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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Styrelsemöte onsdagen den 1 juni 2022, kl 09.00-11.00 

Arbetsförmedlingen i Jönköping 

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande 

Håkan Sandgren, Region Jönköpings län 

Christer Sjöberg, Jönköpings kommun 

Anna Svensson, Arbetsförmedlingen 

  

 

 

Övriga närvarande Elisabeth Wahlström, Region Jönköpings län, ersättare 

 

Peter Hedfors, förbundschef 

Mia Alfredsson, verksamhetsutvecklare (Teams) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Utses att justera 
Håkan Sandgren 

Paragrafer    

  
Justeringens plats och 
tid 2022-06-08 digitalt via Oneflow  

Under-
skrifter 

Sekreterare Digital underskrift  

  Peter Hedfors       

 Ordförande Digital underskrift  

  Klas Rydell       

 Justerande Digital underskrift  

 Håkan Sandgren  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  

Datum för sammanträdet 2022-06-01 

 

 

Datum för anslags 

uppsättande 2022-06-08 

Datum för anslags 

nedtagande 2022-06-29 

Förvaringsplats för 

protokollet Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping 

Underskrift   

 Peter Hedfors, förbundschef  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

§ 1.  Öppnande  
Klas Rydell öppnade mötet och hälsade alla välkomna, särskilt Anna Svensson som ny 

ledamot i styrelsen. 

Anna Svensson hälsade alla välkomna till AF. Hon informerade om sin roll på AF och 

läget på arbetsmarknaden. 

 

§ 2.  Val av justerare 
Styrelsen beslutade att välja Håkan Sandgren till justerare. 

 

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

 

§ 4.  Aktuellt i förbundet 

Peter Hedfors och Mia Alfredsson informerade om aktuellt i förbundet. 

 

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

a) Protokoll AU 220524 

b) Minnesant Beredningsgruppen 220421 

c) Minnesant styrgrupp Enter 220516 

d) Minnesant styrgrupp NOVA 220329 och 220426 

e) Minnesant styrgrupp IT-spåret 220517 och 220523 

f) Revisionsberättelse och Revisionsbiträdesrapport gällande år 2021 

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

 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna 

§ 6.  Avstämning av mål enligt Verksamhetsplan 2022 

Förbundschef gick igenom de mål som sattes i verksamhetsplanen för 2022 och hur arbetet 

fortlöper med respektive mål. Styrelsen uttryckte att det är bra att denna typ av avstämning 

görs varje år.  

 

Styrelsen beslutade  

att godkänna avstämningen och lägga den till handlingarna. 

§ 7.  IT-spåret 

Förbundschef informerade om styrgruppens bedömningar och beslut med anledning av 

dagsläget. Det är oklart om regionen vill gå vidare nu när 600.000kr saknas jämfört med hur 

region och kommuner tänkt sig finansieringen. Frågan ska enligt uppgift diskuteras på möte 

med PKS imorgon. 

 

Styrelsen beslutade  

att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 8.  Attest- och delegationsordning 

Förbundschef presenterade ett förslag till reviderad Attest- och delegationsordning för 

förbundet. 

 

Styrelsen beslutade 

att fastställa Attest- och delegationsordningen enligt förslag 

§ 9.  Internkontrollplan 2022 

Förbundschef presenterade ett förslag till Internkontrollplan för förbundet. Revisorerna har 

påpekat att en internkontrollplan bör fastställas varje år. Därför ingår nu en ny kolumn med 

kommentar om läget vad gäller varje punkt i planen. 

 

Styrelsen beslutade 

att fastställa Internkontrollplan 2022 enligt förslag. 

§ 10.  NNS årsmöte 

Håkan Sandgren informerade om den utredning om organisationen av Nationella Nätverket för 

samordningsförbund NNS som gjorts inför årsmötet, som hålls 220603. Förslag finns att öka 

serviceavgiften för att kunna bistå förbunden på fler sätt än idag. Vissa förbund vill att 

avgiften ska behållas på nuvarande nivå medan några föreslår sänkt avgift. Innan beslut tas om 

inriktningen sker fortsatt förankring. Frågan kommer upp på nästa styrelsemöte igen. 

 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

§ 11.  Årshjul 2022 

Intressant kontakt har inletts med SofiJ, föreningen Sociala företag i Jönköpings län. Ett sätt 

att stödja dem är att låta dem presentera sig och att ses i Origos lokal i Smedbyn.  

Styrelsemötet i november kan bli det sista för flera ledamöter, eftersom det är val i höst. 

AU föreslår därför styrelsen besluta  

- att om möjligt hålla styrelsemötet 2022-08-26 i Origos lokaler i Smedbyn, Huskvarna, och 

be om information om arbetsintegrerande sociala företagen i länet 

- att vi på strategidagen 2022-09-14 inte anordnar något kvällsprogram utan avslutar med ett 

kort styrelsemöte kl 16.30, som genomförs om det då visar sig finnas behov  

- att ge kansliet i uppdrag att förbereda frukostmöte eller liknande i samband med offentliga 

styrelsemötet 2022-11-23, med presentation av pågående insatserna  

- att styrelsemötet avslutas med gemensam lunch. 

 

Styrelsen beslutade  

att uppdatera Årshjul 2022 enligt AUs förslag. 

 

§ 12.  Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor. 

 

§ 13.  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

2022-06-08 05:31:21 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 KLAS RYDELL Sverige

Signerat med E-signering

Klas Rydell

klas.rydell@forsakringskassan.se

2022-06-08 06:18:03 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 HÅKAN SANDGREN Sverige

Signerat med E-signering

Håkan Sandgren

hakan.sandgren@rjl.se

2022-06-08 09:49:34 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-06-0805:31:08
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden skapade avtalet och bjöd in Klas Rydell, Håkan Sandgren.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-06-0805:31:22
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-06-0806:17:52
                    Klas Rydell öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-06-0806:18:03
                    Klas Rydell signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-06-0809:44:01
                    Håkan Sandgren öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-06-0809:49:34
                    Håkan Sandgren signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-06-0809:49:34
                    Klas Rydell och Håkan Sandgren har signerat och alla undertecknare i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/3163720/a95464ae8cc84afbd4ed46c4b7216030ecf13d5b/?asset=verification.pdf

