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Anteckningar från Medlemssamråd för  
Samordningsförbunden i Jönköpings län 

Datum och plats 
Fredagen den 26 februari, kl. 09.00 – 11.30. Digitalt via Teams 

Närvarande 
Se bifogad närvarolista  

Agenda 
• Mötets öppnande 

o Anna-Carin Magnusson öppnade mötet och gav information om tekniken och 

att omvänd acklamation används vid beslut. Ett upprop genomfördes och 

Sävsjö kommun har meddelat förhinder.  

• Val av sekreterare för mötet 

o Till sekreterare valdes Britt-Marie Vidhall 

• Val av justerare 

o Till att jämte ordförande justera dagens anteckningar valdes Johanna Buchalle. 

• Föregående anteckningar 

o Inga kommentarer till föregående anteckningar och de lades till handlingarna. 

• Redovisning av de tre förbundens verksamhet och resultat 

o Förbundscheferna Peter Hedfors och Britt-Marie Vidhall presenterade 

förbunden och dess verksamheter inklusive redovisning av de ekonomiska 

effekterna. Informationen lades till handlingarna. 

Bildspelet finns tillgängligt på www.finsamjonkopingslan.se  

• Hur får vi en levande dialog i ett medlemssamråd? 

o Det är bättre/enklare att få en levande dialog i smågrupper vid en fysisk träff 

än via digitala medier. 

o Det är viktigt att ta till sig goda exempel.  

o Vartannat år kan samrådet innehålla smågruppsarbete med arbete kring vilka 

möjligheter som finns inte vilka svårigheter. 

o Lokala projekt bygger förtroende. 

o Olika kommunstorlek ger olika förutsättningar 

o Uppmaning att se de filmer som finns i bildspelet på 

www.finsamjonkopingslan.se  

• Dialog kring översynen av de tre förbunden i länet 

o Mia Frisk informerar om att kommunalt forum 2021-02-05 har skapat en 

arbetsgrupp med representanter för kommunerna och regionen för att se över 

dialogen kring översynen av förbunden i länet.  

o Det är inte aktuellt att skapa ett förbund, men fortsatt dialog kring om det ska 

vara två eller tre i länet.  
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o Arbetsgruppen har sitt nästa möte 2021-03-17 och de ska även ta kontakter 

med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att ta del av synpunkter. 

o Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/22.  

o Mia tar med sig kommentarer från medlemssamrådet till arbetsgruppen.  

▪ Viktigt att inte tappa lokal förankring samt stödja lokala förutsättningar 

▪ Sårbarhetsperspektiv  

▪ Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens tankar. 

▪ Arbetsgruppen bör arbeta för att hitta en hållbar framtida lösning. 

▪ Medlemssamrådet ska arbeta på strategisk nivå. 

▪ Samordningsförbunden kan vara en arena för att utveckla projekt. 

▪ Inspirationsarena för både misslyckade och lyckade projekt. 

o Bildspelet läggs ut på hemsidan www.finsamjonkopingslan.se  

• Vad vill medlemsparterna kring IT-spåret i framtiden? 

o Två frågor – studenternas försörjning samt hur länge kan IT-spåret ta in elever 

när/om förbunden inte betalar längre än till 2022-12-31? 

o Johanna Buchalle informerade om vilka regler som gäller för 

Arbetsförmedlingen och Camilla Nohammar informerade om vilka regler som 

gäller för Försäkringskassan kring individernas försörjning. Bildspel läggs upp 

på www.finsamjonkopingslan.se  

o Mia Frisk är en del av en en arbetsgrupp i Region Jönköpings län som arbetar 

med frågorna.  

o Regionen får i uppdrag att kalla till ett nytt medlemssamråd 4 juni 2021 med 

anledning av frågan om intagning under hösten 2021. I övrigt hanteras frågan 

som tidigare beslutats. 

• Övriga frågor 

o Inga övriga frågor 

• Nästa medlemssamråd och sammankallande 

o Carina Johansson hälsar, för Gislaveds räkning, välkommen till ordinarie 

medlemssamråd 2022-02-25 i Vrigstad. Inbjudan kommer senare. 

 

 

 

 

Britt-Marie Vidhall, sekreterare 

 

 

 

 

 

Anna-Carin Magnusson, ordförande  Johanna Buchalle, justerare 
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Bilaga 1.  
Deltagare Medlemssamråd 2021-02-26 
 

Anna-Carin Magnusson Nässjö  

Anneli Hägg Eksjö 

Beata Allen Aneby 

Britt-Marie Vidhall Höglandets samordningsförbund 

Camilla Nohammar Försäkringskassan 

Carina Johansson Gislaved 

Christer Rube Mullsjö 

Christer Sjöberg Jönköping 

Gert Jonsson Vaggeryd 

Hans Jarstig Habo 

Hans-Göran Johansson Värnamo 

Henrik Tvarnö Vetlanda 

Håkan Sandgren Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

Inga-Maj Eleholt Finnvedens samordningsförbund 

Johanna Buchalle Arbetsförmedlingen 

Kari Parman Finnvedens samordningsförbund 

Kerstin Hvirf Höglandets samordningsförbund 

Kjell Axell Höglandets samordningsförbund 

Klas Rydell Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

Kristine Hästmark Gnosjö 

Maria Frisk Region Jönköpings län 

Mats Holmstedt Tranås 

Peter Hedfors Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och  

Finnvedens samordningsförbund 

Susanne Wahlström Habo 
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