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Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Höglandets samordningsförbund  

2021-03-04 kl.13.30 – 15.30 via Teams 

Närvarande: Kjell Axell, ordförande  Eksjö kommun   
Kerstin Hvirf, vice ordförande  Sävsjö kommun 
 Anna Ekström  Aneby kommun 
Mikael Stenquist  Tranås kommun 
Anders Karlsson  Nässjö kommun 
Carina Linderfalk   Region Jönköpings län 
Carina Åberg – ersättare   Försäkringskassan  
Maria Engberg  Arbetsförmedlingen  

 Britt-Marie Vidhall  Förbundschef 

§1. Sammanträdet öppnas 
Sammanträdet öppnades och närvaro kontrollerades. Mikael Stenquist är ny ledamot från Tranås 
kommun och ersättare är Mats Holmstedt. 

§2. Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll valdes Mikael Stenquist.  

§3. Fastställande av dagordning 
Dagordningen gicks igenom och godkändes. 

§4. Föregående sammanträdesprotokoll 2021-01-26 
Genomgång av protokollet. Protokollet lades till handlingarna. 

§5. Anteckningar från beredningsgruppen 2021-02-18 
Anteckningarna gicks igenom. Anteckningarna lades till handlingarna. 

§6. Beslut om årsredovisning 2020 
Årsredovisningen och bilagorna har varit tillgängliga inför sammanträdet. Efter en muntlig 
genomgång fattade styrelsen beslut att godkänna årsredovisningen för 2020.  
Eftersom det inte är möjligt med digitala signaturer åker förbundschefen runt till alla deltagare för att 
få en underskrift. Efter undertecknande läggs Årsredovisningen till handlingarna, samt publiceras på 
hemsidan och skickas till medlemmarna. 

§7. Medlemssamråd 2021-02-26 
Nässjö kommun var sammankallande till årets medlemssamråd som genomfördes digitalt. De 
huvudsakliga frågorna rörde översynen av samordningsförbunden i länet och IT-spåret. I båda 
frågorna har region Jönköpings län startat arbetsgrupper där Mia Frisk ingår. Arbetet kring översynen 
beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/22. Arbetsgruppen för IT-spåret arbetar vidare och Region 
Jönköpings län kommer att kalla till ett extra medlemssamråd 2021-06-04 angående IT-spåret. 
Informationen lades till handlingarna. 

§8. ESF-projekt Ett hållbart arbetsliv 
Förbundschefen informerade om hur långt ESF-projektet har kommit. Jelena Trupina är projektledare 
och Höglandets samordningsförbund är en part i samarbetet utan att lämna något ekonomiskt 
bidrag. Informationen lades till handlingarna. 

§9. Inspirationsdagar 2021  
Förbundschefen informerade om att det kommer att bli två ”inspirationsdagar” 2021 och att de 
kommer att rymmas i befintlig budget. 2021-05-06 kl. 09.00 – 11.00 är det en digital 
inspirationsföreläsning och 2021-10-14 kl. 08.00 – 16.00 planeras för en dag ”på plats” i Eksjö för ca 
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280 personer. Detta under förutsättning att restriktioner i samband med Covid-19 pandemin tillåter. 
Informationen lades till handlingarna. 

§10. SE-Höglandet 

• Styrelsen tog beslut om revidering av verksamhetsbeskrivningen.  

• Slutrapport för Supported Employment – fortsättning finns tillgänglig på hemsidan. 

• Beredningsgruppen föreslår att förbundet i fortsättningen enbart ”sponsrar” nödvändig 
utbildning inom Supported Employment till de coacher som förbundet finansierar. Den 
längre grundutbildningen samfinansieras av förbundet och aktuell kommun.  
Styrelsen fattar beslut enligt detta. 

§11. Övriga frågor 

• ”Att fråga om våld” – samverkanskoordinatorerna arbetar med att göra en sammanställning 
av hur arbetet kring frågan sker i varje kommunområde. 

• Samverkanskoppen – 15 minuter digital inspiration/information tillsammans med de övriga 
förbunden i länet. Nästa träff 2021-03-09 och 2021-03-23 kl. 08.00 – 08.15. Länk finns på 
www.finsamjonkopingslan.se 

• BIP-forskningen – 2021-03-22 kl. 13.00 – 16.00 visas filmen med information om den danska 
forskningen kring vad som är viktigt för att individer ska komma till arbete. Kontakta 
förbundschefen vid intresse.  

§12. Nästa sammanträde  
Nästa sammanträde sker 2021-05-27 kl. 13.30 – 16.00 via Teams. Länk skickas ut på förmiddagen 
samma dag. 

§15. Sammanträdet avslutas 
Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 

Ordförande    Sekreterare 

………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 
Kjell Axell    Britt-Marie Vidhall, förbundschef 

Justerare 
 
………………………………………………………………………………. 
Mikael Stenquist 

http://www.finsamjonkopingslan.se/

