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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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§ 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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Deltagare

  SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄTTERBYGDEN 222000-2428 Sverige

Signerat med E-signering

Peter Hedfors

samordning.sv@jonkoping.se

2022-03-30 05:31:14 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 KLAS RYDELL Sverige

Signerat med E-signering

Klas Rydell

klas.rydell@forsakringskassan.se

2022-03-30 06:29:13 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 HÅKAN SANDGREN Sverige

Signerat med E-signering

Håkan Sandgren

hakan.sandgren@rjl.se

2022-03-30 06:08:39 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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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.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2861898/e6ee1de5029637c372e293c7a366b84bc39f2f5b/?asset=verification.pdf

