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Organ  Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen  

 

 

Plats och tid  2022-06-02 kl 16.00-16.25 på Toftaholms Herrgård. 

 

Beslutande  Inga-Maj Eleholt, Gislaveds kommun  

Kari Parman, Gnosjö kommun  

Arnold Carlzon, Värnamo kommun  

Klas Rydell, Försäkringskassan 

Tommy Sjögren, Arbetsförmedlingen 

Håkan Johansson, Region Jönköpings län 

 

 

Övriga deltagande Runar Eldebo, ersättare Värnamo kommun 

Peter Hedfors, förbundschef 

 

 

 

Utses att justera Tommy Sjögren 

 

Sekreterare 

 

Digital justering 
Peter Hedfors 

Mötesordförande Digital justering  
Inga-Maj Eleholt 

Justerare  Digital justering 
Tommy Sjögren 

 

 

 

 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Styrelse  

 

Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen   

Sammanträdesdatum 

 

2022-06-02    

Datum för uppsättande  

 

2022-06-08 Datum för nedtagande 2022-06-29 

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 hölls direkt efter avslut av en heldags strategidag med styrelsen och förbundets 

beredningsgrupp. 

 

§ 2.  Val av justerare 

Styrelsen beslutade att välja Tommy Sjögren till justerare. 

 
§ 3.  Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

 

§ 4.  Beslut med anledning av dagens diskussioner 

Strategidagens fokus var att formulera hur vi alla och de organisationer vi arbetar i 

eller leder kan medverka till att vi närmar oss förbundets vision ”Plats för alla”. Erik 

Havemose och Johan Karltun ledde diskussionerna. En sammanfattning av dagen finns 

i separat dokument. 

Diskussionerna var intressanta och många goda tankar formulerades, men formule-

ringarna blev inte klara. Diskussionen behöver fortsätta, så att vi kan få med lämpliga 

mål och delmål i den verksamhetsplan som ska tas fram i september, inför 2023.  

 

Styrelsen beslutade  

Att ge beredningsgruppen i uppdrag att fortsätta dagens diskussioner och ta fram 

förslag till SMARTA målsättningar och delmål som vi kan ta ställning till vid 

arbetsdagen i september.  

 

§ 5.  Meddelanden 

a) Protokoll AU 220425 och 220525 

b) Minnesant Beredningsgruppen 220511 

c) Minnesant Mitt Val 220421 och 220523 

d) Minnesant styrgrupp Samverkansteam Finnv 220429 

e) Minnesant styrgrupp IT-spåret 220517 och 220523 

f) Minnesant samråd med Kommunal utveckling 220419 

g) Revisionsberättelse och revisionsbiträdesrapport gällande 2021 

h) Beslut i KF Gislaved 220428 om ansvarsfrihet 2021 

i) Beslut i KF Värnamo 220428 om ansvarsfrihet 2021 

j) NNS-nytt nr 2-2022 
k) Minnesant NNS-möte med ordf och FC i Sydsverige 220322 

 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna. 

 

§ 6.  Brev angående utredningsresurs inom primärvården 

På förra mötet gav styrelsen förbundschef i uppdrag att ta fram ett förslag till brev som 

styrelsen kan ta ställning till, om dilemmat att primärvården på flera ställen saknar 

resurser att utföra utredning av misstänkt intellektuell funktionsnedsättning. Sedan 
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dess har ytterligare en Lex Heller-anmälan inkommit om samma dilemma. Samtidigt 

har ny information kommit från primärvårdens representant i beredningsgruppen. 

Ett förslag till brev som förberetts av arbetsutskottet diskuterades. Ett alternativt 

förslag kom att istället framföra frågorna muntligt till berörd tjänsteman, eftersom 

problemet tydligen redan är känt och under utredning.  

 

Styrelsen beslutade 

att ge förbundschef i uppdrag att framföra förbundets oro och frågor till berörd 

sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län. 

 

§ 7.  NNS årsmöte 220603 

Inga-Maj Eleholt informerade om den utredning som gjorts om NNS framtida 

organisation. En av frågorna som tas upp i utredningen är om förbunden önskar ett 

NNS som anpassas till nuvarande medel 2 promille, ett starkare NNS som bygger på 

en högre serviceavgift eller ett mer begränsat NNS med lägre serviceavgift.  

Flera i styrelsen framförde åsikten att vi som litet förbund ser möjligheter med ett mer 

stabilt NNS som bl a kan samla förbundens erfarenheter och föra vidare dem till 

nationella parter. 

 

Styrelsen beslutade 

att verka för ett starkt NNS med en serviceavgift på upp till 4 promille. 

 

§ 8.  Kommande styrelsemöten 

AU föreslog ett par ändringar i planeringen av höstens möten, med anledning av att 

det kan vara sista styrelsemötet för flera av ledamöterna. 

 

Styrelsen beslutade 

att hålla styrelsemötet i augusti i Gnosjö, förslagsvis på AME 

att inte anordna middag och kvällsaktivitet på arbetsdagen på Toftaholm 

att inbjuda beredningsgruppen till avslutande lunch efter det offentliga  

styrelsemötet 22 november 

 

§ 9.  Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor. 

 

§ 10.  Avslutning 

Inga-Maj Eleholt tackade alla och avslutade mötet. 
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