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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Styrelsemöte fredagen den 11 februari 2022, kl 09.00-11.10 

Mötet hölls i Teams 

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande 

Mia Engberg, Arbetsförmedlingen 

Håkan Sandgren, Region Jönköpings län 

Hans Jarstig, Habo kommun 

Christer Rube, Mullsjö kommun §§ 1-6 

Joakim Dahlström, tjänstgörande ersättare Jönköpings kommun  

 

 

Övriga närvarande Elisabeth Wahlström, Region Jönköpings län, ersättare 

Peter Hedfors, förbundschef 

Mia Alfredsson, verksamhetsutvecklare 

 

 

 

  

 

 

 

 

Utses att justera 
Hans Jarstig 

Paragrafer    

  
Justeringens plats och 
tid 2022-02-22 digitalt via Oneflow  

Under-
skrifter 

Sekreterare   

  Peter Hedfors       

 Ordförande   

  Klas Rydell       

 Justerande   

 Hans Jarstig  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  

Datum för sammanträdet 2022-02-11 

 

 

Datum för anslags 

uppsättande 2022-02-22 

Datum för anslags 

nedtagande 2022-03-15 

Förvaringsplats för 

protokollet Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping 

Underskrift   

 Peter Hedfors, förbundschef  
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§ 1.  Öppnande  
Klas Rydell öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2.  Val av justerare 

Styrelsen beslutade att välja Hans Jarstig till justerare. 

 

§ 3.  Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

 

§ 4.  Aktuellt i förbundet 

Peter Hedfors och Mia Alfredsson informerade om aktuellt i förbundet. 

 

Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.  

 

§ 5.  Meddelanden 

Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen 

a) Protokoll AU 211210 och 220204 

b) Minnesant Beredningsgruppen 211208 

c) Minnesant styrgrupp Enter 211119 

d) Uppdragsavtal Enter 2022 (dnr 2011:28 / 53) 

e) Minnesant styrgrupp FIA 211210 

f) Minnesant styrgrupp Etableringsstödjare 211213 

g) Minnesant styrgrupp IT-spåret 211206 

h) Beslut om ansvarsfrihet 2020 från Region Jönköpings län 

i) Samråd med Kommunal utveckling 211116 

j) Samordningsnytt december 2021 
k) NNS-nytt nr 3-2021 
l) Nationell rapport Indikatorer för finansiell samordning 
m) Minnesant möte 220111 om NNS med ordföranden i Sydsverige 

n) Finsam i media helåret 2021 
 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna 

 

§ 6.  Årsredovisning 2021 med två bilagor 
Förbundschef gick igenom utkastet till Årsredovisning 2021 och bilagor. Några justeringar 

gjordes. Efter styrelsens möte kommer redovisningen att granskas av revisorerna. Det kan i 

samband med denna granskning finnas anledning att göra korrigeringar av ev sakfel och 

mindre kompletteringar. Styrelsen kommer därför att fastställa redovisningen slutligt på sitt 

möte i mars. 

 

Styrelsen beslutade 

att fastställa Årsredovisning 2021 med bilagor i preliminär form och skicka den till revisorerna 

för granskning. 
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§ 7.  Kommunikationsplan om Finsam och effekter 

Diskussionen fördjupades om kommunikationsplanen som fastställdes i december. Man 

enades om att det i regionen och kommunerna är viktigt att förbundschef ger muntlig 

information regelbundet. Förslagsvis varje år i kommunerna. Ett bra tillfälle är då frågan om 

årsredovisningen och ansvarsfrihet prövas, eftersom handlingar då finns hos alla ledamöter. 

 

Styrelsen beslutade 

Att inför nästa styrelsemöte förankra en rytm för förbundschef att medverka med muntlig 

information i respektive fullmäktige. 

 

§ 8.  IT-spåret 

Klas Rydell informerade om förslaget om en fortsättning av IT-spåret som folkhögskolekurs 

och det extra medlemssamråd som hölls i januari. Där blev det klart att KSO och RSO enats 

om att förbunden bör fortsätta finansiera verksamheten tillsammans med Region Jönköpings 

län. En ansökan planeras, men har inte kommit än. Förslaget har inte förankrats hos 

ledamöterna i styrelsen, varken hos kommun, region eller stat. 

 

Bedömning som gjordes under diskussionen i styrelsen: 

- En ansökan behöver behandlas som andra ansökningar om medel 

- En osäkerhet är om målgruppen som nu fått hjälp genom IT-spåret klarar studier med en 

uppläggning som den som planeras 

- Förfarandet med upphandling kan innebära att totalkostnaden och därmed kostnaden per 

förbund blir högre än de 600tkr som nämns 

- Om förbundet ska avsätta ungefär 600tkr per år till IT-spåret så blir utrymmet för att pröva 

nya arbetsmetoder kraftigt minskat. Utrymmet 2023 är enligt Verksamhetsplan 2022 

1.450tkr och 2024 1.900tkr.    

- Det är anmärkningsvärt att förslaget varken förankrats hos medlemmarna från staten eller 

hos de berörda styrelsernas ledamöter 

 

Styrelsen beslutade att avvakta eventuell kommande ansökan. 

 

§ 9.  Förbundens organisation i länet 

Frågan om förbundens organisation i länet finns på dagordningen för medlemssamrådet 25 

februari. Förbundschef påminde om utredningens förslag från år 2020 och undrade om någon i 

styrelsen hört mer om ifall det pågår diskussioner om dem. Ingen visste mer än att 

arbetsgruppen som diskuterat IT-spåret också skulle diskutera förbundens organisation. 

 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 10.  Arbetsförmedlingens reformering 

Mia Engberg informerade kort om dagsläget för Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten minskar 

men många är fortfarande långtidsarbetslösa. Minskade bemanningen, vakanser och pandemin 

har lett till långa ledtider, bl a för beslut om lönebidrag. Regionala ledningen ser över 

dilemmana som bl a FIA uppmärksammat. En utmaning är att det är stor skillnad mellan 

kompetensen hos de långtidsarbetslösa och det som arbetsgivarna behöver. Högsta prio är nu 
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att klara omställningen inklusive digitalisering men även att bryta långtidsarbetslösheten. Att 

man nu får rekrytera personal igen underlättar för dem att komma ikapp.  

 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 11.  Årshjul 2022 

Årshjul 2022 med mötestider diskuterades. Nationella konferensen ska på grund av pandemin 

genomföras digitalt. Vårkonferensen behöver flyttas från 27 april. Finnvedens styrelse föreslår 

istället 2 maj, vilket är bäst enligt den Doodle-enkät som gjorts.  

En ledamot har fått problem med styrelsemötestiden 24 augusti.  

 

Styrelsen beslutade  

att Vårkonferensen med Finnvedens styrelse och beredningsgrupp flyttas till 2 maj 

att ge förbundschef i uppdrag att försöka hitta bättre mötestid än 24 augusti, via en Doodle 

att fastställa styrelsens övriga tider i Årshjul 2022. 

 

§ 12.  Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor. 

 

§ 13.  Avslutning  
Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.  
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Deltagare

  SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄTTERBYGDEN 222000-2428 Sverige

Signerat med E-signering

Peter Hedfors

samordning.sv@jonkoping.se

2022-02-22 06:39:45 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 KLAS RYDELL Sverige

Signerat med E-signering

Klas Rydell

klas.rydell@forsakringskassan.se

2022-02-22 12:08:28 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 HANS JARSTIG Sverige

Signerat med E-signering

Hans Jarstig

hans.jarstig@habokommun.se

+46701062437

2022-02-22 07:25:33 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-02-2206:39:38
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden skapade avtalet och bjöd in Klas Rydell, Hans Jarstig.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2206:39:45
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2207:25:26
                    Hans Jarstig öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2207:25:33
                    Hans Jarstig signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2212:08:04
                    Klas Rydell öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2212:08:28
                    Klas Rydell signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-02-2212:08:28
                    Klas Rydell och Hans Jarstig har signerat och alla undertecknare i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2710757/fe69aa09ac7d9b4eaf2b6f10d79de795b4dd6a88/?asset=verification.pdf

