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Organ

Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen

Plats och tid

2021-08-26 kl 09.00-10.35, via Teams

Beslutande

Inga-Maj Eleholt, Gislaveds kommun
Arnold Carlzon, Värnamo kommun
Klas Rydell, Försäkringskassan
Håkan Johansson, Region Jönköpings län
Tommy Sjögren, Arbetsförmedlingen

Övriga deltagande

Peter Hedfors, förbundschef
Lisa Edvinsson, verksamhetsutvecklare

Utses att justera

Klas Rydell

Sekreterare

Digital justering

1

Peter Hedfors
Mötesordförande

Digital justering

Inga-Maj Eleholt
Justerare

Digital justering

Klas Rydell

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse

Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen

Sammanträdesdatum

2021-08-26

Datum för uppsättande

2021-08-30

Förvaringsplats

Förbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping

Datum för nedtagande

.....................................................................
Peter Hedfors, förbundschef
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Öppnande

§ 1.

Inga-Maj Eleholt hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2.
Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Klas Rydell till justerare.
§ 3.
Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.
§ 4.
Rapporter
a) Peter och Lisa informerade om aktuellt i förbundet.
b) Peter rapporterade att förbundets dataskyddsombud i Årsrapporten om GDPR bedömt
att styrelsen beslutat om en rimlig nivå på dataskydd. Peter har också gjort en
uppföljning att tredjelandöverföringar. Enda systemet som inte uppfyller reglerna
enligt GDPR var det telefonmötesavtal vi haft med MeetingZone, varför det sagts upp.
Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.
§ 5.
Meddelanden
Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Protokoll AU 210819
Minnesant Beredningsgruppen 210817
Minnesant Nya Vägar/Mitt Val 210531
Tjänsteavtal om digital signering, Comfact AB
PUB-avtal med Comfact AB
Samordningsnytt juni 2021
Protokoll beslutsseminarium för indikatorarbetet 210617
Skrivelse om nytt system som ska ersätta SUS
PM om årsrapport GDPR och uppföljning tredjeland-överföringar
NNS-nytt 2-2021
Minnesant möte 210615 om NNS med ordf i Sydsverige
Nyhetsbrev om VIS – Välfärd i samverkan
Finsam i media apr-juni 2021

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna
§ 6.
Delårsrapport 2021
Förslaget till delårsrapport gicks igenom. En mindre korrigering gjordes.
Styrelsen beslutade att fastställa Delårsrapport 2021 och sända den till medlemmarna.
§ 7.

Strategidagarna 210916-17
Strategidagarna diskuterades. Coronaläget är ännu inte stabilt och flera parter har
restriktioner för hur man får mötas. Beredningsgruppen föreslog att mötet görs om till
digital samling.
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AU bedömde att smittläget var så stabilt och att så mycket vinns på att mötet
genomförs fysiskt, att man föreslog att dagarna trots allt skulle genomföras så, men
begränsas till en dag.
Styrelsen konstaterade att det är för tidigt att säga om skolstarten innebär ökad
smittspridning, så som sker i landet nu. Flera parter har också tydliga restriktioner vad
gäller fysiska möten. Det är också viktigt att ingen känner sig utesluten från att delta
på grund av att mötet genomförs fysiskt. Samtidigt är det svårt att kombinera fysiskt
möte för många med att vissa deltar digitalt. Förbundet är inte beroende av att
målsättningarna diskuteras klart på detta möte. Ett separat dokument kan tas fram
senare, som därefter vävs in i verksamhetsplanen som görs om ett år.
Styrelsen beslutade
Att strategidagarna 210916-17 begränsas till att bli digital arbetsdag 210916
Att vi då bestämmer när vi vill genomföra nästa strategidag
Att dagen lämpligtvis pågår kl 09-15
Att eventuellt styrelsemöte hålls efter kl 15.
§ 8.

Kommande möten
Korta telefonmötet då styrelsen ska bekräfta förslaget till verksamhetsplan kan inte
genomföras 210923, då ett par i styrelsen har fått förhinder.
Offentliga styrelsemötet i november bör flyttas till en måndag om styrelsen står fast
vid att bjuda in riksdagsledamöterna från länet. Ett förslag till upplägg diskuterades.
Styrelsen beslutade
Att flytta styrelsemötet 210923 till 210921 kl 17.30. Mötet genomförs i Teams.
Att flytta styrelsemötet 211125 till måndag 211122 kl 09
Att bjuda in samtliga riksdagsledamöter som invalts från länet till samtal 1½ timme på
temat ”Havererar samverkan för de mest utsatta då FK-beslut stramats åt och AF
reformeras?”
Att om möjligt genomföra samlingen med styrelsen på plats i Gummifabriken medan
riksdagsledamöterna inbjuds att delta på plats eller digitalt,
Att direktsända samlingen, eftersom styrelsemötet ska vara offentligt
Att anlita lämplig moderator och bjuda in media

§ 9.

Övriga frågor
Inga-Maj rapporterade om två frågor som togs upp på AU-mötet:
- Försäkringskassan har erbjudit förbundet 2.535tkr för 2022. Det är något lägre än
tilldelningen i år, varför frågan inte behövde prövas i styrelsen. FK har fått besked
om att kommunerna och regionen bidrar med lika mycket 2022.
- Nationella Finsamkonferensen planeras göras fysiskt i Halmstad 5-6 april 2022.

§ 10.
Avslutning
Inga-Maj Eleholt tackade alla och avslutade mötet.
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