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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Plats och tid Styrelsemöte onsdagen den 26 augusti 2022, kl 10.00-11.40 

Stiftsgården Tallnäs, Skillingaryd 

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande 

Håkan Sandgren, Region Jönköpings län 

Christer Sjöberg, Jönköpings kommun 

Hans Jarstig, Habo kommun 

Ulf Abrahamsson, Vaggeryds kommun 

Anna Svensson, Arbetsförmedlingen 

  

 

 

Övriga närvarande Elisabeth Wahlström, Region Jönköpings län, ersättare 

Peter Hedfors, förbundschef 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Utses att justera 
Ulf Abrahamsson 

Paragrafer    

  
Justeringens plats och 
tid 2022-09-02 digitalt via Oneflow  

Under-
skrifter 

Sekreterare Digital underskrift  

  Peter Hedfors       

 Ordförande Digital underskrift  

  Klas Rydell       

 Justerande Digital underskrift  

 Ulf Abrahamsson  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  

Datum för sammanträdet 2022-08-26 

 

 

Datum för anslags 

uppsättande 2022-09-02 

Datum för anslags 

nedtagande 2022-09-23 

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 Ulf Abrahamsson till justerare. 

 

§ 3.  Fastställande av dagordning  
Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. En övrig fråga lades till. 

 

§ 4.  Aktuellt i förbundet 

Förbundschef informerade om aktuellt i förbundet. 

Styrelseledamöterna påmindes om att de behöver sprida inbjudan till Kick-off angående BIP-

arbetet vidare till de politiker-kollegor som kan vara berörda.  

 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

 

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

a) Protokoll AU 220818 

b) Minnesant Beredningsgruppen 220817 

c) Minnesant styrgrupp FIA 220614 

d) Minnesant styrgrupp NOVA 220616 

e) Beslut om ansvarsfrihet KF Mullsjö kommun 220525 

f) Beslut om ansvarsfrihet KF Jönköpings kommun 220525 

g) Beslut om ansvarsfrihet KF Habo kommun 220616 

h) Beslut om ansvarsfrihet KF Vaggeryds kommun 220620 

i) Beslut om ansvarsfrihet Regionfullmäktige 220614 

j) Kallelse till extra medlemssamråd 220826 

k) Samordningsnytt juni 2022 

l) Avtal med NNS om utbildning inom BIP 

m) Avtal med NNS om utbildare inom BIP 

n) Info-brev om Stoppa Våldet, juni 2022 

o) Info till samordningsförbunden från Svenska ESF-rådet 
 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna 

 

§ 6.  Delårsrapport 2022 

Förbundschef presenterade förslag till delårsrapport.  

 

Styrelsen beslutade  

att godkänna Delårsrapport 2022 och skicka den till medlemmarna. 
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§ 7.  Budget 2023 

Förbundschef påminde om att alla kommuner godtagit den ökning om 10% per år som 

styrelsen önskat, för att bättre ta vara på erbjudandet om medel från staten. Idag på 

medlemssamrådet gav regionråd Mia Frisk besked om att regionen nu, liksom tidigare, är 

beredda att öka medlen till förbundet om kommunerna är eniga om att göra det. Det innebär 

att äskandet från staten och budgeten som ska göras på förbundets strategidag kan utgå från 

det höjda beloppet. 

 

Styrelsen beslutade  

att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 8.  Uppföljning av medlemssamrådet 

Hans Jarstig, Håkan Sandgren och Klas Rydell rapporterade från det extra medlemssamråd 

som avslutades nyss. Gert Jonsson ledde mötet på ett mycket bra sätt och erkände att den 

senaste tiden varit en lärotid. Nu när alla tre förbunden beviljat medel till IT-spåret kan 

planeringen gå vidare. Öppning av anbud görs idag, informerade Mia Frisk om. P g a 

upphandlingssekretess har hon ingen annan information. Peter påminde om att styrgruppen 

som möts på måndag behöver informeras och involveras i planeringen. 

Den ”beredningsgrupp” som PKS utsett med kommuner och region ska kompletteras med 

representanter från AF och FK och fortsätta diskutera förbundens organisation i länet och hur 

medlemssamråden kan utvecklas. Gert J bjuder in till beredningsmöten och medlemssamrådet 

fredag 23 februari 2023. 

 

Styrelsen beslutade 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 9.  Förbundets arbete med GDPR 

Förbundschef presenterade ett PM angående förbundets arbete med GDPR-frågorna. I 

Årsrapporten bekräftas att förbundet har en rimlig nivå på sin hantering av personuppgifter, 

men att nytt beslut om att ej verkställa ett antal rekommenderade åtgärder bör prövas av 

styrelsen varje år. Vissa korrigeringar har redan gjorts i förbundets artikel 30-register medan 

andra åtgärder i PMets åtgärdsplan ska åtgärdas senast i oktober 2022. 

 

Styrelsen beslutade 

Att stå fast vid tidigare bedömning att de sex aktuella punkterna inte behöver åtgärdas (motiv 

tidsbrist), 

att godkänna PMet inklusive plan för ännu ej genomförda åtgärder. 

 

§ 10.  Höstens mötesplanering 

Avstämning gjordes av datum och tider för höstens möten. Inga ändringar.  

Förbundschef informerade om att det troligen blir frukostmöte med info om pågående insatser 

innan det offentliga styrelsemötet 221123. 
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§ 11.  Övriga frågor 

A. Nationella Nätverket för Samordningsförbund 

Förbundschef och Håkan Sandgren informerade om det årsmöte som hölls i NNS i juni. Extra 

medlemsmöte har planerats in 221007. Då föreslår NNS styrelse bl a en ny 

organisationsstruktur som Sandgren informerade om i juni, och att serviceavgiften behålls på 

nivån två promille. I praktiken innebär det mindre service eller mer avgiftsfinansierat stöd 

jämfört med om serviceavgiften skulle ha höjts. Finnvedens SF kommer att undersöka 

intresset för att ha med 3 promille som alternativt yrkande.  

 

Möjligheterna med en högre avgift och stabilt kansli diskuterades. Samtidigt konstaterade 

flera att det är olyckligt om en högre avgift leder till att ett eller flera stora förbund lämnar 

NNS. En möjlighet är om avgiften höjs men att höjningen för större förbund begränsas. 

 

Styrelsen beslutade 

Att ge förbundets representant på medlemsmötet (troligen Klas Rydell) mandat att lyssna in 

framförda argument och rösta för den lösning som bedöms innebära bäst stöd till förbunden. 

 

B. Kriget i Ukraina 

Ulf Abrahamsson undrade om flyktingströmmen från krigets Ukraina kan beröra förbundets 

uppdrag och ansvar.  

Klas Rydell konstaterade att stöd till flyktingar inte särskilt ingår i förbundens uppdrag inom 

Finsam. Förbundschef kompletterade med info att de har samma möjlighet som andra i 

förbundets målgrupp att komma med som deltagare i finansierade verksamheter när de har 

behov av detta. Det finns också ett ökat behov av kunskap om trauma och dess effekter hos 

medlemmarnas personal, vilket kan komma att uppmärksammas i kommande 

kompetensutveckling som anordnas genom förbundet. 

 

§ 12.  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

2022-09-02 04:53:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 KLAS RYDELL Sverige

Signerat med E-signering

Klas Rydell

klas.rydell@forsakringskassan.se

2022-09-02 05:58:09 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 ULF ABRAHAMSSON Sverige

Signerat med E-signering

Ulf Abrahamsson

ulf.abrahamsson@vaggeryd.se

2022-09-02 05:05:37 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-09-0204:52:53
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden skapade avtalet och bjöd in Klas Rydell, Ulf Abrahamsson.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-09-0204:53:04
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-09-0205:04:35
                    Ulf Abrahamsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-09-0205:05:37
                    Ulf Abrahamsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-09-0205:57:42
                    Klas Rydell öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-09-0205:58:09
                    Klas Rydell signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-09-0205:58:09
                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/3532588/f8501d5adf2b2f1db5d1b8bfc09eeeeff5d18f91/?asset=verification.pdf

