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Organ  Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen  

 

 

Plats och tid  2023-03-17 kl 13.00-14.55, i kommunhuset i Gislaved 

 

Beslutande  Anna Svensson, Arbetsförmedlingen (via Teams) 

Anton Sjödell, Gislaveds kommun  

Arnold Carlzon, Värnamo kommun 

Klas Rydell, Försäkringskassan 

Senada Sacic, Region Jönköpings län 

Stefan Lundell, Gnosjö kommun  

 

 

Övriga deltagande Fredrik Sveningson, ersättare Region Jönköpings län 

Marie Johansson, ersättare Gislaveds kommun 

 

Peter Hedfors, förbundschef 

Viktoria Önneby, verksamhetsutvecklare 

 

 

 

Utses att justera Anton Sjödell 

 

Sekreterare 

 

Digital justering 
Peter Hedfors 

Mötesordförande Digital justering  
Stefan Lundell 

Justerare  Digital justering 
Anton Sjödell 

 

 

 

 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Styrelse  

 

Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen   

Sammanträdesdatum 

 

2023-03-17    

Datum för uppsättande  

 

2023-03-22 Datum för nedtagande 2023-04-13 

Förvaringsplats  

 

Förbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping 

 

 

..................................................................... 

 

 Peter Hedfors, förbundschef  
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§ 1.  Öppnande  

Anton Sjödell hälsade alla välkomna och Stefan Lundell öppnade mötet. 

 

§ 2.  Val av justerare 

Styrelsen beslutade välja Anton Sjödell till justerare. 

 

§ 3.  Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

 
§ 4.  Information 

a) Det fanns inga frågor efter förra mötet.   

b) Kort information från dem som deltog på medlemssamrådet 230224. En reviderad 

förbundsordning är utskickad till alla parter tillsammans med förslag till Principer för 

samråd. Om förbundsordningen fastställs av alla parter börjar den gälla kommande 

årsskifte. Marie Johansson informerade om att Primärkommunalt samverkansorgan 

(PKS) kommer att diskutera dokumenten och ge kommunerna en rekommendation, 

vid sitt kommande möte. 

c) Peter Hedfors och Viktoria Önneby informerade om aktuellt i förbundet.  

 

Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna. 

 

§ 5.  Meddelanden 

Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen 

a) Protokoll AU 230308 

b) Minnesant Beredningsgruppen 230228 

c) Minnesant styrgrupp Samverkansteam Finnveden 230227 

d) Minnesant styrgrupp IT-spåret 230130 

e) Minnesant samråd med Kommunal Utveckling 230306 

f) Samordningsnytt februari 2023 

 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna 

§ 6.  Årsredovisning 2022 med två bilagor 

Förbundschef kommenterade vilka förändringar som gjorts i Årsredovisning 2022 

efter förra mötet. Granskning har skett av revisorerna.  

AU föreslår att årsredovisningen signeras digitalt, vilket godkänts av revisorerna. 

 

Styrelsen beslutade  

att fastställa Årsredovisning 2022 med bilagor och skicka ut den till medlemmarna 

tillsammans med revisionsberättelsen, 

att signering av årsredovisningen ska ske digitalt. 
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§ 7.  Ekonomisk rapport per 2023-02-28 med årsprognos 

Förbundschef kommenterade en ekonomisk rapport med årsprognos. 

 

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.  

 

§ 8.  Styrelsens arbetssätt 

Frågan om arvoderingen av ordförande och vice ordförande har lösts efter föregående 

styrelsemöte. Nuvarande förbundsordning ger inget utrymme för ett fast arvode, men 

den reviderade förbundsordningen ger detta utrymme. Varken Gnosjö kommun eller 

Region Jönköpings län är beredda att betala arvode till presidiet för dess uppdrag, men 

alla parter står fast vid att de kan betala arvode mm för styrelsemötena. När förbundet 

nu börjar betala arvode så kommer en viss justering av budgeten att behöva göras. 

Förslaget till dokument Styrelsens arbetssätt gicks igenom.  

 

Styrelsen beslutade att fastställa dokumentet Styrelsens arbetssätt. 

 

§ 9.  Uppdragsbeskrivning för verksamhetsutvecklaren 

Förbundschef konstaterade att det är dags för en revidering av uppdragsbeskrivningen 

för verksamhetsutvecklaren. Hon har bl a fått ansvar som projektledare för 

Samverkansteam Finnveden. Tanken är att hon ska kunna släppa detta uppdrag när 

formerna för teamet blivit mer stabila. 

Förslaget har diskuterats i beredningsgruppen, som föreslår att styrelsen fastställer den 

nya uppdragsbeskrivningen. 

 

Styrelsen beslutade att fastställa uppdragsbeskrivningen för verksamhetsutvecklaren 

enligt förslaget från beredningsgruppen. 

 

§ 10.  Attest- och delegationsordning 

Förbundschef gick igenom förslag till ny Attest- och delegationsordning i förbundet. 

Ett par mindre ändringar gjordes. 

 

Styrelsen beslutade att fastställa Attest- och delegationsordningen. 

 

§ 11.  Internkontrollplan 2023 

Förbundschef gick igenom förslag till Internkontrollplan. Ett par mindre ändringar 

gjordes. 

 

Styrelsen beslutade att fastställa Internkontrollplan 2023. 
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§ 12.  Årsplanering 2023 

En årsplanering presenterades, som utgår från det årshjul som styrelsen tog beslut om 

på förra mötet. AU har jämfört priser och kommit fram till att samlingen 230602 ska 

hållas på Hestraviken och heldagen med beredningsgruppen 230928 på Tallnäs 

Stiftsgård.  

 

Styrelsen beslutade  

Att korta ned styrelsemötet på Hestraviken 230602 så att det börjar med lunch. 

Att flytta styrelsemötet 230907 till 230828. Mötet hålls i Värnamo. 

Att börja offentliga styrelsemötet 231130 med lunch. Mötet hålls på AME i 

Anderstorp. Möjlighet att webbsända mötet ska undersökas. 

Att med dessa ändringar fastställa Årsplanering 2023. 

 

§ 13.  Övriga frågor 

Förbundschef frågade om kommuner och region önskar en ny skrivelse om budget 

2024, trots att alla parter verkar överens om att förbundet ska äska en viss ökning av 

budgeten i enlighet med styrelsebeslutet i augusti 2022. Flera ledamöter bekräftade att 

det är bra om en sådan skrivelse görs, för att underlätta planeringen av budgetarna. 

 

§ 14.  Avslutning 

Stefan Lundell tackade alla och avslutade mötet. 
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