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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Styrelsemöte onsdagen den 24 november 2021, kl 09.00-10.50 

i Immanuelskyrkan, Jönköping 

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande 

Mia Engberg, Arbetsförmedlingen 

Håkan Sandgren, Region Jönköpings län  

Christer Sjöberg, Jönköpings kommun 

  

  

 

 

Övriga närvarande Peter Hedfors, förbundschef 

Mia Alfredsson, verksamhetsutvecklare 

Från Koll på förmåga – Stöd till förändring deltog under punkt 1-2: 

 Eva Norrby, utvecklingsledare på AMA Jönköpings kommun 

 Isabel Lindbom, projektledare 

 Jessica Stark, arbetsterapeut 

 Sandra Tollin Öberg, socionom  

 

Utses att justera 
Christer Sjöberg 

Paragrafer    

  
Justeringens plats och 
tid 2021-11-30 digitalt via Oneflow  

Under-
skrifter 

Sekreterare Undertecknat digitalt  

  Peter Hedfors       

 Ordförande Undertecknat digitalt  

  Klas Rydell       

 Justerande Undertecknat digitalt  

 Christer Sjöberg  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  

Datum för sammanträdet 2021-11-24 

 

 

Datum för anslags 

uppsättande 2021-11-30 

Datum för anslags 

nedtagande 2021-12-21 

Förvaringsplats för 

protokollet Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping 

Underskrift   

 Peter Hedfors, förbundschef  

  2021-11-30 08:25:41 UTCSignerat 2432497 1 / 5Oneflow ID Sida



SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA 
VÄTTERBYGDEN, Förbundsstyrelsen 

Protokoll från sammanträde 
2021-11-24 

2 (4) 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

§ 1.  Öppnande  
Klas Rydell öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Alla presenterade sig. Hälsning 

framfördes från de tre som lämnat återbud. 

 

§ 2.  Rapporter 

a) Isabel Lindbom, Sandra Tollin Öberg och Jessica Stark informerade med stöd av Eva 

Norrby om ESF-projektet Koll på förmåga – Stöd till förändring. Projektet drivs gemensamt 

av Arbetsmarknadsavdelningen och Socialförvaltningen i Jönköpings kommun. Målgrupp är 

män och kvinnor från 30 år med långvarigt försörjningsstöd.  

Insatsen inleds med en individuell resursinventering av läkare, socionom och arbetsterapeut 

som sedan i team gör en bedömning om lämplig fortsättning.  

Under 8-12 veckor får deltagaren arbetsträning med målmedveten prövning av olika moment, 

friskvård mm eller annan individuellt anpassad planering. Innan avslut efter de totalt 18 

veckornas program görs en ny teambedömning. 

 

Avslut har gjorts i fyra spår.  

Spår 1 är de som uppnått 25% aktivitetsförmåga, som kan få fortsatt stöd genom AMA för att 

fortsätta närma sig arbete. Till den gruppen hör hittills 29% av dem som fullföljt 18 veckor. 

Spår 2 är de som inte nått 25% förmåga men som bedöms ha en utvecklingspotential. En 

möjlighet för dem att få lämpligt fortsatt stöd kan vara den basverksamhet som planeras, med 

finansiering av förbundet. Dit hör ungefär hälften av de avslutade deltagarna. 

Spår 3 är deltagare som inte bedöms ha någon potential att komma ut på arbetsmarknaden men 

inte heller ha medicinska skäl som gör ansökan om sjukersättning aktuell. Socialförvaltningen 

behöver överväga hur dessa ska få fortsatt stöd. 

Spår 4 är de som har sådana medicinska arbetshinder att en ansökan om sjukersättning är 

aktuell. Totalt tillhör hittills drygt 20% spår 3-4. 

 

Man har bl a märkt att orsaker till arbetshinder ofta är bakomliggande orsaker, inte de som 

syns tydligast t ex genom läkarintyg. Bl a är många berörda av våld i nära relationer. Mycket 

stor roll spelar också individens egen vilja till förändring. Erfarenheter från projektet 

diskuteras nu i en implementeringsgrupp, som bl a inlett samtal med förbundet om eventuell 

möjlighet att finansiera en del av det som ordinarie verksamheter har svårt att implementera. 

 

b) Jessica Stark presenterade sig och läget i planerna att starta den nya basverksamheten i 

Jönköping och Vaggeryd. Jessica börjar sin tjänst i januari 2022. Rekrytering av en coach i 

Jönköping och en i Vaggeryd pågår. Det är fortfarande oklart när man kan ta emot första 

deltagarna. 

 

§ 3.  Val av justerare 

Styrelsen beslutade att välja Christer Sjöberg till justerare.  

 

§ 4.  Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för resten av mötet. 
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§ 5.  Aktuellt från förbundet 

Peter Hedfors och Mia Alfredsson rapporterade om aktuellt läge i förbundet. 

Styrelsen beslutade att denna och de båda tidigare rapporterna till handlingarna.  

 

§ 6.  Meddelanden 
Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen 

a) Protokoll AU 211025 

b) Minnesant Beredningsgruppen 211021 

c) Minnesant styrgrupp Enter 210903 

d) Minnesant styrgrupp FIA 210827 och 211015 

e) Minnesant styrgrupp Etableringsstödjare 211018 

f) Minnesant styrgrupp IT-spåret 210907 

g) Beslut om ansvarsfrihet 2020 från Försäkringskassan 

h) Beslut i Regionstyrelsen om ökat medlemsbidrag 2022 

i) Beslut i IFO-nämnden Jönköpings kommun om ökat medlemsbidrag 2022 

j) Samråd med Kommunal utveckling 210921 

k) Samordningsnytt september 2021 
l) Minnesanteckningar ledningsrådet för Insatskatalogen 210922 

m) Minnesant möte 210909 om NNS med ordföranden i Sydsverige 

n) Finsam i media, juli-sept 2021 

o) Statusrapport för nytt uppföljningssystem istället för SUS 
 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna 

 

§ 7.  Verksamhetsplan med budget 2022 

Förslaget till verksamhetsplan har skickats till medlemmarna för samråd. Bekräftelse har 

kommit från KS i Mullsjö och Regionstyrelsen. Det har inte kommit några förslag till 

ändringar i planen. Inga önskningar om ändringar framkom på mötet heller.  

 

Styrelsen beslutade 

att fastställa Verksamhetsplan med budget 2022 och plan 2023-2024 och skicka den till 

medlemmarna. 

 

§ 8.  Kommunikationsplan Finsam och effekter 
Beredningsgruppen och AU har tagit från förslag till kommunikationsplan om Finsam och 

effekter av samverkan. Det framkom inga förslag till förändringar på mötet. 

 

Styrelsen beslutade  

att fastställa kommunikationsplanen enligt förslaget. 

 

§ 9.  Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 
AU har gått igenom den handlingsplan som finns för 2021. Man bedömer att det inte finns 

anledning att ändra några formuleringar inför 2022. Planen bedöms fortfarande vara aktuell. 

 

Styrelsen beslutade att bekräfta förbundets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 

ytterligare ett år, utan ändringar. 
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§ 10.  Årshjul 2022 
Förslag till Årshjul för 2022 gicks igenom. Vissa tider för styrelsemöten ändrades. AUs 

förslag att samlas till Vårkonferens i länet 26 april mottogs positivt av Finnvedens SF men 

Höglandets SF har inte tagit ställning. Datumet kan dock behöva ändras. Förbundschef lovade 

återkomma med Doodle-fråga om bästa dag. 

 

Styrelsen beslutade  

att fastställa grunden i Årshjul 2022 och styrelsemöten enligt korrigeringar på mötet.  

 

§ 11.  Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor. 

 

§ 12.  Avslutning 

Ordförande Klas Rydell tackade, önskade alla God Jul och avslutade mötet.  
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Deltagare

  SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄTTERBYGDEN 222000-2428 Sverige

Signerat med E-signering

Peter Hedfors

samordning.sv@jonkoping.se

2021-11-30 06:23:16 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 KLAS RYDELL Sverige

Signerat med E-signering

Klas Rydell

klas.rydell@forsakringskassan.se

2021-11-30 07:16:38 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 CHRISTER SJÖBERG Sverige

Signerat med E-signering

Christer Sjöberg

christer.sjoberg@jonkoping.se

2021-11-30 08:25:41 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-11-3006:23:08
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden skapade avtalet och bjöd in Klas Rydell, Christer Sjöberg.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-11-3006:23:16
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-11-3007:16:00
                    Klas Rydell öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-11-3007:16:38
                    Klas Rydell signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-11-3008:24:58
                    Christer Sjöberg öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-11-3008:25:41
                    Christer Sjöberg signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-11-3008:25:41
                    Alla undertecknare i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, Klas Rydell och Christer Sjöberg har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2432497/e8b394a60ca6c72afea28376fc1d6621cc278788/?asset=verification.pdf

