fortsatt stöd inom pedagogiskt till skola/utbildning.  

• Stöd till äldreomsorg och andra kommunala verksamheter ska utvecklas utifrån tydliga 

ekonomiska förutsättningar.  

• Den del som Mediacenter har i uppdrag att hantera AV-teknik är mycket uppskattad och har 

sitt berättigande, och ska bära sin egen kostnad och separeras från övrig verksamhet.  

• Att samverkan fördjupas med övriga regionernas mediacentraler och därmed nå bättre 

effektivitet och stordriftsfördelar. 

• Att komplettera visionen för att tydliggöra mål och ekonomiska förutsättningar och 

uppdraget mot hela den kommunala verksamheten. 

Utlåning och distribution av film, ljudprogram och digitala läromedel  
Den största ekonomiska samordningsvinsten är att Mediacenter hanterar inköp av rättigheter av 

filmer för utbildning och hela utbildningsradions katalog som finns tillgängligt via en digital plattform. 

Målet är att erbjuda länets kommuner det bredaste och kvalitativt bästa utbudet av utbildnings-, 

dokumentär- och spelfilm som är kvalitetsgranskat, åldersanpassat, reklamfritt i jämförelse med 

andra mediecentraler eller andra leverantörer. Mediacenter ska aktivt arbeta för att öka den 

kvalitativa användningen av filmutbudet. Mediacenter ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning 

inom digitala läromedel och sprida kunskapen till länets kommuner samt att tillhandahålla digitala 

läromedel som ryms inom kompetensområdet ljud och bild där ekonomin tillåter.  

Teknisk service inom området elektronik och IT  
Mediacenter ska erbjuda kvalitativ och effektiv rådgivning till alla länets kommuner inom ljud och 

bild. Målet är att länets kommuner ska ha de modernaste och bästa installationerna som är hållbara 

över tid, enkla att använda och ekonomiskt effektiva. Mediacenter ska erbjuda möjlighet till att 

reparera, utföra service och ge kostnadsförslag på reparationer av produkter vi säljer och hantera 

garantiärenden.  

Gemensam anskaffning av elektronisk och teknisk utrustning 
Mediacenters har som mål att vara förstahandsvalet för länets kommuner vid inköp av AV-utrustning 

och pedagogisk teknik. Alla produkter som Mediacenter förmedlar är upphandlade och följer 

Mediacenters framtagna inköpspolicy som är förankrad hos inköpscheferna i länets kommuner. 

Utbudet inom AV-produkter ska vara brett, modernt, utprövat och bidra till en ökad kvalité i länets 

kommuners verksamheter. Mediacenter ska erbjuda alla länets kommuner kostnadsfri rådgivning 

och möjlighet till service både inför och efter köp. Ett mål i rådgivningen är att tydligt informera och 

uppdatera om produkter vi förmedlar och att utveckla stöd för hanteringen tillsammans med länets  
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inköpsavdelningar. Mediacenter ska erbjuda distribution med korta, kostnadsfria och miljöeffektiva 

leveranser av produkter i samverkan med alla länets kommuner.  

Utveckling av IT-media som ett pedagogiskt verktyg  
Mediacenter ska i samverkan med länets kommuner erbjuda information, rådgivning och kompetens 

inom ljud och bild. Inom ramen för kompetensområdet och ekonomiska resurser ska Mediacenter 

erbjuda länets kommuner stöd samt vara ett nav för att sprida erfarenheter till alla länets 

kommuner.  

Utbildning och erfarenhetsutbyte  
Målet är att Mediacenter ska skapa förutsättningar för länets kommuner att bedriva en verksamhet 

som är modern och håller hög kvalité gällande kompetensområdet film/media och AV-utrustning. För 

att göra detta krävs förutom tekniken och utbudet av film/media, information, utbildning och 

erfarenhetsutbyte. Mediacenter ska erbjuda utbildning till alla länets kommuner dels för att kunna 

dra full nytta av produkter som man har köpt via Mediacenter. Att sprida kunskap och erfarenheter 

blir en av Mediacenters viktigaste uppgifter. Att vara aktivt och erbjuda möjligheter för 

erfarenhetsutbyte, utbildning, samordning och stöd till alla länets kommuner inom sitt 

kompetensområde är ett av de viktigaste målen och en av de stora utmaningarna där digitaliseringen 

ger stora möjligheter.  

Samverka med regionala organisationer samt med motsvarande verksamheter inom 

närliggande län  
Mediacenter ska arbeta aktivt som organisation genom att delta och vara en del i ett större 

sammanhang tillsammans med samarbetspartners och leverantörer så väl regionalt som nationellt. 

Ett mål med samverkan är att utveckla verksamheten och att vara en effektiv och långsiktig resurs för 

länets kommuner samt vara en viktig samarbetspartner för regionen inom kompetensområdet.  

Miljöarbete  
Miljöarbetet som Mediacenter bedriver görs för att minska verksamhetens direkta och indirekta 

miljöpåverkan och därmed styra mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöarbetet bedrivs på ett 

strukturerat sätt genom deltagande i Jönköpings kommuns Miljödiplomering. Med detta arbete får vi 

kontinuitet och ett nytänkande i miljöarbetet.  

Professionella medarbetare  
Mediacenter är och ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar och behåller den bästa personalen 

för uppgiften. Arbetet med arbetsmiljö bedrivs strukturerat och syftar till att Mediacenter är en 

lärande organisation där personalen upplever arbetsmiljön positiv och kan vara med och påverka och 

utveckla sin arbetssituation och Mediacenter som organisation.  

God ekonomisk hushållning  
Mediacenter Jönköpings län följer kommunallagens kapitel 8 där det står att läsa att varje kommun 

och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer ska ha en ”god ekonomisk 

hushållning”.  

Kommunalförbundets ekonomiska målsättningar 2023–2025 är:  

• att ha ett eget kapital som uppgår till minst 5,5 mkr. Ny analys av eget kapital görs 2023. 

• att soliditeten, andelen tillgångar som finansierats med eget kapital ska uppgå till minst 25 %.  
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Kommunalförbundet har för avsikt att tillmötesgå medlemskommunernas önskemål att inte höja 

medlemsuttaget 2023. Istället tas dessa medel ut från Eget kapital med hänvisning till synnerliga skäl. 

Medlen kommer att användas för utvecklings- och samverkanskostnader i verksamheten. 

Mediacenter Jönköpings län har sedan starten 2006 byggt upp en stark finansiell ställning. 

Förbundets Egna kapital uppgår 2021-12-31 till drygt 7,3 mkr. Efter diskussioner med sakkunnig på 

SKR och förbundets auktoriserade revisor, finns en möjlighet att under perioden 2022 – 2023 minska 

Eget kapital till ca 6,0 mkr.  

Matris över ekonomiska mål 
Nedan följer en beskrivning över Mediacenters ekonomiska målsättningar samt utfall. 

Uppföljning sker årligen i Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. 

 

 

Nyckeltal Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
 2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Medlemsavgift   9 500 tkr   9 500 tkr   9 500 tkr        Tkr       tkr 

Uttag Eget kapital för utveckling- 
och samverkanskostnader 

    199 tkr      500 tkr     750 tkr    

Balanskravsresultat      0 tkr           0 tkr        0 tkr        Tkr        tkr 

Soliditet        30 %          33 %       30 %        %        % 
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Mediacenter Jönköpings län

222000-1826

Resultaträkning (Budgetförslag 2023) Belopp i tkr

Rörelseintäkter

Budget

2023

Prognos

2022:1

Budget

2022

Utfall

21-12-31

Medlemsavgifter 9 500 1) 9 500 9 500 9 500

Externa avtal 2 700 2) 2 825 2 800 3 701

Nettoomsättning 37 000 3) 36 870 34 600 40 462

Övriga intäkter 1 935 2 200 1 975 2 580

Summa rörelseintäkter 51 135 51 395 48 875 56 243

Rörelsekostnader

Handelsvaror -30 375 3) -30 375 -27 800 -33 304

Personalkostnader -12 900 4) -12 700 -13 100 -13 150

Filmlicenser och dig. läromedel -2 800 5) -2 800 -2 800 -3 602

Samverkans- o utvecklingskostn. -400 6) -400 -400 -316

Övriga kostnader -5 350 7) -5 550 -5 240 -6 003

Summa rörelsekostnader -51 825 -51 825 -49 340 -56 375

Röreselresultat före avskrivningar -690 -430 -465 -132

Avskrivningar -75 -80 -40 -70

Rörelseresultat före finansnetto -765 -510 -505 -202

Finansnetto 15 10 5 3

Röreselresultat efter finansnetto -750 8) -500 -500 -199

Kommentarer i korthet:

1) Ingen höjning av medlemsavgiften enligt 3-årsplan.

2) Indexuppräknad kundstock som bedöms vara i paritet med 2022, exkl Danderyd. 

Merparten av avtalen är 1-åriga.

3) Orderingång av AV-material under Q1 2022 är fortsatt bra.

Vi gör en bedömning utefter det att vi 2023 hamnar på en bruttoförsäljning på ca 32,5 mkr. 

Täckningsbidraget, som ska täcka hamteringskostnaden, är beräknat till ca 2,8 mkr.

Vi gör också en bedömning att installatörer samt serviceverkstaden genererar bruttointäkter 

på ca 3,8 mkr 2023. Restid, bilar och rådgivning m.m. ingår i medlemsavgiften.

4) Kostnader för anställd personal inkl PO-pålägg. Avtal finns med KPA avseende tryggande av pensioner.

Pensionskostnaderna ökar 2023 pga nytt avtal.

5) Kostnader för filmrättigheter följer i stort sett elevunderlaget. 

Filmutbudet är fortsatt bra.

6) Samverkans- och utvecklingskostnader i form av personal, konsultarvode, IT-drift mm.

7) Under övriga kostnader finns bl.a. drift av filmsystem, affärs- och ärendehanteringssystem.

Även kostnader för lokaler och fordon ligger här. 

8) Det budgeterade resultatet ligger i linje med våra ekonomiska målsättningar.

Med hänvisning till synnerliga skäl och direktionsbeslut så tas medel ut från Eget kapital 

för att täcka underskottet på 750 tkr.
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Belopp i tkr

BALANSRÄKNING (Budgetförslag) 2023-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2021-12-31

Budget Prognos Budget Utfall

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 75 100 5 77

Summa materiella anläggningstillgångar 75 100 5 77

Omsättningstillgångar

Varulager m.m. 2 000 2 000 2 000 2 826

Kundfordringar 13 000 13 000 12 000 14 870

Övriga fordringar 200 200 125 204

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 700 1 700 1 700 2 220

Kassa och bank 3 100 3 825 3 250 4 436

Summa omsättningstillgångar 20 000 20 725 19 075 24 556

SUMMA TILLGÅNGAR 20 075 20 825 19 080 24 633

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 6 075 6 825 6 775 7 325

Avsättningar 0 0 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 10 500 10 500 9 805 12 434

Övriga skulder 1 000 1 000 1 000 1 240

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 500 2 500 1 500 3 634

Summa kortfristiga skulder 14 000 14 000 12 305 17 308

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 075 20 825 19 080 24 633

Nyckeltal (Soliditet): 30,3% 32,8% 35,5% 29,7%

Sid 7 av 9



Investeringar 2023   (Budgetförslag)
Mediacenter Jönköpings län

Objekt Syfte:

Investerings

Belopp

Inköps-

period

Avskrivn.-

tid

Avskrivnings-

kostnad 2023:

Kontorsmöbler Förbättra arbetsmiljö 50 000 kr Q1-23 5 10 000 kr

Konferensmöbler Ersätta 20 år gamla möbler 50 000 kr Q1-23 5 10 000 kr

Investering

2023

Avskrivnings-

kostnad 2023

100 000 kr 20 000 kr
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Kommun

Befolkning

2021-12-31 Andel

Aneby 6 892 1,88% 71 178 000 178 000 0

Eksjö 17 834 4,86% 46 462 000 463 000 -1 000

Gislaved 29 556 8,05% -79 765 000 771 000 -6 000

Gnosjö 9 570 2,61% -44 248 000 250 000 -2 000

Habo 12 810 3,49% 221 332 000 328 000 4 000

Jönköping 143 579 39,12% 1 152 3 716 000 3 707 000 9 000

Mullsjö 7 430 2,02% 45 192 000 192 000 0

Nässjö 31 782 8,66% 219 822 000 821 000 1 000

Sävsjö 11 709 3,19% -12 303 000 305 000 -2 000

Tranås 18 874 5,14% -29 488 000 492 000 -4 000

Vaggeryd 14 746 4,02% 214 382 000 378 000 4 000

Vetlanda 27 621 7,52% 119 715 000 716 000 -1 000

Värnamo 34 661 9,44% 131 897 000 899 000 -2 000

Summa 367 064 2 054 9 500 000 9 500 000 0

*)  Fördelas enligt Mediacenters förbundsordning § 12. 

Fördelning av medlemsavgifter 2023 
*)     Budgetförslag 

Ökn / minsk

Befolkning

dec-20 / dec-21

 Medlemsavgifter

 2023 i kr 

Medlemsavgift

2022 i kr

Förändring

 i kr

-22 / -23
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Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

Sida 
23 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 68 Svar på motion om boende för nyanlända 
Diarienummer KS22/7 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Habodemokraterna har genom Morgan Malmborg (HD) lämnat in motion 
”Placera nyanlända i begagnade husvagnar” till kommunfullmäktige. 
Habodemokraterna yrkar att Habo kommun arbetar för att inte ta emot 
några nyanlända och att Habo kommun köper in begagnade husvagnar till 
nyanlända samt ensamkommande. 

Ärendet har remitterats till socialnämnden som lämnat följande svar. 

Mottagande av nyanlända  

Det är länsstyrelsen som beslutar om fördelningen av antalet nyanlända 
mellan kommunerna i länet. Hur många nyanlända personer varje kommun 
ska ta emot efter anvisning beror på: 
• kommunens storlek 
• arbetsmarknadsläge 
• det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och 
ensamkommande barn 
• hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen. 
Habo kommun ska år 2022 ta emot 18 nyanlända för bosättning. 

Bostäder för nyanlända  

Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning är en lag 
som styr hur många nyanlända som kommunerna i Sverige ska ta emot och 
ordna bostäder för. Syftet är att nyanlända snabbt ska få någonstans att bo 
för att påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhället. 
Kommunerna ska utifrån sitt ansvar för bostadsförsörjningen planera och 
skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder. 
Ensamkommande barn och unga ska placeras i hem för vård eller boende, 
stödboende eller familjehem i den kommun som migrationsverket anvisat 
dem till. 

Ett enhälligt kommunfullmäktige antog den 25 mars 2021 (§ 27) riktlinjer 
för bostadsförsörjning 2021-2024. I dokumentet står följande: ”För att 
nyanlända ska integreras och bli självförsörjande behöver kommunen 
kunna anvisa de nyanlända till lägenheter med god ändamålsenlig standard 
samt låg boendekostnad. Kan kommunen anvisa den nyanlände en bostad 
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Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
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2022-06-01 

Sida 
24 

 

Justeras Expedierats 

 

med lägre boendekostnad underlättas individens möjlighet att bli 
självständig. Det finns annars en risk att nyanlända blir långvarigt 
beroende av ekonomiskt bistånd, vilket förhindrar självständighet.” 

Boende för vuxna och familjer  

En bostad är ett hus, en lägenhet, rum eller annat utrymme att bo i. 
Husvagnar kan användas som bostäder för vuxna och familjer men kan inte 
jämställas med lägenheter med god ändamålsenlig standard. 

Boende för ensamkommande barn och unga  

Hem för vård eller boende, stödboende och familjehem kan inte bedrivas i 
husvagnar. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
(SN 2022-04-06 § 22) vilket även arbetsutskottet föreslår (KSAU  
2022-05-17 § 53). 

Kommunstyrelsens behandling 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå 
motionen. 

_____  
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§ 22 Svar på motion om boende för nyanlända 
Diarienummer SN22/31 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Habodemokraterna har genom Morgan Malmborg (HD) lämnat in motion 
”Placera nyanlända i begagnade husvagnar” till kommunfullmäktige. 
Habodemokraterna yrkar att Habo kommun arbetar för att inte ta emot 
några nyanlända och att Habo kommun köper in begagnade husvagnar till 
nyanlända samt ensamkommande. 

Mottagande av nyanlända 
Det är länsstyrelsen som beslutar om fördelningen av antalet nyanlända 
mellan kommunerna i länet. Hur många nyanlända personer varje kommun 
ska ta emot efter anvisning beror på: 

• kommunens storlek 
• arbetsmarknadsläge 
• det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och 

ensamkommande barn 
• hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen. 

Habo kommun ska år 2022 ta emot 18 nyanlända för bosättning. 

Bostäder för nyanlända 
Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning är en lag 
som styr hur många nyanlända som kommunerna i Sverige ska ta emot och 
ordna bostäder för. Syftet är att nyanlända snabbt ska få någonstans att bo 
för att påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhället. 
Kommunerna ska utifrån sitt ansvar för bostadsförsörjningen planera och 
skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder. 

Ensamkommande barn och unga ska placeras i hem för vård eller boende, 
stödboende eller familjehem i den kommun som migrationsverket anvisat 
dem till. 
 
Ett enhälligt kommunfullmäktige antog den 25 mars 2021 (§ 27) riktlinjer 
för bostadsförsörjning 2021-2024. I dokumentet står följande: 
 
”För att nyanlända ska integreras och bli självförsörjande behöver 
kommunen kunna anvisa de nyanlända till lägenheter med god 

Socialnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2022-04-06 
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ändamålsenlig standard samt låg boendekostnad. Kan kommunen anvisa 
den nyanlände en bostad med lägre boendekostnad underlättas individens 
möjlighet att bli självständig. Det finns annars en risk att nyanlända blir 
långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd, vilket förhindrar 
självständighet.”  

Boende för vuxna och familjer 
En bostad är ett hus, en lägenhet, rum eller annat utrymme att bo i. 
Husvagnar kan användas som bostäder för vuxna och familjer men kan inte 
jämställas med lägenheter med god ändamålsenlig standard. 

Boende för ensamkommande barn och unga 
Hem för vård eller boende, stödboende och familjehem kan inte bedrivas i 
husvagnar. 

Socialnämndens behandling 
Lars Elwing (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

  

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Tj]}  Habo  Kornrnunfulmäktige

Motion  Piaeera  nyanlända  i begagnade  husvagnar.

Antalet  uppehåustiNlstånd  är fortfarattde  extremt  högt  i Sverige

om  vi  jämför  med  våra  grannländer.  Ca 95000  uppeliålisti1lstånd

bevi4jades under 2021. Ofta pratas bara orn att asyNinvandringen
minskat  tiNi ea 12000  st yutder  2021 men  anhör;g'hetsinvaridringen

är dubbeit  så stor  ea 24000st  men  sförst  är arbetskraftsixivandringen

på ea 39000st.

Ha.'bo Korr»mun  bar  en stor  brist  på hyresrAtier  OCI'I ea I 700st  står  i N(ö

tiNN }-Nabo Bostäders  kö.

Vi  Habodernokrater  ser Staffanstorp  sorn  ett stoit  föredöme  på xnånga

ornråden.  Där  styr  Moderaterna  oeh  de lyssnar  in  folkviljan.  De har

köpt  in  beg,a.gnade  Itusvagnar  till  nyanlända  sarnt  ensarnkomrnande.

Vi  Habodemokrater  yrkar

Att  Habo  Kommun  arbetar  för  att inte  ta ei"not  några  nyanIända

Att  Habo  Komint'in  köper  in  begagnade  liusvagnar  oeh  plaeerar

våra  nyanlända  på en läntpNig  p}ats.

Habo  2022-01-05

,=)"H',"t-J,""7,a( !3 ,,:i,'!,,",f,',; .'.%f".'!.'. 'j,,,, ,,,,,,,,,,,,,,
Morgan  Ma}n'iborg

HABODEMOKRATERNA

Oppositiorispartiet



Motion  om  införande  av  6 timmars  arbetsdag  med  bibehållen  lön  inom"""""""'=""""'aaa

socialförvaItningen.

1971 fattade  Riksdagen  beslut  om att sänka  veckoarbetstiden  till 40 timmar.  För dom  allra  flesta
av oss  är detta  självklart  idag  men  beslutet  föregicks  av mycket  debatt  och  många  röster höjdes
emot  förslaget,  som  av vissa  ansågs  fullständigt  orimligt.  Idag vet vi att  förändringen  var  positiv
både  för  verksamheten  och  för  löntagare,

Sedan  1971 har samhällets  rikedom  och produktivitet  ökat  betydligt.  Vänsterpartiet  vill använda
en del av det utrymme  som  ökad  tillväxt  ger  till att förkorta  arbetstiden.
Vi väljer  att gå försiktigt  fram  och  föreslår  ett försök  med  förkortad  arbetstid  inom
socialförvaltningen.

'!Sjukskrivningen  inom  socialförvaltningen  i Habo  kommun  är hög  jämfört  med  rikssnittet.*
Att  rekrytera  kompetent  personal  med  rätt  kvalifikationer  är idag  en stor  utmaning.  Prognosen
är att andelen  80+  kommer  att  öka  med  ca 70%.  Habo  kommun  behöver  bli en attraktiv
arbetsgivare.  Detta  är ett  steg  i den riktningen.
FÖrdelarna  med  en förkortad  arbetstid  med  bibehålen  lön är många.

Det handlar  om  jämställdhet  mellan  kvinnor  och  män,  mer  tid till gemenskap  och omvårdnad
av våra  barn  och  äldre.
Det handlar  om att förändra  ett samhälle  där  fler  skulle  orka  fullfölja  en hel arbetsdag.
Förkortad  arbetsdag  skapar  förutsättningar  för  ett aktivt  samhällsarbete,  kulturella  aktiviteter  och
en meningsfull  fritid.  Men  det  skapar  även ett samhälle  som  inte accepterar  utslagning  och
drogmissbruk  som  lösningar  av problem.  Ett samhälle  där  det  skapas  förutsättningar  för  jämlikhet
och  rättvisa  - en bra balans  mellan  arbete  och  fritid,  vilket  leder  till en bättre  psykosocial  hälsa
och  färre  sjukskrivningar"*."  (Tomas  Reinholdsson  kurator  )

Att  arbeta  i Habo  kommun  måste  vara  attraktivt,  inte  minst  för  att säkra  att vår  verksamhet
har utbildad  personal.  Pofitiken  måste  gå före  för  att  ett socialt  och  ekonomiskt  hålbart  arbetsliv
ska  vara  möjligt.  Det är speciellt  ange1äget  i kvinnodominerade  yrken  i offentlig  sektor,  där
arbetsbelastningen  och  sjukskrivningstalen  är höga.

Därför  vill vi:

att  försöksverksamhet  med  6 timmars  arbetsdag,  30 timmars  vecko-  arbetsmått,  med
bibehållen  lön genomförs  inom  socialförvaItningen.
att arbetsplatser  själva  kan ansöka  om att delta  i försöksverksamheten.
att försöksverksamheten  följs  upp  och  utvärderas.

Habo  24/5  2022

hderSh)
Vänsterpartiet

* Medelvärde  7,7. Habo  8,3. SKR.  Sjukfrånvaro  kommuner  2021.

** 'jCoping  with  stressful  situations  in social  work  before  and after  reduced  working  hours,  a
mixed-methods  study".  Barck-Holst,  Nilsonne,  Åkerstedt  och Hellgren.  European  Journal  of
Social  Work  2021,  Vol. 24, N0.1,  94/108
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'TILL  HAJ30  KOmFULLMÄKTIGE:

Motion  "Habo  Kommnn  «msÅar  mer  men  kostar  mindre9'.

mindre  att  bo  imed  Iåg  skatt  och  smakar  mer.

Nu  är  de  s1ogan  he1t inakiuell  eftersom  vår  k-ommnn  har  höjt

Bamuaeuanåy2000-20N7  hat  skaffen

höjts  mest  i hela  Sverige  med  ofattbara  2,66kr

7;  JJ «imiiiJs  wina&a  J«i  *  v«ffi.

Att  det görs en konsekvensanalys  vad orsakerna  är att vår  skatt  skenat  iväg.

Att  vår  Kommun  jobbar  på att sänka vår  höga 1mmmuna1qkaff

Amkvåt koun3obi'bar  '[ovaåxkavrx  skaJOtunadl L60br ttallil iiii%e':iiii«iriiiiiisiiii;!Ihrft

Habo  2022-06-02

Morgan  Malmborg
HABODEMOKRATERNA
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§ 30 Information om ej verkställda beslut - kvartal 1 
2022 
Diarienummer SN22/29 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Om ett beslut inte verkställts inom tre 
månader ska kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att 
den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas 
kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. 

Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är 
verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. 
Nämnden kan när som helst rapportera att ett beslut har verkställts. 

Socialnämnden har för första kvartalet 2022 rapporterat till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) om nio gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
samt ett beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum.  

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 

Socialnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2022-05-11 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2022-04-26 

Dnr 
SN22/29 

Sida 
1 (1) 

 Birgitta Johansson 
IT-samordnare 

   

 

POSTADRESS 
Box 212 
566 24 HABO 

BESÖKSADRESS 
Jönköpingsvägen 19 

INTERNETADRESS 
www.habokommun.se 

TELEFON 
036-442 80 00(vx) 

TELEFAX 
036-442 81 60 (vx) 

E-POST 
info@habokommun.se 

 

Till 
Socialnämnden 

 
 

Information om rapportering av ej verkställda beslut enligt 

SoL och LSS – första kvartalet 2022 
Socialnämnden har för första kvartalet 2022 rapporterat till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) om nio gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
samt ett beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum (Tabell 1).  
 

 

Kön 
 
 

Tidigare 
rapporterat 

 
Beviljad insats 

Dagar från 
beslut till 
rapporterings-
tillfället 

Notering 
 

K 2020 kvartal 4 
2021 kvartal 1 
2021 kvartal 2 
2021 kvartal 3 
2021 kvartal 4 

Bostad med 
särskild service 
(LSS) 

252 Resursbrist 
Begäran gäller boende i Habo. 

M Kvartal 4 2021 Kontaktfamilj 
(SoL) 

213 Annat skäl. Tilltänkt 
kontaktfamilj vill ej starta 
uppdrag pga. covid-19. 
Avslutat 2022-02-28. 

M Kvartal 4 2021 Kontaktfamilj 
(SoL) 

213 Annat skäl. Tilltänkt 
kontaktfamilj vill ej starta 
uppdrag pga. covid-19 

M Kvartal 4 2021 Hemtjänst (SoL) 235 Annat skäl. Sökande placerad 
på HVB. 

K Kvartal 4 2021 Stödfamilj (SoL) 301 Resursbrist. Har ej hittat 
lämplig stödfamilj.  
Avslutat 2022-04-06 

K Kvartal 4 2021 Sysselsättning 
(SoL) 

213 Annat skäl. Arbetskonsulent 
har ej lyckats nå brukaren. 
Verkställt 2022-02-10 

K  Dagverksamhet 
(SoL) 

146 Annat skäl. Erbjuden plats 
men har avbokat deltagandet 
vecka efter vecka. 

M  Ledsagning 
(SoL) 

137 Annat skäl. Brukaren vill 
avvakta verkställighet då han 
fått fler insatser samtidigt. 

K  Kontaktperson 
(SoL) 

122 Annat skäl.  

K  Hemtjänst (SoL) 112 Annat skäl.  

Tabell 1 
 



 Sida 
2 (2) 

 
 

 

Sammanställning av tidigare rapporterade ej verkställda beslut 
Förvaltningen har sammanställt rapporterade ej verkställda/avslutade 
beslut i Bilaga 1. 
 
 
 
Pernilla Ekstrand  Birgitta Johansson 
Förvaltningschef    IT-samordnare  
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 



Sammanställning av rapporterade ej verkställda beslut/avbrott i verkställighet enligt SoL och LSS
Bilaga 1

2022-06-07

k m

Bostad med särskild service LSS x 2020-08-21 406

2020 kvartal 4
2021 kvartal 1
2021 kvartal 2

Bostad med särskild service LSS x 2021-07-23 162

2020 kvartal 4
2021 kvartal 1
2021 kvartal 2
2021 kvartal 3

Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 123
Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 123
Hemtjänst SoL x 2021-08-10 145
Stödfamilj SoL x 2021-06-03 211
Sysselsättning SoL x 2021-09-01 123

Bostad med särskild service LSS x 2021-07-23 252

2020 kvartal 4
2021 kvartal 1
2021 kvartal 2
2021 kvartal 3
2021 kvartal 4

Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 213 2021 kvartal 4 182
Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 213 2021 kvartal 4
Hemtjänst SoL x 2021-08-10 235 2021 kvartal 4
Stödfamilj SoL x 2021-06-03 301 2021 kvartal 4 2022-04-06 307
Sysselsättning SoL x 2021-09-01 213 2021 kvartal 4 2022-02-10 143
Dagverksamhet SoL x 2021-10-27 146
Ledsagning SoL x 2021-11-15 137
Kontaktperson SoL x 2021-11-30 122
Hemtjänst SoL x 2021-12-10 112

Följande beslut rapporterades 2022 kvartal 1

Följande beslut rapporterades 2021 kvartal 4

Följande beslut rapporterades 2021 kvartal 3

NoteringRapporterings-
tillfällen

Lag-
rum

kön

Beviljad insats

Dagar från 
beslutsdatum 

till 
rapporterings-

tillfället

Beslutsdatum/
Avbrotts-

datum

Antal dagar från 
beslut till 

verkställt/avslutat

Verkställt/ 
avslutat
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SDO for HÃ¥kan Sandgren (6430748):
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SDO for Christer SjÃ¶berg (6430799):
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SDO for Hans Jarstig (6430816):
{'status': 'complete', 'orderRef': '59dd9e6d-77a5-4de2-8b53-3f7453d6b56f', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1668898799000', 'notBefore': '1574204400000'}, 'user': {'name': 'HANS JARSTIG', 'surname': 'JARSTIG', 'givenName': 'HANS', 'personalNumber': '195710104810'}, 'device': {'ipAddress': '31.208.165.108'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPndtK0pUSWVVSVpzMjBuQ09qQmxNN29jeUo4YmZ1R2wrMEpnQ2FOVy9scVU9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5TQTE0aDhNditxbXFsQmQxVVdVcmgwc1RLaHNRQXhjK0UxQ0JCeEpLdHdRPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5BMEpwUGYwSXdzbXVqL2tZc3Mrd0JMOE1RdFNBSndyWFhVeDZabVNwUDNkOFZGd2lCcGVEbkdhWnZyekZ4R2t1SldOSC8zUDVkbDFnL2c2TVNpYkJlV2pGVUR0WE45aElNbTJPbnB6Z0c1VldMWjQwUHc3MFFoQ2JHdDRkMW9kS0E0QVhZUU92a25RTDM1dDZIL0NHODYyMFlFZzZyMzV4cmZOSnF6eGpUaTUxaFM2Z1J4d1FTeC96aFRQVDcrYlJxZDJQVkx6Q3BzTDUvalBSZ1NVVlg1ZGZUUnZUV3U3eXdnWEdkaGJzV2xmL1k1bWVscDA3RnM3bk92eU5WMGVkL1lEM1RJalJSV2JsRDVwWDFFOFlyclNMUzNvWitWbENreWx3VXZmMjNFR29ySTJxamRLeC9QMG1USXVNbnJKemlpaElhSGRrR3RXNEF4cEdpZUQwRnc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGYWpDQ0ExS2dBd0lCQWdJSWNtZEpoK0hWR3pNd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3ZlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhNREF1QmdOVkJBb01KMU5yWVc1a2FXNWhkbWx6YTJFZ1JXNXphMmxzWkdFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNRE15T1RBNE1URW5NQ1VHQTFVRUF3d2VVMFZDSUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUI0WERURTVNVEV4T1RJek1EQXdNRm9YRFRJeU1URXhPVEl5TlRrMU9Wb3dnY1F4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UQXdMZ1lEVlFRS0RDZFRhMkZ1WkdsdVlYWnBjMnRoSUVWdWMydHBiR1JoSUVKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RURBT0JnTlZCQVFNQjBwQlVsTlVTVWN4RFRBTEJnTlZCQ29NQkVoQlRsTXhGVEFUQmdOVkJBVVREREU1TlRjeE1ERXdORGd4TURFME1ESUdBMVVFS1F3cktERTVNVEV5TUNBeE5TNHpNeWtnU0VGT1V5QktRVkpUVkVsSElDMGdUVzlpYVd4MElFSmhibXRKUkRFVk1CTUdBMVVFQXd3TVNFRk9VeUJLUVZKVFZFbEhNSUlCSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQVE4QU1JSUJDZ0tDQVFFQXdCUG9rUkU1dnBMUEpSV2ZUVVV4akZRQkh3Vzd6NE03OTJJRFdvMjFiVHk5T1l0WTk1bU90QkNhRk1WNjZyTDArWlRPaTBmQ2h4MWgrbEIrS3BkQkE1b2t1Ym14NFRMY1dCVnlsRml6YUJPK0F2MjNWMnk5VU9DQW8yOXNWMEl2OENtRjJId2pvV1Q0YzhlNXc5d1BzV3J6cEI2aFJNeGVGZ3lvS3RJc09IQmp0T1dMWCtjMjRodTFISWY4U1hhWVRkUTdMV3BlWDR6M3BJaHI2U3EvUGZnRXEzTndKbitzVXVIdGFSZDg5QTRNR0dzUDF0OTVJTmtYRUNBeUZWRkxXbjZnL1h1Mkw0OG5nLytkaC94cVoxdzJlYURNTlYyUHAvSXJQbUV5OHhXZzdiczV1MTRIU0hkUm1FajM4R2tMOUNBZ0NqTFZJVlhLek81Mi9sbVBnUUlEQVFBQm80R2xNSUdpTURzR0NDc0dBUVVGQndFQkJDOHdMVEFyQmdnckJnRUZCUWN3QVlZZmFIUjBjRG92TDI5amMzQXVjbVYyYjJOaGRHbHZibk4wWVhSMWN5NXpaVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNCa0F3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWh5d0JqZUNxdmsyWDdlTW1mWUR1OGxqRGxqa3dIUVlEVlIwT0JCWUVGSDAxRmg4K2FsSmhhYzlWNlZIeFBIZnJNYlRhTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkN3VUFBNElDQVFBVFpMdW1Oc2kwOFE4aFl4eVdCajFTRVRpcWoxWlVrNENkMmxtLzgvUHJOOC9LYVdXSHRnSUR5alVDTzBmUkVibjhkTTRTWHQxKzF2QUdFWEk2bG9JSmRTbWtyVlBLZytxSStMVTdqZG1ONnptTGxmWGc4U2dHUEFMaDJtSjRUdFNiSWswWSt6N0F2ZzB5Z3Z6dlcyZ2tHSEd4eUxKYnlla2tFbWNjem5yY2xIckRvY3oyKy82Zmh6U0pwMzJBVkVLK2o2RExueEsyemtNOE5nQjJXb3BzSTJSd1lsNDBDeWtMdWJqbFhGMDhHbll5cURGd2ZkVFJDMkZEdHp1d0tKWjNLZ3FLQ213cHFEdUJsM2VONm42aFBvd0NmdDYzcDVqQkEyZVhsbXBhT3Q4YWtLWEZEWXJseVcrNjFST2w1b0IwUHgrWXI5akZKTk40TTVJa3BLcURJQzA3blI4WlQ3Z1l4T2w5eFNjYTN2d1NreWRoM0s3dTZrNGl2d3ppdFVTMGlXbW0xT3M3OFg4bGQwUUl5cDhmT05MMWloRHlXTmNnK3ROUnhQUVZ2SGF2dE9NQnBoSE9scmdhNko5NFBPTDg4NEt1QmU0bFBIQmtyNXNRd05oREhFalZVdVk4WmV2dDRNcEhVRk5HblArSmtjbjQ1OUc0SndxcU1LZ1k2YnBFR1dDSERmTVMvV3hHa3hPcUh4eERFUUlOQ2F6Z1hKRnpjNVZTOUREaFFsVVZjTWdsbWExUHlKL3NSb25WZStOdGhhbmw3WWROU09IbFdwVEhKeFpHZVpDZGtDZFhFdHFsR1NJbUM3MlgramgwZS9ESmt0M29LaHl3THZnK1JLRWUyVFkrd25IcTVXZ2xUTVV4VGNZL2lxOTFUMkpmMEQzTDQ2Mk8vcTMvOGc9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRjZqQ0NBOUtnQXdJQkFnSUlYUkZOQkhvQTlVa3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd2N6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4TURBdUJnTlZCQW9NSjFOcllXNWthVzVoZG1semEyRWdSVzV6YTJsc1pHRWdRbUZ1YTJWdUlFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURNeU9UQTRNVEVkTUJzR0ExVUVBd3dVVTBWQ0lFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVEl3TmpBME1USXhOVE0yV2hjTk16UXhNakF4TVRJeE5UTTJXakI5TVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURXdNQzRHQTFVRUNnd25VMnRoYm1ScGJtRjJhWE5yWVNCRmJuTnJhV3hrWVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1ESXdNekk1TURneE1TY3dKUVlEVlFRRERCNVRSVUlnUTNWemRHOXRaWElnUTBFeklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRENFT0tlL2FzSHJEOGU0a3pqN1NqZjZDbkZVb0lqTDk4em1YNC8wd0FTTFJGdnU4OWJKVGwwOWQybi9kc0hpWEpXcUhXRDZqRC80bGRZU094R3FVb2tVTEljNXloR2lKTzlJVThCVzJMVHRRQXhHVkxVNjN5WmdnOElkUVArRWRCYlZvN2hRRy9BbUtmYXJDSy8xNTliRE96eVlFUFhncXpiZ1ZiK2ZvK0VZaDlqQlM5eExlcGNzNXpJWWxnTURwcmNCVHN1dkdYZGhIendFeHRxdVVGYVZZcjdQWllhOHNlbnk0aVVrSXp1TFF2YXhsOE0zcEJsU3RGS3FVekNTN3QxRjNPekNaWDg3L3BBWFdXRUVBNnVVbGJRSW4ybVZGTS9lZ3c2c1ZVZGh3em9wUFNUY2g3V2wvTHl2RGc5NEhOd283U2pRbkJ3V0ZpbWZ2WGlGNU9Sd1pJZTZydXVpRmcxelBGNzVKc2t0R09BamlTMm92Y0xiQnNHVm1JeWZqSVN4dlljY3dpcjJQY0ZTK1RXdWY1QU1pbG40ZWkvMHpIT3JtTDRaREpiWFd2SVRqYWNLUTV0TUNJL01ZbGtnQUsxMFdKWGM1SmJYYld6YVFkWUlCRVo1bHVISXN1aVNmMW5YVE1aQ0wwUmhYazhtNFlTR1NET25HNThlczM0WHZHSHV4QWtUazVibFBsVGJJQlBFQVo1Q0hJMTluNElyRHB2YUdBREQ5RUptWHZuS0cxL1FERm1SNWNJNHNZSUxGaURBcGlGL2dlM0VZZzdWcVg0b3gvTlRzbjlxTC9pamtCVEZKdkpPaXUra09MU2I0UGVabXNBTlN3ZGJIbzZwd1JkYkVCN2FkK29SYmIzTnFSaWZoczJqOVRxdlIwN2JEclhOZFVLa0wwQ01RSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVoeXdCamVDcXZrMlg3ZU1tZllEdThsakRsamt3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JUZkRNQUgzOE91cGRaNnk0UUtMN3U2UERYTVV6QVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBQk5uYlRKREo0aGYzS1NQbGRpWXN5VFdIUC9FbGFhbXpmOXRuWEdzWkF6K000b0xmMXVrMVhaVlpSNUdTaVg3cUlZVGU1dUlETjZ4eCtKSS84Y0ZZcWJ5TTNjMms1QjgyVkk4M3FySXczWVhRRW8xQzJvUHZlakVTSm9YSmdxMnczVk16T1IxMXRUVGZCUVBURG5CVGVEbGtYdCt1UHF5b0h5N0R4SjZLTWo4Wi9OWDJRNis0dlNZQndrS05YRExWLzBwT245RXYyT1JQNXE5TWUyOWc4cHFXeVZnSFdPN2ZoVUltRTc1VHZvVGwwcDV4cjRIaFVJMGVCd3FCWXNoQ1Y3SGJ5RU9jMGxWdDMzRnVWbklpVENZTVFBMGZNd2MzS1Y4SDRGaWQ4enhuUUlWRTBSdFJlN0VqRjl2ZE5SQkZtQ09rbUF2V3BscGh6UmhOSENPRmNlU0ZCQVR4bFpiSTBNb3JIMitPZnd1eHFtSWJIdVpCWmZuL01CZHphdzJWbHRBZzJJVThkZmFta1AzWnhqWTdpMGpjQk44aGFxMUs5SEpHY252MmpvQjV2UVhjWnB0VWNpRExGU0hoR2hvSFZGVjFGSmZBWlFDLzFUQTlGL3FlMzNKYVFjNnQ4UksxOXRkcFQvVmRocWtjRy9MazJPaDVacDVrQnpMc1pFZlhPM2NJZ0FqSVBtMXV2Zjd6cFBOOWZVb3dZTFZLMmJVbkxPNHBGQ2h5NysyMTNHbjYzczQzZE4vdWJ1S2FDbC9OdTJWWmpmWkZxV3JiTkk2ZzFiWnFKMW1JRTVBY1JsR1JOOVIya1dVNXJuT1JQRmtaYXB4L2RFUFZBRjVDdTd4cml0eFFTbHBiUHFMakFmYXc0WmNNNTNERUY3Z2Yvd0dBTGRqR3d3ZjZsZjA8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUYwRENDQTdpZ0F3SUJBZ0lJTy9Wa0ZFMjlkcXd3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQTJNRFF4TVRNMk1qZGFGdzB6TkRFeU16RXhNVE0yTWpkYU1ITXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVRBd0xnWURWUVFLRENkVGEyRnVaR2x1WVhacGMydGhJRVZ1YzJ0cGJHUmhJRUpoYm10bGJpQkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBek1qa3dPREV4SFRBYkJnTlZCQU1NRkZORlFpQkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBbS96SmVSUHhGblFqeWgyQzdHb1pDSWp2bmsvVjNQYW9ja2oyaW1aMHBIcGNqeWMwQWZNK0FaRFlYNlBBbnFsUGI5c2gzMVczeGZzWFNjV3FjbktFYkViZ3p0Wkw2NXF1YWN3Z2JBYVNaQU40bGpMWmZLNGhRdS9jWkRaUEJQWFJSejQ5RWdBWVJ4M0oyYzBIa01wVGc2d3ZnMnBpOTlQZUVpNjA4dVBxelNPSlQzVU9FWlhkSmpQZHlhNFFsMDNSMnhsM3EycG1FUnBrOHRWSkx5bjFVSlJOOW1OcEw2OTJ3TFZWSXk0TWlUNEFwUXNWcW1pMkp1cFZ5VllJaDFJVnhVdGpiMVIwbW1nUHBVbXVOeU1nMmxnTlp2ZDVEMzd4WlI1K204WkZuSkVxZXF4Y2U1QUZtYWJ4cWV3SlFQL2RTZFZYT01qYTJYclliM0J3VkFycWZ2SHRURktVeHJRbGFFeEl0TlJzbVVINDc2NG93bFFvbWZTdGlmT3grcC9pTU9ra212UlYrR0RNZGIrRHNsTVA5VXhTd3dyb3ptYklNcTBPZm9VeGxQUW9wMGgvVVhVTjkxaTUxald4Tk1jWmt3RU41L2xBaUQ5VHBIdlF3bWY0Yy96RmQ0cjYvTHNGWXFkd2RZVm1GbnBwWkZBMDRoMnFzSEdqS3Z4c2Z2YUE0bnNvL2VPUFFja3Z3YVFEVk9aM1RXdzgzQWxseWNBdWZLcVNKM1AyK0N3Y1JkakYySHJMUllFbUdZYU45TFpFMUd3LzgvbDdFQTFOTFpRYmZVSjBqZXNhNW0wb0RYbG5hampxMnVKMVprWXdYbGsrU1phUDIyMmVZelc4a0hIVzFoMUVMeFAzeTVvM3NrTWt4MUtyS21hbnhuUHJmZU43TjVsS29JNWx6dzhDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRk44TXdBZmZ3NjZsMW5yTGhBb3Z1N284TmN4VE1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVaNHE2c3VwSUhIcjFPMmczSjNJRzY1Rmp5MU13RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFFd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCVDFZaFdhZGFEaTNQWVBDS3c4QUhkZC9jVExvT2Z4YXRXMEhSdGlMWk9vd01RT21RNHNLdkZNRVZueUgrUG9qUlNyNVh5eUhBS2VQNlNFMUhVWlBnUUJrY3FnbWhtUzY4akhxWTgrSkFtMWQwN2NyZXRNakJOYkVKMGlCdnhDbEpXVmZDOVpTT2pDTldNdHZ1UEZZdTBPOVZFaFhtSmtkNldsYXcwemVIcHhZYi9DZXgrQzR6OS80T2NkUmRETVFaUmZuTkhWUUY1MFBPcStvMERNaUhvVGVaOExxTFFuVzdTWnljcVk1aDNYWmpoVWdScnhHZGNocXpJTUxickdnQTJkQ1FEUWRIc3Z0b1JVcmFGS3ErWGFYU0RBbDdIci9IalZXeVloanJzL2FkK1lxakJkWjUxenhmNUpiZ09raFNtdUM5UXdDbitBUkNVUkNvMkNDNUtUc3REdUg4VU1aQ2lYMGxIc0tPL1lUVTdUME0vOEtsLzYySlQ2QkgxNnU0bU9DK2tBeHVBVnFHNGRxM2NCcFZxM1lvRU5kdTgydGFleGhtTXBGYTdERGJSenNjSjZuRlp2eW1aTWR3SmN0cHhLajRvU2dqOTJseVJGeVRtb285STZLNHFXeEtWZWw3UWVGMEhKb1lwU0lpU0VZdWQ4UG4rNGtXZTJXemJnWmVPVlJmL3BqOGk3Q09YcGpEUmwyeVRuN3g4QUQ3OXcrQVhRTjk4SkJpZFBYOHZHZ1A2enJ1K3B2Sk03L3gyc3VLLytWaEJBVkNwVGZVMnZONnBoaVZPK3VkUHNrY0djRzBiWUsyRWcxOXR4Z0NwVlFBNHU0Y3VmbWtBcElIUzNiVko2anR3azFVQmI2SlFiMkpzb2lOUDd4M213OWRIR1BhRHJMNlpVUGVEQVE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5VMmxuYm1WeVlYSWdZWFowWVd3Z01qZ3pPRGMxTnlCemIyMGdTR0Z1Y3lCS1lYSnpkR2xuSUdaeXc2VnVJRk5oYlc5eVpHNXBibWR6WnNPMmNtSjFibVJsZENCVHc3WmtjbUVnVnNPa2RIUmxjbUo1WjJSbGJpQW9Nakl5TURBd0xUSTBNamdwPC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48dXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+ZXlKemFXZHVYMk52WkdVaU9pQWlNamRpTUdaa1pXWmxNRFJpT1RFMFptUTNNMkpsTkRrd00yRTBOV1EzWW1OalptUmlaVFpoWmlJc0lDSmphR1ZqYTNOMWJTSTZJQ0l6WkdVeE5XSXpOV0ZpTnpKaU9ESTNZamd6TTJOa1lUVTVZekEzTTJOa05UWTFPVEF5TVdFeUlpd2dJbkpsY1hWbGMzUmZhWEFpT2lBaU16RXVNakE0TGpFMk5TNHhNRGdpTENBaWNtVnhkV1Z6ZEY5cFpDSTZJQ0pXVjFGNmNWbGpXU0lzSUNKaFozSmxaVzFsYm5SZmFXUWlPaUF5T0RNNE56VTNMQ0FpY0dGeWRHbGphWEJoYm5SZmFXUWlPaUEyTkRNd09ERTJMQ0FpY0dGeWRHbGxjeUk2SUZ0N0ltbGtJam9nTlRJd05ERXdOQ3dnSW01aGJXVWlPaUFpVTJGdGIzSmtibWx1WjNObVhIVXdNR1kyY21KMWJtUmxkQ0JUWEhVd01HWTJaSEpoSUZaY2RUQXdaVFIwZEdWeVlubG5aR1Z1SWl3Z0ltOXlaMjV5SWpvZ0lqSXlNakF3TUMweU5ESTRJaXdnSW1OdmRXNTBjbmtpT2lBaVUwVWlMQ0FpWTI5dWMzVnRaWElpT2lBd0xDQWljR0Z5ZEdsamFYQmhiblJ6SWpvZ1czc2lhV1FpT2lBMk5ETXdOalUwTENBaVpuVnNiRzVoYldVaU9pQWlVR1YwWlhJZ1NHVmtabTl5Y3lJc0lDSmxiV0ZwYkNJNklDSnpZVzF2Y21SdWFXNW5Mbk4yUUdwdmJtdHZjR2x1Wnk1elpTSXNJQ0p3YUc5dVpWOXVkVzFpWlhJaU9pQnVkV3hzTENBaWMzUmhkR1VpT2lBeGZWMTlMQ0I3SW1sa0lqb2dOVEl3TkRFMU5Dd2dJbTVoYldVaU9pQWlVMkZ0YjNKa2JtbHVaM05tWEhVd01HWTJjbUoxYm1SbGRDQlRYSFV3TUdZMlpISmhJRlpjZFRBd1pUUjBkR1Z5WW5sblpHVnVJaXdnSW05eVoyNXlJam9nSWpJeU1qQXdNQzB5TkRJNElpd2dJbU52ZFc1MGNua2lPaUFpVTBVaUxDQWlZMjl1YzNWdFpYSWlPaUF3TENBaWNHRnlkR2xqYVhCaGJuUnpJam9nVzNzaWFXUWlPaUEyTkRNd056SXdMQ0FpWm5Wc2JHNWhiV1VpT2lBaVMyeGhjeUJTZVdSbGJHd2lMQ0FpWlcxaGFXd2lPaUFpYTJ4aGN5NXllV1JsYkd4QVptOXljMkZyY21sdVozTnJZWE56WVc0dWMyVWlMQ0FpY0dodmJtVmZiblZ0WW1WeUlqb2dJaXMwTmpjd09URTNNelUwTWlJc0lDSnpkR0YwWlNJNklERjlMQ0I3SW1sa0lqb2dOalF6TURjME9Dd2dJbVoxYkd4dVlXMWxJam9nSWtoY2RUQXdaVFZyWVc0Z1UyRnVaR2R5Wlc0aUxDQWlaVzFoYVd3aU9pQWlhR0ZyWVc0dWMyRnVaR2R5Wlc1QWNtcHNMbk5sSWl3Z0luQm9iMjVsWDI1MWJXSmxjaUk2SUc1MWJHd3NJQ0p6ZEdGMFpTSTZJREI5TENCN0ltbGtJam9nTmpRek1EYzVPU3dnSW1aMWJHeHVZVzFsSWpvZ0lrTm9jbWx6ZEdWeUlGTnFYSFV3TUdZMlltVnlaeUlzSUNKbGJXRnBiQ0k2SUNKamFISnBjM1JsY2k1emFtOWlaWEpuUUdwdmJtdHZjR2x1Wnk1elpTSXNJQ0p3YUc5dVpWOXVkVzFpWlhJaU9pQnVkV3hzTENBaWMzUmhkR1VpT2lBeGZTd2dleUpwWkNJNklEWTBNekE0TVRZc0lDSm1kV3hzYm1GdFpTSTZJQ0pJWVc1eklFcGhjbk4wYVdjaUxDQWlaVzFoYVd3aU9pQWlhR0Z1Y3k1cVlYSnpkR2xuUUdoaFltOXJiMjF0ZFc0dWMyVWlMQ0FpY0dodmJtVmZiblZ0WW1WeUlqb2diblZzYkN3Z0luTjBZWFJsSWpvZ01IMHNJSHNpYVdRaU9pQTJORE13T0RRNExDQWlablZzYkc1aGJXVWlPaUFpUTJoeWFYTjBaWElnVW5WaVpTSXNJQ0psYldGcGJDSTZJQ0pqYUhKcGMzUmxjaTV5ZFdKbFFIUmxiR2xoTG1OdmJTSXNJQ0p3YUc5dVpWOXVkVzFpWlhJaU9pQnVkV3hzTENBaWMzUmhkR1VpT2lBeGZTd2dleUpwWkNJNklEWTBNekE0Tnpjc0lDSm1kV3hzYm1GdFpTSTZJQ0pWYkdZZ1FXSnlZV2hoYlhOemIyNGlMQ0FpWlcxaGFXd2lPaUFpZFd4bUxtRmljbUZvWVcxemMyOXVRSFpoWjJkbGNubGtMbk5sSWl3Z0luQm9iMjVsWDI1MWJXSmxjaUk2SUc1MWJHd3NJQ0p6ZEdGMFpTSTZJREI5TENCN0ltbGtJam9nTmpRek1Ea3dOeXdnSW1aMWJHeHVZVzFsSWpvZ0lrMWhjbWxoSUVWdVoySmxjbWNpTENBaVpXMWhhV3dpT2lBaWJXRnlhV0V1Wlc1blltVnlaMEJoY21KbGRITm1iM0p0WldSc2FXNW5aVzR1YzJVaUxDQWljR2h2Ym1WZmJuVnRZbVZ5SWpvZ2JuVnNiQ3dnSW5OMFlYUmxJam9nTUgxZGZWMTk8L3Vzck5vblZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlUMjVsWm14dmR5QkJRaUF3TVZ3c0lFOXVaV1pzYjNjc2JtRnRaVDFQYm1WbWJHOTNMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWTVNRE15T1RnNUxHODlVMnRoYm1ScGJtRjJhWE5yWVNCRmJuTnJhV3hrWVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTEdNOVUwVT08L25hbWU+PG5vbmNlPkZiOGJXRXlpZDFpK2FPRDRXSmluZVdDRkFkdz08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5UMjVsWm14dmR3PT08L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5Tmk0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UVXVNeTR4PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+SXIrclJ0c1FwNEZlRUtHYnlhTlkwWU9iWWhRPTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==', 'ocspResponse': 'MIIHkwoBAKCCB4wwggeIBgkrBgEFBQcwAQEEggd5MIIHdTCCATWhgY0wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwMzI0MTIxMDMxWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBQXO089wTW7MboTMxka2Kfgw4dAQgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkCCHJnSYfh1RszgAAYDzIwMjIwMzI0MTIxMDMxWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgC8WgQ83ns/XOJinD6rHcNw4+Vt1FLDtHDvSTwB8Mvg0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAEr4WI0y4CKYX/zC9isr3faHQGeouX8WpEN4PXVbEpuAZQmA+gUCRXO+JI/kvb1f1aRvj5kKPiHCsAFTqBXLvIBfFdm5ctvGJz/pK/sk+dY7f9vSmYY7KDM501YWVcFSN62LKHSqMmVTmYFcgjmZ9o94dfv1yDgFxjU9Bm3AM3DvuUqQ30rf7X9mOmcg4LAIKvbs/ekOAmojxdutI95JUY6/Kr96qM2uFZoeeROaZNY0s0LCrau8yDZjHIGKEt2YH8lLmEZTkNvGpiwcpdCV18WtNPBu154lVoQqnchpd+qIVy7FgPLMW50BUR48HyX21/bGBPDgWb+bdj4kejxuVc+gggUkMIIFIDCCBRwwggMEoAMCAQICCBdBN8dVx7/IMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExJzAlBgNVBAMMHlNFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMTEwMTcyMjAwMDBaFw0yMjA1MTgyMTU5NTlaMIGKMQswCQYDVQQGEwJTRTEwMC4GA1UECgwnU2thbmRpbmF2aXNrYSBFbnNraWxkYSBCYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMzI5MDgxMTQwMgYDVQQDDCtTRUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA9EJaUkMbThAqMPEFw2Fhr7Vkd5JmlgjKYp3ADBQ3u8X0rvjDJ9/I9fm83Z53XEiGQpFJobAHHxUfjXjjX2iH4RQ1vka6nH4mGtaakrwkmD/HfsAb3IMTW2GmKEILhWJ/W8TElDGKDVxdHomgZ8XStp2G93+xdR0i6J/oafint/ogqPI86EcW1EtvhWyj5M4yJvDPnt94d/RpoYthvqb56DzX7JSkYvC4FY2UqMLxRduZBVXvriEXgUgGxtmv1+/hAPGte8kkYgMSXUhMlZpC6UmCDIwVsJ/OY2ypYoS0lvXvIZSs6GjT4ZG7GVc9CDQVK1K2T6w4naqBYNTpFzvQSQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFIcsAY3gqr5Nl+3jJn2A7vJYw5Y5MB0GA1UdDgQWBBTeweuhVwKXrxPV2CwZ5dRDTtafHTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAabFRbxbjJdkhN7ODRghbRU37uyzyGRylFf4kyi5oyjK92C5kXUL638LvmZyPiD3EW6RGB9cbQwKzOTK8OABiqx85m170rkQZKneDhoQgRjt58ikxzqAjG5ilx6a7X2is5Eng1JvC/9wMgJqDQJws4Mp1oZxj4uOIkvqQpj8DEwA1I6eT2gAji3hCFk7arL+sk0VC3+lv9lzYKZWBhKNnfqTuUqN5ZAqCHnjT7dWimIYLWC1cGoO0BppAMAatrP1R3j/P4vWjoidAZeSiw+ixidTM3Y7BTVJKh4TSy9HSbOJl5Vb2pXILdCJbqoXsT5z8rTL9IZsDWY5DzMvuyVe9HcYYnFPIQSrZ2vf81Xg3+TtWNvY1pQRwgDnIWALXlrqBNSiik0Uxi+ymNMuFjrPd3NP+zDf4qTyCLgs/oFJFkkcW2jNJYrSUfjSLvKPfFWWuzwRqEUExIveYhcp6xwPM+24dmovIF2WqMSUWrOcEFkkPc/Fj9nTYVHCunrX5qVcK6+YY/4Sqr/bZ3dnMSB2zsCyD8wDOHN5LlAmajBaBZdm+kQ2NaIZDZP94Wm7mc0N0dRT5wOQEX706Knl0/yGZ1OqslZ3Ht9GNZUgFVzTG4oox+5x/nGxA9d/TULej2+k5xquo4Ovnf3vgNqbrEZoFJ20S7Psy7DIJMbX30AUkyys='}}



SDO for Christer Rube (6430848):
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SDO for Maria Engberg (6430907):
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SDO for Ulf Abrahamsson (6445241):
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-3005:31:09
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden skapade avtalet och bjöd in Klas Rydell, Håkan Sandgren.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-3005:31:14
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-3006:07:33
                    Håkan Sandgren öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-3006:08:39
                    Håkan Sandgren signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-3006:28:40
                    Klas Rydell öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-3006:29:13
                    Klas Rydell signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-3006:29:13
                    Klas Rydell och Håkan Sandgren har signerat och alla undertecknare i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har signerat.


                

                
                

            

            
        

    






    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-2409:25:17
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden skapade avtalet och bjöd in Klas Rydell på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare, Håkan Sandgren på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare, Christer Sjöberg på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare, Hans Jarstig på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare, Christer Rube på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare, Ulf Abrahamsson på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare, Maria Engberg på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2409:25:33
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2409:26:17
                    Christer Sjöberg på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2409:27:01
                    Christer Sjöberg på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2409:31:14
                    Klas Rydell på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2409:31:58
                    Klas Rydell på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2411:57:16
                    Christer Rube på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2412:00:23
                    Christer Rube på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2412:10:09
                    Hans Jarstig på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2412:10:31
                    Hans Jarstig på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2509:28:19
                    Maria Engberg på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2509:29:04
                    Maria Engberg på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2509:35:10
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden tog bort Ulf Abrahamsson på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2509:38:19
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden la till Ulf Abrahamsson på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2807:26:26
                    Ulf Abrahamsson på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2807:28:41
                    Ulf Abrahamsson på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2809:54:32
                    Håkan Sandgren på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2809:55:43
                    Håkan Sandgren på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2809:55:43
                    Alla undertecknare i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har signerat.
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