
   
   

 

 

Anslagsbevis 

 
 

Styrelse Styrelsen för Höglandets Samordningsförbund

  

Sammanträdesdatum  2023-03-16 

Datum för anslags uppsättande 2023-03-22  

Datum för anslags nedtagande 2023-04-12 
 

Protokoll och bilagor är tillgängliga på Samordningsförbundets hemsida 

   www.finsamjonkopingslan.se 

  

Underskrift   Digital signatur 

   Sebastian Hörlin, ordförande 

Digital signatur 

 Annelie Andersson, justerare 

Digital signatur 

 Kajsa Hallmans, sekreterare/förbundschef 

  

https://www.finsamjonkopingslan.se/hoglandet/start
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Protokoll fört vid styrelsemöte med Höglandets samordningsförbund 2023-03-16 

Plats:  Digitalt via Teams, Kaserngatan 6, Eksjö 

 Kl. 07.45-08.15 

Närvarande:  Klas Rydell, Försäkringskassan  

Annelie Andersson, Region Jönköpings län  

Arijana Jazic, Aneby  

Sebastian Hörlin, Eksjö, ordförande  

Sara Lindberg, Nässjö  

Kerstin Hvirf, Sävsjö  

Mikael Stenquist, Tranås  

Carina Bardh, Vetlanda 

Andreas Elamsson, Vetlanda (ersättare)  

Kajsa Hallmans, förbundschef 

Förhinder: Andreas Appelberg, Arbetsförmedlingen 

§1. Sammanträdet öppnas inklusive upprop  
Sammanträdet öppnades och närvaro kontrollerades. 

§2. Val av justerare  
Till justerare av dagens protokoll valdes Annelie Andersson.  

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

§4. Föregående styrelseprotokoll 2023-03-02 
Genomgång av protokollet som godkändes och lades till handlingarna.  

§5. Årsredovisning 2022 samt revisionsrapport 
KPMG har lämnat synpunkter på årsredovisningen och delgett förbundschef granskningsrapport 

för revisionen. Justeringar i årsredovisningen sedan genomgången vid styrelsemötet 26 januari 

2023 redovisades. Språkliga justeringar och rättning av felskrivningar redovisas inte nedan. 

• Utifrån beslut vid styrelsemötet 2 mars 2023 har processen och förändringar gällande IT-

spåret har förtydligats i andra stycket på s.5 samt de två sista styckena på s. 12. 

• Förtydligande av det felaktiga ackumulerade resultatet och förbundets egna kapital i 

sista stycket s. 6. 

• Tabellerna för statistik i uppföljning och utvärdering av SE-Höglandet på s. 14 har 

reviderats för att visa mer detaljerad statistik uppdelad på kön utifrån beslut vid 

styrelsemötet 2 mars 2023. 

• Längst ner på sidan 18 har en kommentar till det negativa resultatet i 

balanskravsresultatet lagts till.  

• I Not 3. Verksamhetens kostnader har posten Tjänstemän ändrats till Tjänsteperson 

tillsammans med en förklaring om att 367 tKr av den totala kostnaden för 2022 avser en 

förmånsbestämd ålderspensionspremie.  
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Inga övriga synpunkter eller justeringar aktualiserades. Årsredovisningen skickas till samtliga 

ordinarie styrelseledamöter för digital signering med BankID senast 2023-03-24.  

Styrelsen beslutar  

I. att godkänna årsredovisning 2022 med redovisade justeringar. 

§6. Internkontrollplan 
Internkontrollplanen är kompletterad med en riskbeskrivning. Sara Lindberg uppmärksammade 

att konsekvensanalys saknas för första processen på s. 5 i planen, ”Finansierade verksamheter 

når satta mål”. Förslag om att konsekvensen bedöms bli kännbar. 

Styrelsen beslutar 

I. att fastställa internkontrollplanen med föreslagen ändring. 

§7. Övriga frågor och information 

Påminnelse om att styrelseledamöter som önskar arvode eller förlorad arbetsinkomst för dagens 

möte meddelar Kajsa via mejl eller telefon.  

§ 8. Nästa styrelsemöte 
Gemensam vårkonferens måndag 8 maj (Vrigstad). Se separat inbjudan. 

Torsdag 11 maj kl. 13.30 – 16.00 (Eksjö) 

§ 9. Mötet avslutas 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

Ordförande   Sekreterare 

Digital signatur  Digital signatur 

Sebastian Hörlin   Kajsa Hallmans, förbundschef  

Justerare  

Digital signatur 

Annelie Andersson 

    

Bilaga: 
Årsredovisning 2022 
Internkontrollplan 


