Sammanträdesprotokoll för Finnvedens Samordningsförbund 2020-11-26

Organ

Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen

Plats och tid

2020-11-26 kl 10.00-11.05. Mötet hölls via Skype

Beslutande

Inga-Maj Eleholt, Gislaveds kommun
Kari Parman, Gnosjö kommun
Arnold Carlzon, Värnamo kommun
Tommy Sjögren, Arbetsförmedlingen
Klas Rydell, Försäkringskassan
Håkan Johansson, Region Jönköpings län

Övriga deltagande

Peter Hedfors, förbundschef
Lisa Edvinsson, processutvecklare
Anastasia Triari, SE-coach, §§ 1-4a
Mia Alfredsson, processutvecklare SF Södra Vätterbygden
Följande från beredningsgruppen följde mötet:
Charlotte Engström-Andersson, Gunilla Westerlund,
Sandra Ekeberg Gosse och Åsa Ekberg Svensson

Utses att justera

Klas Rydell

Sekreterare

Digital justering

Peter Hedfors
Mötesordförande

Digital justering

Inga-Maj Eleholt
Justerare

Digital justering

Klas Rydell

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse

Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-26

Datum för uppsättande

2020-12-01

Förvaringsplats

Förbundets kansli, Jönköping

Datum för nedtagande

.....................................................................
Peter Hedfors, förbundschef
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Öppnande

§ 1.

Inga-Maj Eleholt hälsade alla välkomna till det offentliga styrelsemötet och öppnade
mötet. Alla presenterade sig.
Innan detta möte hade styrelsen och beredningsgruppen ett möte som började 08.30
omkring nya mål och delmål för förbundet.
§ 2.
Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Klas Rydell till justerare.
§ 3.
Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.
§ 4.
Information
a) SE-coach Anastasia Triari, försörjningsstödet i Gislaved, informerade om läget i
projekt Stöd till arbete – SE/IPS. Hon informerade även om den nya ansökan om
medel till förlängningen av projektet 6 månader som ska behandlas senare på mötet.
Hon avslutade med att betona hur viktigt detta arbetssätt är för att nå bra resultat med
målgruppen, som dessutom blivit större under corona-pandemin.
b) Peter Hedfors och Lisa Edvinsson informerade om annat aktuellt i förbundet, bl a
en ekonomisk rapport per 2020-10-31 med helårsprognos.
Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.
§ 5.
Meddelanden
Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Protokoll AU 201019
Minnesant Beredningsgruppen 201014
Minnesant styrgrupp Stöd till arbete - SE/IPS 200904
Minnesant styrgrupp Mitt Val/ Nya Vägar 201023
Minnesant styrgrupp IT-spåret 200909
Beslut i KF Gnosjö 200924 att Maria Sandberg lämnar uppdraget som ersättare
Beslut i KF Gnosjö 201029 att välja Stefan Lundell till ny ersättare i styrelsen
Beslut i Regionfullmäktige om ansvarsfrihet för år 2019
Beslut från Försäkringskassan om ansvarsfrihet för år 2019
Beslut i KF Gislaved 201119 om ansvarsfrihet för år 2019
Minnesant Lokal Arbetsmarknadsgrupp i Värnamo 200922
Samverkansavtal med Regional Utveckling om förstudie Ett hållbart arbetsliv
Minnesant från Ledningsråd Insatskatalogen 200930
Samordningsnytt september 2020
Nyhetsbrev sept/okt om Insatskatalogen
NNS handlingar inför års- och medlemsmöte 201029

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna
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§ 6.
Uppdragsbeskrivning verksamhetsutvecklare
Förbundschef informerade om tidigare beslut om inrättande av tjänst som
verksamhetsutvecklare åt förbundet och det förslag till uppdragsbeskrivning som
beredningsgruppen enats om vid sitt möte i oktober.
AU föreslog att styrelsen att fastställer uppdragsbeskrivning för verksamhetsutvecklaren enligt förslag och ger AU mandat att godkänna avtal med Gislaveds
kommun om köp av tjänst.
Förbundschef föreslog dessutom att han i samråd med beredningsgruppen ska få
mandat att vid behov göra mindre uppdateringar av uppdragsbeskrivningen.
Styrelsen beslutade
att fastställa uppdragsbeskrivning för verksamhetsutvecklaren enligt förslag
att ge AU mandat att godkänna avtal med Gislaveds kommun om köp av tjänst
att ge förbundschef mandat att i samråd med beredningsgruppen göra mindre
uppdateringar i uppdragsbeskrivningen
att styrelsen ska informeras när ändringar görs.
§ 7.

Verksamhetsplan 2021 med budget 2021 och plan 2022-2023
Förbundschef kommenterade kort utsänt förslag till Verksamhetsplan 2021. Den enda
kommentaren som kommit från medlemmarna under samrådstiden är att
kommunstyrelsen i Gnosjö inte har något att invända mot förslaget.
Styrelsen beslutade
att fastställa Verksamhetsplan 2021 med budget 2021 och plan 2022-2023.

§ 8.

Förlängning av projekt Stöd till arbete – SE/IPS
Förbundschef kommenterade ansökan om medel till förlängning av projektet. Ansökan
gäller sex månader under vilken verksamhetsutvecklaren och coacherna ska hinna
göra en uppföljning av avslutade deltagare. Resultatet av uppföljningen kan bli ett
viktigt bidrag när en ny basverksamhet i förbundets område utvecklas. Då kan även en
socioekonomisk analys göras. Beredningsgruppen har tillstyrkt en förlängning.
Styrelsen beslutade
att bevilja medel till en förlängning sex månader av projekt Stöd till arbete – SE/IPS
med max 840.000kr.

§ 9.

Beslut med anledning av samtal idag om mål
Morgonens samtal stanna på en generell nivå, delvis begränsat av att det behövde
hållas digitalt.
Några slutsatser under diskussionerna:
- Både samtal och dokument om mål och delmål ska hållas levande
- Förslaget till delvis ny indelning och innehåll i målformuleringarna är relevant och
tydligt, men behöver diskuteras vidare
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Avsnittet behöver vävas ihop med liknande berörda avsnitt i verksamhetsplanen
inför år 2022. Avstämning bör även göras med Indikatorer för finansiell
samordning
Målen ska vara SMARTA (specifika, mätbara, accepterade, realiserbara, tidsatta
och attraktiva)
Hellre färre, välriktade mål än många, som vi har svårt att hinna med

Ingen på styrelsemötet bedömde att det finns anledning att ta formellt beslut i frågan.
§ 10.
Sammanträdesplan
Ett förslag till sammanträdesplan för 2021 gicks igenom.
Eftersom corona-pandemin gör att vi inte kan mötas i större grupp under närmaste
månaderna och målsättningarna bör diskuteras tillsammans, flyttades förslaget till
strategidag tillsammans med beredningsgruppen fram tills i maj.
Klas Rydell informerade om varför Försäkringskassans ledning beslutat att
medarbetarna bara får delta i digitala möten i andra plattformar än Skype om
inbjudaren intygar att det system som används är helt säkert ur
internetsäkerhetssynpunkt inkl GDPR.
Styrelsen beslutade
att fastställa Sammanträdesplan 2021 (se separat dokument).
Dokumentet kommer att kompletteras med kommande AU-möten.
§ 11.
Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.
§ 12.
Avslutning
Inga-Maj Eleholt tackade alla och avslutade mötet.
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Peter Hedfors

Titel, Organisation

Sekreterare, Finnvedens samordningsförbund

Datum & Tid

2020-12-01 08:22:06 +01:00

Identifikationstyp

E-post (peter@samordningsv.org)

Identifikations-id

553bb6a7dd22483db1192a7b2145c9bc

Namn

Inga-Maj Eleholt

Titel, Organisation

Ordförande, Finnvedens samordningsförbund

Datum & Tid

2020-12-01 08:32:37 +01:00

Identifikationstyp

E-post (inga-maj.eleholt@pol.gislaved.se)

Identifikations-id

379183a020a141cf81c02111e2b8aa88

Namn

Klas Rydell

Titel, Organisation

Justerare, Försäkringskassan

Datum & Tid

2020-12-01 08:53:01 +01:00

Identifikationstyp

E-post (klas.rydell@forsakringskassan.se)

Identifikations-id

00adf3f36f7e4a53b85794601bfcfb3d
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