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Organ  Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen  

 

 

Plats och tid  2021-05-27 kl 13.15-15.20, via Teams 

 

Beslutande  Inga-Maj Eleholt, Gislaveds kommun  

Kari Parman, Gnosjö kommun  

Arnold Carlzon, Värnamo kommun  

Klas Rydell, Försäkringskassan 

Håkan Johansson, Region Jönköpings län 

Tommy Sjögren, Arbetsförmedlingen 

 

 

Övriga deltagande Peter Hedfors, förbundschef 

Lisa Edvinsson, verksamhetsutvecklare 

 

 

Utses att justera Håkan Johansson 

 

Sekreterare 

 

Digital justering 
Peter Hedfors 

Mötesordförande Digital justering  
Inga-Maj Eleholt 

Justerare  Digital justering 
Håkan Johansson 

 

 

 

 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Styrelse  

 

Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen   

Sammanträdesdatum 

 

2021-05-27    

Datum för uppsättande  

 

2021-06-02 Datum för nedtagande 2021-06-23 

Förvaringsplats  

 

Förbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping 

 

 

..................................................................... 

 

 Peter Hedfors, förbundschef  
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§ 1.  Öppnande  

Inga-Maj Eleholt hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2.  Val av justerare 

Styrelsen beslutade att välja Håkan Johansson till justerare. 

 
§ 3.  Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

 
§ 4.  Rapporter 

a) Inga-Maj Eleholt och Kari Parman informerade om årsmötet för Nationella Nätverket 

för samordningsförbund (NNS). Hård kritik för ekonomiska hanteringen riktades mot 

styrelsen, men de beviljades ändå ansvarsfrihet. Socialförsäkringsministern lämnade 

en kort hälsning i en film, om hur viktigt Finsamarbetet och samverkan är. 

b) Tommy Sjögren informerade om det reformarbete som pågår inom Arbets-

förmedlingen och om aktuell arbetslöshetsstatistik. Det är fortfarande mycket oklart 

hur upphandlingen av KROM-tjänster (Kundval Rusta och Matcha) och kommande 

rehab-tjänster kommer att påverka samarbetet i Finsam. 

Våra möjligheter att informera riksdagsledamöter från länet om Finsam och samtala 

med dem om förutsättningarna för god samverkan diskuterades. 

c) Peter och Lisa informerade om annat aktuellt i förbundet, bl a att Lisa med familj 

flyttar till Skåne och att beredningsgruppen har börjat förbereda en rekrytering som 

kan komma igång snabbt om Lisa säger upp sig.  

 

Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna och 

att ge förbundschef i uppdrag att undersöka möjligheten att bjuda in lämpliga 

riksdagsledamöter från länet till samtal om Finsam och samverkan i samband med 

offentliga styrelsemötet i november. 

 

§ 5.  Meddelanden 

Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen 

a) Protokoll AU 210521 

b) Minnesant Beredningsgruppen 210506 

c) Minnesant styrgrupp Stöd till arbete - SE/IPS 210414 

d) Minnesant Nya Vägar/Mitt Val 210319 

e) Revisionsberättelse 2020 

f) Revisionsbiträdesrapport 2020 

g) Beslut om ansvarsfrihet 2020 Gnosjö kommun 

h) Beslut om ansvarsfrihet 2020 Värnamo kommun 

i) Årsrapport GDPR 2020 

j) Minnesant medlemssamråd i länet 210226 

k) Viljeförklaring AF-FK om Finsam 

l) Samordningsnytt april 2021 

m) NNS-nytt 1-2021 
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n) Finsam i media jan-mars 2021 

 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna 

§ 6.  Ekonomisk rapport per 210430 

Förbundschef kommenterade den ekonomiska rapporten med helårsprognos. Som det 

nu ser ut finns det ett utrymme om ca 2,2 milj kr för nya verksamheter i höst. 

 

Styrelsen beslutade att fastställa ekonomiska rapporten. 

 

§ 7.  Ny gemensam basverksamhet 

Lisa Edvinsson informerade om arbetet med att ta fram förslag till ny gemensam, 

långsiktig verksamhet. Förmiddagens diskussioner i beredningsgruppen ledde till att 

man enades om att föreslå att styrelsen skulle reservera 1,1 milj kr under hösten för att 

kunna komma igång. Mycket är klart om hur parterna vill att verksamheten ska se ut, 

men formell ansökan har inte hunnit skrivas. Ett tydligare förslag ska tas fram och 

skickas till alla parter med en fråga om man är beredda att bidra med personal från den 

1 september, då man önskar att verksamheten ska komma igång. Svar förväntas 

komma in innan beredningsgruppen möts för ett extra möte 21 juni. 

 

Flera i styrelsen kommenterade att man var positiva till tankarna som redovisats idag 

och tidigare. Samtidigt saknade man underlag för ett formellt beslut och ville gärna få 

besked vilka parter som är redo att dra igång 1 sept. Ingen uteslöt att medel kan 

beviljas så att en ny verksamhet kan komma igång som planerat, men man ville hellre 

avsätta tid för ett extra möte efter beredningsgruppens möte 21 juni för att hinna sätta 

sig in mer i förslaget. 

  

Styrelsen beslutade  

att vänta med att ta ställning till förslag om medel till en ny basverksamhet till ett extra 

styrelsemöte som planeras 21 juni. 

 

§ 8.  Strategidag 210916-17 

Arbetsutskottet har diskuterat den inställda strategidagen idag och den planerade 

arbetsdagen 210916. Man föreslog ett antal punkter, som styrelsen instämde i. 

 

Styrelsen beslutade 

Att göra arbetsdagen 210916 till strategidag 

Att förlänga den till att även pågå förmiddagen 210917 

Att hålla till på Hotell Tre Liljor i Värnamo 

Att även bjuda in beredningsgruppen till gemensam lunch 210917 

Att hålla kort styrelsemöte 210917 prel kl 12.45 

Att båda dagarna börja kl 09. 

Att inbjuda till gemensam middag 210916 17.30 och kvällsaktivitet av mer social art  
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Att fortsätta planera för att samlingarna ska följa restriktioner med anledning av 

pandemin och möjlighet att delta digitalt, om någon behöver det. 

 

 

§ 9.  Mål och delmål för förbundet 

Förbundschef gick igenom de mål av olika slag som nu finns i Verksamhetsplan 2021. 

Han och Lisa kommenterade vad förbundet gjort hittills för att nå målen och vad som 

är utvecklingsområden eller formuleringar vi följer upp dåligt idag. Detta med syfte att 

vi i nästa verksamhetsplan ska kunna formulera ännu mer SMARTA mål. 

 

§ 10.  Nästa möte 

Extra styrelsemöte hålls måndag 21 juni kl 15.00. Enda punkt då blir den nya 

basverksamheten. Underlag kommer att skickas ut i förväg och kompletteras på 

styrelsens dolda sida efter beredningsgruppens möte samma morgon. 

Nästa ordinarie styrelsemöte blir som planerat 26 augusti kl 09-11. 

Båda mötena hålls i Teams. 

 

§ 11.  Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor. 

 
§ 12.  Avslutning 

Inga-Maj Eleholt tackade alla och avslutade mötet. 
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