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ANSLAG/BEVIS 

 

Protokollet är justerat. 
 

Nämnd/Styrelse Styrelsen för Höglandets Samordningsförbund

  

Sammanträdesdatum  2022-09-01 

Datum för anslags uppsättande 2022-09-09   

Datum för anslags nedtagande 2022-09-30 
 

Protokollet är tillgängligt på Samordningsförbundets hemsida 

   www.finsamjonkopingslan.se 

  

Underskrift   Digital signatur 

   Sebastian Hörlin, ordförande 

Digital signatur 

 Anders Karlsson, justerare 

Digital signatur 

 Kajsa Hallmans, sekreterare/förbundschef 

  

https://www.finsamjonkopingslan.se/hoglandet/start
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Protokoll från styrelsemöte i Höglandets samordningsförbund  
2022-09-01 kl. 14.30– 16.00 Träcentrum, Nässjö 

Närvarande: 
 Andreas Appelberg, Arbetsförmedlingen 
 Carina Åberg, Försäkringskassan 
 Birgit Andersson, Region Jönköpings län  
 Anna Ekström, Aneby 
 Sebastian Hörlin, Eksjö, ordförande 
 Anders Karlsson, Nässjö 
 Kerstin Hvirf, Sävsjö 
 Mikael Stenquist, Tranås   

Ej närvarande:  
 Carina Bardh, Vetlanda 

§1. Sammanträdet öppnas inkl. upprop 
Sammanträdet öppnades och närvaro kontrollerades. Vetlanda kommun hade ingen representant 

närvarande. 

§2. Val av justerare 
Till justerare av dagens protokoll valdes Anders Karlsson  

§3. Fastställande av dagordning 
Dagordningen gicks igenom och godkändes. 

§4. Föregående sammanträdesprotokoll 2022-05-12 
Genomgång av protokollet. Protokollet lades till handlingarna. 

§5. Beslut halvårsredovisning  
Genomgång av halvårsredovisningen samt beslut om styrelsens godkännande.  

§6. Beslut förbundets adress, kontor 
En kontorslokal renoveras på I12-området och förväntas vara inflyttningsklart i november 2022. Eksjö 
kommunfastigheter, hyresvärd, har gett löfte om att Höglandets samordningsförbund kan skriva sig 
på adressen redan från september. Styrelsen beslutar att 

I. förbundschefen får i uppdrag att genomföra adressändring till 
Kaserngatan 16, 575 35 Eksjö              

§7. Beslut om firmatecknare 
Styrelsen beslutar att 

I. utse Sebastian Hörlin, ordförande, Kerstin Hvirf, vice ordförande och Kajsa Hallmans, 

förbundschef till firmatecknare varav minst två måste teckna firma för Höglandets 

samordningsförbund.  

II. frågan om firmatecknare och ordförande för Höglandets samordningsförbund ska följas upp på 
styrelsemötet i november efter valresultatet och för att säkerställa att beslut finns inför 
eventuella byten av styrelseledamöter 1 januari 2023. 

§8. Dialog IT-spåret 
Styrelsen för Finnvedens samordningsförbund har i ett nytt beslut beviljat 600 tKr i max 3 år. Även 
styrelsen för Södra Vätterbygdens samordningsförbund har beviljat 600 tKr. Styrelsen för Höglandets 
samordningsförbund vill tydliggöra att eventuella avvecklingskostnader för Campus I12 inte  bör falla 
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på samordningsförbunden. Omställningskostnaden är inte del av regionens äskande till 
samordningsförbunden. Ordförande tar frågan vidare till Eksjö kommun. Styrgruppen för IT-spåret 
uppmanas att föreslå namnbyte med tanke på att målgruppen och verksamheten delvis förändras i 
och med att utbildningen förläggs till en folkhögskola i länet. Informationen noteras. Mätning och 
måluppfyllelse i verksamheten behöver också se över utifrån nya förutsättningar. 

§9. Verksamhetsplan 2023  
Genomgång av verksamhetsplan 2023.  
Det finns enligt uppgift konsensus i beredningsgruppen att Tranås kommun har behov av att öka 
andelen SE-coach, ingen av de andra kommunerna är beredda att släppa ifrån sig av det egna 
utrymmet. Styrelsen beslutar att ge förbundschefen i uppdrag att göra följande justeringar i 
verksamhetsplanen: 

I. Skriva om tempus gällande IT-spåret utifrån förändringar i verksamheter (7.1.2.).  
II. Ge en utförligare beskrivning av Insatskatalogen (7.3.).  

III. Tydliggöra att styrelsen står bakom förslag om att respektive kommun betalar hela kostnaden 
för SE-coachutbildning, samt beviljar en stegvis ökning av medelstilldelning för SE-coach i 
Tranås kommun (7.1.1.). 

IV. Se över posterna i budget 2023, framför allt tjänsteperson och administration samt göra en 
mer detaljerad helårsprognos till styrelsemöte i oktober. 

§10. Ekonomihantering 

Samordningsförbunden köper idag tjänst av RJL för personaladministration och ekonomihantering. 
På sikt vill styrelsen, av ekonomiska skäl, undersöka möjligheten att använda annan aktör. Dock 
måste detta ske i samförstånd med övriga förbund i länet då vi idag har ett gemensamt avtal. 
Styrelsen beslutar att ge förbundschefen ett långsiktigt uppdrag att se över frågan och 
återrapportera till styrelsen senast maj 2023. 

§11. Årsplanering sammanträde 2023 
Genomgång av årsplanering 2023. Styrelsen kan ge förslag till ny styrelse om växelvis digitala möten. 

Hybridmöten är inte att rekommendera, men möjligheten att delta digitalt vid exempelvis 

förkylningssymptom bör finnas. Styrelsen beslutar att 

I. ändra fysisk mötesplats till samordningsförbundets kansli i Eksjö och därmed fastställa 

årsplaneringen.  

II. lyfta årsplaneringen med nya styrelsen i januari för beslut om växelvis digitala möten. 

§12. Övriga frågor 

• NNS serviceavgift 
NNS Syd har kallat till ett kontaktmöte torsdag 1 september som förbundschefen och vice 
ordförande deltar på. NNS har gjort en genomgång av organisation och verksamhet (biläggs 
protokollet) som visade att en kanslist skulle skapa bättre föreutsättningar i föreningens 
arbete. NNS styrelse föreslår en oförändrad serviceavgift (2 promille av anslaget). Styrelsen i 
Finnvedens samordningsförbund föreslår en höjning till 3 promille, eventuellt med ett 
avgiftstak, för att möjliggöra att en administratör anställs. Flera större förbunden har aviserat 
att de överväger gå ur NNS om serviceavgiften höjs. Styrelsen beslutar att i nuläget inte 
stötta en höjning av serviceavgiften.  
 

• Styrelsens representation 
NNS har kallat till ett extra medlemsmöte 7 oktober i NNS för beslut om serviceavgiften. 
Styrelsen beslutar att förbundschefen deltar och eventuellt ledamot Anna Ekström, förutsatt 
att möjlighet finns att delta digitalt. 
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NNS medlemsmöte 6 december på Arlanda. Styrelsen beslutar att förbundschefen deltar, 
ingen ledamot anmälde möjlighet att delta. 
 

• Information om förbundschefs deltagande på utbildning och nätverksträff 
Redaktörsutbildning Insatskatalogen, Linköping 5 september 
Nätverksträff kust-till-kust, Visby 25-27 september 
Förbundschefsdagar, Stockholm 19-20 oktober 
 

• Uppdragsbeskrivning förbundschef 
Styrelsen beslutar att ge i uppdrag till ordförande och förbundschef att ta fram förslag på 
uppdragsbeskrivning till styrelsemötet i november. 
 

• Information om översyn av samordningsförbunden i Jönköpings län 
Utifrån översynen som gjordes 2018-2019 för kommunerna i länet en dialog om olika 
scenarion gällande förbundens framtida organisation.  
 

• Styrelsen beslutar att mötet 17 november flyttas till Eksjö.  

§13. Nästa styrelsemöte 

I. 8 september kl. 08.00-09-00 (digitalt) 

II. 21 oktober kl. 08.30 – 11.00 (digitalt) 

III. 17 november kl. 13.30 – 16.00 (Eksjö) 

§14. Avtackning  
Britt-Marie Vidhall avtackades som förbundschef och gratulerades till pension. 

§15. Mötet avslutas 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

Ordförande   Sekreterare 

Digital signatur   Digital signatur  

Sebastian Hörlin   Kajsa Hallmans, förbundschef  

Justerare  

Digital signatur  

Anders Karlsson     

Bilagor: 

Halvårsredovisning 

Årsplanering 2023 

Rapport om nya NNS  


