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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Plats och tid Extra styrelsemöte måndagen den 20 juni 2022, kl 16.00-17.10 

Mötet hölls via Teams 

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande 

Håkan Sandgren, Region Jönköpings län 

Christer Sjöberg, Jönköpings kommun 

Hans Jarstig, Habo kommun 

Christer Rube, Mullsjö kommun 

Anna Svensson, Arbetsförmedlingen 

  

 

 

Övriga närvarande Elisabeth Wahlström, Region Jönköpings län, ersättare 

 

Peter Hedfors, förbundschef 

 

 

 

  

 

 

 

 

Utses att justera 
Christer Sjöberg 

Paragrafer    

  
Justeringens plats och 
tid 2022-06-22 digitalt via Oneflow  

Under-
skrifter 

Sekreterare Digital underskrift  

  Peter Hedfors       

 Ordförande Digital underskrift  

  Klas Rydell       

 Justerande Digital underskrift  

 Christer Sjöberg  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  

Datum för sammanträdet 2022-06-20 

 

 

Datum för anslags 

uppsättande 2022-06-22 

Datum för anslags 

nedtagande 2022-07-13 

Förvaringsplats för 

protokollet Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping 

Underskrift   

 Peter Hedfors, förbundschef  
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§ 1.  Öppnande  
Klas Rydell hälsade alla välkomna till detta extra möte, med en huvudpunkt. 

 

§ 2.  Val av justerare 
Styrelsen beslutade att välja Christer Sjöberg till justerare. 

 

§ 3.  Fastställande av dagordning  
Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

 

§ 4.  IT-spåret 

Vid styrelsemötet 220502 behandlade styrelsen ansökan om medel till IT-spåret som kommit 

från Region Jönköpings län. Efter diskussion tog styrelsen då beslut om en kompromiss, som 

innebar att man beviljade 300tkr av de sökta 600tkr. Finnvedens Samordningsförbund tog 

också motsvarande beslut. Det innebar att det saknades 600tkr för att täcka insatsens 

beräknade kostnader. 

 

Regionens och kommunernas representanter i Primärkommunal Samverkan PKS och 

Kommunalt Forum diskuterade därefter läget. De kom då fram till att man inte skulle täcka de 

medel som saknades.  

 

Istället skickade man en kallelse till extra medlemssamråd med våra båda förbund 220826. I 

kallelsen står bl a ”Då en klar och tydlig majoritet av medlemmarna ej har hörsammats vid 

tidigare samråd kallar undertecknad till ett nytt samråd för att en majoritet av medlemmarna i 

Södra Vätterbygdens samordningsförbund och Finnvedens Samordningsförbund vill 

tydliggöra medlemmarnas syn på hur IT-spåret skall hanteras och finansieras.” 

 

Upphandlingen har ännu inte påbörjats, med hänvisning till att finansieringen inte är klar. En 

förändring i planeringen är att upphandlingen ska ske för tre år istället för fyra, för att 

möjliggöra direktupphandling.  

Ett faktum är också att Region Jönköpings län ännu inte har gett besked om ifall man stödjer 

fortsatt ökning av budgeten för vårt förbund med 10% per år tills medlemmarna svarar upp 

emot det bidrag som staten erbjuder enligt nuvarande fördelningsmodell. 

 

Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med olika beslut. Man var överens om att det 

kompromissbeslut som togs vid styrelsemötet 220502 byggde på att regionen som 

projektägare tog ansvar för ekonomin genom egna medel eller överenskommelse med 

kommunerna. Så skedde inte, varför en sådan kompromiss inte bedöms möjlig längre. 

 

Styrelsen beslutade att ta upp ansökan igen för förnyad prövning. 

 

Yrkanden kom på både helt avslag och bifall till ansökan med max 600tkr per år under max tre 

år. Följande röstade för avslag: Anna Svensson, Hans Jarstig och Christer Rube. Följande 

röstade för bifall: Håkan Sandgren, Christer Sjöberg och Klas Rydell. Rydells röst som 

ordförande var utslagsgivande. 
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Styrelsen beslutade  

att ändra sitt beslut 220502 på så sätt att man istället beviljar max 600.000kr per år i tre år till 

IT-spåret, och 

Att uppdra åt förbundschef att göra en konsekvensanalys av hur beslutet påverkar förbundets 

möjligheter att finansiera andra insatser och hur samverkan som helhet påverkas. 

 

§ 5.  Medlemssamråd på Tallnäs och styrelsemöte samma dag 

Kallelsen till medlemssamråd gäller precis den tid som styrelsen beslutat om att ha sitt nästa 

möte, fredag 220826 kl 09-11. På eftermiddagen samma dag ska kommunerna i Södra 

Vätterbygden ha eget möte på Tallnäs. 

 

Styrelsen beslutade 

att flytta styrelsemötet 220826 till Stiftsgården Tallnäs 

Att hålla styrelsemötet direkt efter medlemssamrådet, preliminärt kl 11-12 

Att avsluta med gemensam lunch kl 12. 

 

§ 6.  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

2022-06-22 05:46:18 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 KLAS RYDELL Sverige

Signerat med E-signering

Klas Rydell

klas.rydell@forsakringskassan.se

2022-06-22 05:50:29 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 CHRISTER SJÖBERG Sverige

Signerat med E-signering

Christer Sjöberg

christer.sjoberg@jonkoping.se

2022-06-22 06:02:45 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-06-2205:46:01
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden skapade avtalet och bjöd in Klas Rydell, Christer Sjöberg.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-06-2205:46:18
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-06-2205:49:22
                    Klas Rydell öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-06-2205:50:29
                    Klas Rydell signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-06-2206:02:16
                    Christer Sjöberg öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-06-2206:02:45
                    Christer Sjöberg signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-06-2206:02:45
                    Klas Rydell och Christer Sjöberg har signerat och alla undertecknare i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/3238920/58270e4518a052756af3f0c792c23228ab0c286f/?asset=verification.pdf

