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Organ  Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen  

 

 

Plats och tid  2022-11-22 kl 10.00-11.30 i Gummifabriken, Värnamo 

 

Beslutande  Inga-Maj Eleholt, Gislaveds kommun  

Kari Parman, Gnosjö kommun  

Runar Eldebo, tjänstgörande ersättare Värnamo kommun  

Klas Rydell, Försäkringskassan 

Håkan Johansson, Region Jönköpings län 

Tommy Sjögren, Arbetsförmedlingen 

 

Övriga deltagande Peter Hedfors, förbundschef 

Viktoria Önneby, verksamhetsutvecklare 

 

Charlotte Engström Andersson, beredningsgruppen 

Sandra Ekeberg Gosse, beredningsgruppen 

Gunilla Westerlund, beredningsgruppen 

 

 

Utses att justera Runar Eldebo 

 

Sekreterare 

 

Digital justering 
Peter Hedfors 

Mötesordförande Digital justering  
Inga-Maj Eleholt 

Justerare  Digital justering 
Runar Eldebo 

 

 

 

 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Styrelse  

 

Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen   

Sammanträdesdatum 

 

2022-11-22    

Datum för uppsättande  

 

2022-11-29 Datum för nedtagande 2022-12-21 

Förvaringsplats  

 

Förbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping 

 

 

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

 

 Peter Hedfors, förbundschef  
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§ 1.  Öppnande  

Inga-Maj Eleholt hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Mötet var offentligt och 

följde direkt efter en föreläsning av Kristina Loveby om våld i nära relationer. 

Föreläsningen påbörjades kl 08.30. 25 personer följde hela eller delar av föreläsningen 

via Zoom och ca 40 personer deltog på plats. 

 

§ 2.  Val av justerare 

Styrelsen beslutade att välja Runar Eldebo till justerare. 

 
§ 3.  Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

 
§ 4.  Rapporter 

a) Viktoria Önneby informerade om läget i Samverkansteam Finnveden. 40 inskrivna 

deltagare. Just nu planerar man bl a hur man ska utveckla arbetet med grupper. AF har 

lovat att förstärka med en medarbetare på 60%. Förhoppningen är att denne ska 

komma igång under första kvartalet 2023.   

 

b) Ädelfors folkhögskola vann upphandlingen av fortsättningen på IT-spåret. Kursen 

startar preliminärt 9 januari, i Holsbybrunn. Möjlighet finns att bo inackorderad och få 

studiemedel. Förhoppningen är att det ska bli en bättre spridning geografiskt i länet. 

Mer information finns på Ädelfors folkhögskolas hemsida. 

 

c) Klas Rydell informerade om att det inte verkar vara aktuellt med några ändringar 

vad gäller indelningen av de tre förbunden i länet. Däremot pågår en översyn av de tre 

förbundsordningarna så att de ska bli mer enhetliga.   

 

d) Peter Hedfors och Viktoria Önneby informerade om annat aktuellt i förbundet, bl a 

att nya upplagor av Samverkanskoppen planeras om Arbetsintegrerande sociala 

företag och om peer, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.  

 

Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna. 

 

§ 5.  Meddelanden 

Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen 

a) Protokoll AU 221028 

b) Minnesant Beredningsgruppen 221018 

c) Minnesant styrgrupp Samverkansteam Finnveden 220830 och 221004 

d) Minnesant styrgrupp IT-spåret 220829 

e) Slutrapport projekt Mitt Val (dnr 2018:14 / 12) 

f) Rapport efter PM om Årsrapport 2021 om GDPR 

g) Minnesant Lokal arbetsmarknadsgrupp Värnamo 220901 

h) Minnesant arbetsgrupp Rätt stöd Rätt försörjning 220825 och 221018 

i) Beslut från Försäkringskassan 220926 om ansvarsfrihet för 2021 
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j) Beslut i KS Värnamo 220920 om budget 2023 

k) Beslut i KS Gislaved 221005 om budget 2023 

l) Minnesanteckning extra medlemssamråd 220826 om IT-spåret mm 

m) Samordningsnytt september 2022 

 

Förbundschef konstaterade att alla medlemmar nu beviljat styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna 

§ 6.  Verksamhetsplan 2023 

Förbundschef presenterade förslag till verksamhetsplan. 

Intäkterna i det förslag till plan som skickats ut utgick från det erbjudande om 

ekonomiskt utrymme 2023 som förbundet fick från staten i juni, 2.470tkr. I augusti 

begärde styrelsen istället 2.900tkr från staten och motsvarande summa från kommuner 

och region. Gnosjö och Värnamo godtog ökningen men inte Gislaved.  

 

Däremot ändrade staten sitt erbjudande till den nivå som förbundet får i år, 2.535tkr. 

Eftersom den nivån godtagits av alla parter i år föreslår AU att styrelsen fastställer 

Verksamhetsplan 2023 efter uppdatering av budgeten i förslaget till samma nivå som i 

år. Den nya nivån innebär att utrymmet för nya insatser 2023 ökas till 1,0 milj. 

 

Styrelsen beslutade  

att fastställa Verksamhetsplan 2023, med medlemsbidrag på samma nivå som i år. 

 

§ 7.  Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 

Beredningsgruppen har diskuterat handlingsplanen nu när det är dags för uppdatering. 

Man föreslår några layoutmässiga förändringar och utbyte av ordet kön mot 

könstillhörighet. Man föreslår även ett tillägg angående förbundets arbete för att våld i 

nära relationer ska upptäckas. Ett tillägg föreslås även vad gäller en definition av vad 

som menas med jämställdhet. 

 

Styrelsen beslutade att fastställa reviderad Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. 

 

§ 8. Handlingsplan angående samverkan med sociala företag 

Förbundschef presenterade en slutlig version av den kartläggning med handlingsplan 

som diskuterats på förbundets arbetsdag i september och på beredningsgruppens 

senaste möte. I handlingsplanen ingår flera punkter hur vi redan samarbetar med 

sociala företag, men främst ett förslag att under 2023 utforma en mer konkret strategi 

för hur de tre förbunden i länet kan samverka med de sociala företag som ger stöd till 

Finsams målgrupp. 

 

Styrelsen beslutade  

att fastställa Handlingsplan för samverkan med sociala företag. 
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§ 9.  Ny styrelse 2023-2026 

Ledamöter och ersättare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ändras inte i 

styrelsen nu. Vad gäller kommunerna och regionen har det ännu inte kommit in några 

besked vilka som ska sitta i styrelsen. Därför går det inte att göra en noggrann 

planering för det nya året. Även om det nu står klart att ordföranden och troligen även 

vice ordföranden lämnar styrelsen, så står de till förfogande för att förbereda den nya 

styrelsens första möte, i februari.  

 

Styrelsen beslutade  

att nuvarande arbetsutskott får i uppdrag att förbereda styrelsens möte i februari, i 

avvaktan på att ett nytt AU utses. 

 

§ 10. Sammanträdesplan 2023 

AU föreslår att sammanträdesplaneringen görs i form av typ av årshjul, som används i 

Södra Vätterbygden. Där står lite information om vad som är aktuellt respektive 

kvartal, utöver mötesdatum för styrelse, AU och beredningsgrupp. Man har tagit fram 

ett årshjul som utgår från mötesrytmen från innevarande år. 

 

Styrelsen beslutade 

att göra årsplaneringen för 2023 i form av ett årshjul, 

att följa samma rytm vad gäller möten som innevarande år, 

att nya styrelsen har sitt första möte torsdag den 9 februari kl 13.30-16.30 i Gnosjö och 

att ge förbundschef i uppdrag att framföra en önskan om en gemensam vårkonferens 

för alla tre förbunden i länet, med utbildning om Finsam.  

 

§ 11.  Övriga frågor 

Inga-Maj Eleholt tackade alla för ett gott samarbete under den mandatperiod som gått. 

Hon riktade att särskilt tack till beredningsgruppen. Övriga på mötet tackade för 

samarbetet och delade tankar om hur arbetet genom förbundet gjort skillnad. 

 

§ 12.  Avslutning 

Inga-Maj Eleholt tackade alla och avslutade mötet. 
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