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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Styrelsemöte måndagen den 2 maj 2022, kl 16.15-17.00 

Stiftsgården Tallnäs. Flera deltog via Teams. 

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande 

Mia Engberg, Arbetsförmedlingen 

Håkan Sandgren, Region Jönköpings län 

Ulf Abrahamsson, Vaggeryds kommun 

Hans Jarstig, Habo kommun (Teams) 

Christer Sjöberg, Jönköpings kommun (Teams) 

 

  

 

 

Övriga närvarande Joakim Dahlström, Jönköpings kommun, ersättare (Teams) 

Anna Svensson, Arbetsförmedlingen, blivande ledamot 

Peter Hedfors, förbundschef 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Utses att justera 
Ulf Abrahamsson 

Paragrafer    

  
Justeringens plats och 
tid 2022-05-10 digitalt via Oneflow  

Under-
skrifter 

Sekreterare Digital signering  

  Peter Hedfors       

 Ordförande Digital signering  

  Klas Rydell       

 Justerande Digital signering  

 Ulf Abrahamsson  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  

Datum för sammanträdet 2022-05-02 

 

 

Datum för anslags 

uppsättande 2022-05-10 

Datum för anslags 

nedtagande 2022-06-08 

Förvaringsplats för 

protokollet Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping 

Underskrift Digital signering  

 Peter Hedfors, förbundschef  
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§ 1.  Öppnande  
Klas Rydell öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Anna Svensson ska ersätta Mia 

Engberg som Arbetsförmedlingens ledamot i styrelsen, men formellt beslut har inte 

meddelats förbundet än. Hon hälsades ändå välkommen att delta i styrelsemötet. 

Mötet hölls direkt efter avslut av en heldags vårkonferens med styrelser och 

beredningsgrupper i förbunden i Finnveden och Södra Vätterbygden. 

 

§ 2.  Val av justerare 
Styrelsen beslutade att välja Ulf Abrahamsson till justerare. 

 

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

 

§ 4.  Ekonomisk rapport med helårsprognos 

Förbundschef gick igenom en ekonomisk rapport där förbundets budget för år 2022-2024 

kompletterats med en helårsprognos för 2022 och de effekter de tre projektansökningarna 

skulle få på ekonomin. Om alla tre ansökningarna beviljas, med utvidgning av NOVA för 

Mullsjö och Habo från årsskiftet och ytterligare varsin tjänst för Vaggeryd och Jönköping från 

1 augusti 2023, så saknas 665tkr under 2024 trots beräknad utökning av förbundets budget 

med 10% per år.    

 

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§ 5.  Ansökan om fortsatta medel till IT-spåret 

Ansökan presenterades och diskuterades under vårkonferensen.  

 

Beredningsgrupperna i alla tre förbunden har föreslagit att ansökan ska avslås, bl a för att fler 

individer ska kunna få stöd till arbete och studier.  

 

Håkan Sandgren yrkade bifall till ansökan med begränsningen max 600.000kr per år under 

max fyra år och att en utvärdering ska göras efter två år.  

Christer Sjöberg instämde i Sandgrens yrkande. 

Mia Engberg yrkade avslag på ansökan, med hänvisning till att insatsen berör så få i 

förbundets målgrupp. 

Hans Jarstig yrkade också avslag på ansökan, med hänvisning till att insatsen NOVA är så 

viktig och att samma medel där når fler i förbundets målgrupp. 

 

Klas Rydell föreslog en kompromiss att bevilja max 300.000kr under max fyra år. Han ställde 

sig bakom Sandgrens yrkande att en utvärdering av förändringarna jämfört med nuvarande 

verksamhet behöver göras efter två år. En sådan utvärdering är viktig när fortsatt verksamhet 

efter dessa fyra år diskuteras. 

Ulf Abrahamsson ställde sig bakom förslaget till kompromiss.  
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Propositionsordningen diskuterades. Huvudförslaget bedöms vara bifall till ansökan, med de 

tillägg som Håkan Sandgren framfört. Mot det ställs ett av de två förslagen kompromiss eller 

avslag. 

I förbundsordningen finns följande formulering i § 7: 

” Varje medlem av styrelsen har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.” 

 

Omröstning gjordes gällande vilket förslag som ska vara motförslag mot bifall. 

Kompromissförslaget om max 300.000kr fick tre röster. Yrkandet om avslag fick två röster. 

En ledamot avstod från att rösta. 

 

Styrelsen beslutade därmed  

Att motförslag mot huvudförslaget ska vara kompromissförslaget. 

 

Ny omröstning gjordes mellan bifall till ansökan (med tillägg) och kompromissförslaget. Tre 

ledamöter röstade på kompromissförslaget, två på bifall och en ledamot avstod från att rösta. 

 

Styrelsen beslutade därmed 

att bevilja del av ansökan om medel till IT-spåret med max 300.000kr under max fyra år från 

år 2023. 

Att en utvärdering behöver göras efter två år. 

 

Håkan Sandgren och Christer Sjöberg reserverade sig mot beslutet, till förmån för att 

600.000kr per år borde ha beviljats. 

Mia Engberg reserverade sig mot beslutet, till förmån för avslag på ansökan.  

 

§ 6.  Ansökan om medel till Utveckling av samverkansmodell med stöd av Koll 
på förmåga 

Enhetschef Christin Powell på Arbetsmarknadsavdelningen AMA i Jönköpings kommun 

informerade tidigare under dagen om ESF-projektet Koll på förmåga. 

Mia Alfredsson informerade om den ansökan om medel som inkommit från AMA. De söker 

dels medel till läkartid som man inte hittat finansiering för, när man nu implementerar 

projektet, dels medel till tid för samma läkare att delta i utveckling av en samverkansmodell. 

Denna modell inbegriper utbildning av andra läkare med syfte att motverka systemfel och 

inlåsningseffekter vid långa sjukskrivningar av personer med försörjningsstöd. 

 

Beredningsgruppen föreslår bifall till ansökan, om det kan ske parallellt med planerad 

utvidgning av NOVA.  

 

Styrelsen beslutade  

att bevilja sökta medel till projekt ”Utveckling av samverkansmodell med stöd av Koll på 

förmåga” med max 70.000kr för 2022, 510.000kr för 2023 och 510.000kr för 2024. 
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§ 7.  Ansökan om medel till utvidgning av NOVA till Habo och Mullsjö 

Mia Alfredsson presenterade tidigare under dagen önskan från både Mullsjö och Habo att 

komma med i en utvidgning av NOVA redan i höst.  

Vid samråd i NOVAs styrgrupp och beredningsgruppen framkom skäl att vänta med 

utvidgningen till årsskiftet. Teamet önskar mer tid att komma igång med verksamheten innan 

nya medarbetare slussas in. För Habos del innebär ansökan att de avstår från redan beviljade 

medel till projekt ARCH, vilket avslutas något i förtid. Man gör bedömningen att behovet hos 

deras målgrupp stämmer väl med inriktningen på NOVA. Ansvariga tjänstemän från båda 

kommunerna har accepterat att utvidgningen sker kommande årsskifte. 

 

Vid beredningsgruppens möte 220421 var förbundets ekonomiska läge oklart, bl a beroende 

på hur styrelsen ställde sig till ansökan om medel till IT-spåret. Man beslutade ställa sig 

bakom utökningen i Habo och Mullsjö så snart det är ekonomiskt möjligt och lämpligt. Man 

påminde om planen om fortsatt expansion i Jönköping och Vaggeryd. 

 

Vid styrelsens diskussion fanns en enighet om att stödja utvidgningen till Habo och Mullsjö 

vid årsskiftet. Eftersom flera faktorer påverkar förbundets ekonomi 2023 är det för tidigt att se 

hur snabbt utvidgningen i Jönköping och Vaggeryd kan ske. 

 

Styrelsen beslutade  

att bevilja medel till coach i Habo och Mullsjö från januari 2023. Nödvändiga medel tas in i 

budgeten när beslut tas om budgeten för insatsen som helhet i augusti eller september i år. 

att återkomma till frågan om medel till utvidgning i Jönköping och Vaggeryd när förbundets 

ekonomiska situation är mer tydlig. 

 

§ 8.  Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor. 

 

§ 9.  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

2022-05-10 06:26:15 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 KLAS RYDELL Sverige

Signerat med E-signering

Klas Rydell

klas.rydell@forsakringskassan.se

2022-05-10 06:29:00 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 ULF ABRAHAMSSON Sverige

Signerat med E-signering

Ulf Abrahamsson

ulf.abrahamsson@vaggeryd.se

2022-05-10 06:51:44 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-05-1006:26:07
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden skapade avtalet och bjöd in Klas Rydell, Ulf Abrahamsson.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-1006:26:15
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-1006:26:46
                    Klas Rydell öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-1006:29:01
                    Klas Rydell signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-1006:51:28
                    Ulf Abrahamsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-1006:51:44
                    Ulf Abrahamsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-1006:51:44
                    Klas Rydell och Ulf Abrahamsson har signerat och alla undertecknare i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har signerat.
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