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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Plats och tid Styrelsemöte onsdagen den 23 november 2022, kl 10.00-11.15 

Rosensalen, Jönköping 

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande 

Håkan Sandgren, Region Jönköpings län 

Christer Sjöberg, Jönköpings kommun 

Hans Jarstig, Habo kommun 

Anna Svensson, Arbetsförmedlingen 

  

 

 

Övriga närvarande Joakim Dahlström, Jönköpings kommun, ersättare 

Peter Hedfors, förbundschef 

10-tal åhörare i Rosensalen, bl a från beredningsgruppen 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Utses att justera 
Hans Jarstig 

Paragrafer    

  
Justeringens plats och 
tid 2022-11-30 digitalt via Comfact  

Under-
skrifter 

Sekreterare Digital underskrift  

  Peter Hedfors       

 Ordförande Digital underskrift  

  Klas Rydell       

 Justerande Digital underskrift  

 Hans Jarstig  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  

Datum för sammanträdet 2022-11-23 

 

 

Datum för anslags 

uppsättande 2022-11-30 

Datum för anslags 

nedtagande 2022-12-21 

Förvaringsplats för 

protokollet Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping 

Underskrift   

 Peter Hedfors, förbundschef  
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§ 1.  Öppnande  
Klas Rydell öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Innan styrelsemötet visades en 

föreläsning på temat Barntrauma påverkar hela livet! med forskaren Vincent J Felitti.  

34 personer följde hela eller delar av föreläsningen och styrelsemötet via digitala 

plattformen Screen9, utöver de ca 20 som deltog på plats. 

  
§ 2.  Val av justerare 

Styrelsen beslutade att välja Hans Jarstig till justerare, eftersom ingen representant från 

Mullsjö fanns på plats. 

 
§ 3.  Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

 
§ 4.  Aktuellt i förbundet 

a) Ädelfors folkhögskola vann upphandlingen av fortsättningen på IT-spåret. Kursen 

startar preliminärt 9 januari, i Holsbybrunn. Möjlighet finns att bo inackorderad och få 

studiemedel. Förhoppningen är att det ska bli en bättre spridning geografiskt i länet. Mer 

information finns på Ädelfors folkhögskolas hemsida. 

 

b) Klas Rydell informerade om att det inte verkar vara aktuellt med några ändringar vad 

gäller indelningen av de tre förbunden i länet. Däremot pågår en översyn av de tre 

förbundsordningarna så att de ska bli mer enhetliga.   

 

c) Peter Hedfors informerade om annat aktuellt i förbundet, bl a att nya upplagor av 

Samverkanskoppen planeras om Arbetsintegrerande sociala företag och om peer, personer 

med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Just nu deltar ca 100 personer i insatser 

finansierade av förbundet. 

 

Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna. 

 

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

a) Protokoll AU 221028 

b) Minnesant Beredningsgruppen 221014 

c) Minnesant styrgrupp Enter 220919 

d) Minnesant styrgrupp FIA 220909 

e) Minnesant styrgrupp NOVA 220901 och 221021 

f) Minnesant styrgrupp IT-spåret 220829 

g) Rapport efter PM om Årsrapport 2021 om GDPR 

h) Minnesant arbetsgrupp Rätt stöd Rätt försörjning 220825 och 221018 

i) Beslut från Försäkringskassan 220926 om ansvarsfrihet för 2021 

j) Minnesanteckning extra medlemssamråd 220826 om IT-spåret mm 

k) Samordningsnytt september 2022 
 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna 
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§ 6.  Beslut om ansvarsfrihet 2021 

Förbundschef konstaterade att samtliga parter nu beviljat styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. Revisorerna hade inga anmärkningar på verksamhet eller ekonomi. 

 

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§ 7.  Verksamhetsplan 2023 

Förbundschef informerade om det förslag till Verksamhetsplan som skickats ut. Sedan 

dess har ett tydligt behov av förstärkning av insatsen Nova framkommit i Vaggeryd, för en 

halvtidstjänst. Samtidigt har det uppstått en vakans på heltid i insatsen Enter ett halvår. 

Förändringarna innebär en ökad kostnad för Nova med ca 330.000kr och en minskad 

budget för Enter med 284.000kr. Förbundschef presenterade ett reviderat förslag till 

budget där dessa ändringar gjorts, samtidigt som medlen IT-spåret minskats till 562.500kr 

utifrån den upphandling som gjorts. Ändringarna medför bara en mycket marginell 

påverkan på förbundets totala budget. 

 

Styrelsen ställde sig positiv till en utökning av Nova från 1 februari enligt förslaget. 

 

Styrelsen beslutade  

att fastställa Verksamhetsplan 2023 med budget 2023 och plan 2024, efter justering enligt 

förslag. 

 

§ 8.  Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 

Beredningsgruppen har diskuterat handlingsplanen nu när det är dags för uppdatering. 

Man föreslår några layoutmässiga förändringar och utbyte av ordet kön mot 

könstillhörighet. Man föreslår även ett tillägg angående förbundets arbete för att våld i 

nära relationer ska upptäckas. Ett tillägg föreslås även vad gäller en definition av vad som 

menas med jämställdhet. 

 

Styrelsen beslutade att fastställa reviderad Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. 

 

§ 9.  Handlingsplan angående samverkan med sociala företag 

Förbundschef presenterade en slutlig version av den kartläggning med handlingsplan som 

diskuterats på förbundets arbetsdag i september och på beredningsgruppens senaste möte. 

I handlingsplanen ingår flera punkter hur vi redan samarbetar med sociala företag, men 

främst ett förslag att under 2023 utforma en mer konkret strategi för hur de tre förbunden i 

länet kan samverka med de sociala företag som ger stöd till Finsams målgrupp. 

 

Styrelsen beslutade  

att fastställa Handlingsplan angående samverkan med sociala företag. 
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§ 10.  Ny styrelse 2023-2026 

Ledamöter och ersättare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ändras inte i 

styrelsen nu. Vad gäller kommunerna och regionen har det ännu inte kommit in några 

besked vilka som ska sitta i styrelsen. Därför går det inte att göra en noggrann planering 

för det nya året. Även om det nu står klart att ordföranden och troligen även vice 

ordföranden lämnar styrelsen, så står de till förfogande för att förbereda den nya styrelsens 

första möte, i februari.  

 

Styrelsen beslutade  

att nuvarande arbetsutskott får i uppdrag att förbereda styrelsens möte i februari, i 

avvaktan på att ett nytt AU utses. 

 

§ 11.  Årsplanering 2023 

AU föreslår att sammanträdesplaneringen görs i form av typ av en löpande text istället för 

årshjul. Där står fortfarande information om vad som är aktuellt respektive kvartal, utöver 

mötesdatum för styrelse, AU och beredningsgrupp. Man har i förslaget utgått från 

mötesrytmen från innevarande år. Den nya styrelsen får komplettera med datumen som 

följer efter första mötet i februari.  

Styrelsen bedömde att första samlingen bör vara en heldag, eftersom flera kommer helt 

nya, så man behöver lära känna varandra och vad Finsam är. 

 

Styrelsen beslutade 

Att upplägget med årshjul ändras till en löpande årsplanering 

Att föreslå samma rytm vad gäller möten som innevarande år 

Att föreslå att nya styrelsen har sitt första möte heldag fredag den 10 februari  

2023. 

Att man ställer sig positiv till en heldags gemensam vårkonferens, enligt förslag från 

styrelsen i Finnvedens Samordningsförbund 

 

§ 12.  Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor.  

 

§ 13.  Avslutning 

Ordföranden tackade alla för ett gott samarbete under det gångna året, särskilt de 

ledamöter som slutar i styrelsen, och avslutade mötet.  
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NAMN: Peter Hedfors
TITEL, ORGANISATION: Förbundschef, Samordningsförbundet Södra

Vätterbygden
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (samordning.sv@jonkoping.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: d45f4c564c0845f48c37b1763c934870
DATUM & TID: 2022-11-30 08:08:21 +01:00

NAMN: Klas Rydell
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Samordningsförbundet Södra

Vätterbygden
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (rydellklas@gmail.com)
IDENTIFIKATIONS-ID: e982ec7f639b4944878940928730857d
DATUM & TID: 2022-11-30 08:21:37 +01:00

NAMN: Hans Jarstig
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Samordningsförbundet Södra

Vätterbygden
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (hans.jarstig@habokommun.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: dd13fab40ba248089cc9cc3681a6ab22
DATUM & TID: 2022-11-30 09:56:27 +01:00
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