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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Styrelsemöte fredagen den 10 februari 2023, kl 14.30-15.50 

Mötet avslutade en dag på Stora Hotellet i Jönköping som påbörjades kl 08.30 

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande 

Anna Svensson, Arbetsförmedlingen 

Håkan Sandgren, Region Jönköpings län 

Anna-Karin Slunge, Vaggeryds kommun 

Henrik Larsen, tjänstgörande ersättare Jönköpings kommun  

 

 

Övriga närvarande Mia Frisk, Region Jönköpings län, ersättare 

Carina Åberg, Försäkringskassan, ersättare 

Peter Hedfors, förbundschef 

Mia Alfredsson, verksamhetsutvecklare 

 

 

 

  

 

 

 

 

Utses att justera 
Anna Svensson 

Paragrafer    

  
Justeringens plats och 
tid 2023-02-20 digitalt via Comfact  

Under-
skrifter 

Sekreterare Justerat digitalt  

  Peter Hedfors       

 Ordförande Justerat digitalt  

  Klas Rydell       

 Justerande Justerat digitalt  

 Anna Svensson  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  

Datum för sammanträdet 2023-02-10 

 

 

Datum för anslags 

uppsättande 2023-02-20 

Datum för anslags 

nedtagande 2023-03-14 

Förvaringsplats för 

protokollet Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping 

Underskrift   

 Peter Hedfors, förbundschef  
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§ 1.  Öppnande 

Klas Rydell öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2.  Val av ordförande och vice ordförande för förbundet 

Styrelsen beslutade att omvälja Klas Rydell till ordförande för förbundet och Håkan Sandgren 

till vice ordförande. 

 

§ 3.  Val av justerare 

Styrelsen beslutade att välja Anna Svensson till justerare. 

 

§ 4.  Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

 

§ 5.  Aktuellt i förbundet 

Peter Hedfors och Mia Alfredsson informerade kort om aktuellt i förbundet, som inte nämnts 

tidigare under dagen. 

 

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.  

 

§ 6.  Meddelanden 

Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen 

a) Protokoll AU 221209 och 230127 

b) Minnesant Beredningsgruppen 221214 och 230127 

c) Minnesant styrgrupp Enter 221212 

d) Minnesant styrgrupp FIA 221201 

e) Minnesant styrgrupp NOVA 221215 

f) Minnesant styrgrupp IT-spåret 221128 

g) Ledningsråd Insatskatalogen 220929 

h) Nyhetsbrev dec om Insatskatalogen och Välfärdsguiden 

i) Brev från NNS styrelse 221109 och 230202 

j) Info nr 1-23 om regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld  

k) Samordningsnytt december 2022 
 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna 

 

§ 7.  Årsredovisning 2022 med två bilagor 

Förbundschef gick igenom utkastet till Årsredovisning 2022 och bilagor. Efter styrelsens möte 

kommer redovisningen att granskas av revisorerna. Det kan i samband med denna granskning 

finnas anledning att göra korrigeringar av ev sakfel som revisorerna upptäcker. Även 

Ordförandens text i inledningen ska kompletteras. Styrelsen kommer därför att fastställa 

redovisningen slutligt på sitt möte i mars. 

 

Styrelsen beslutade 

att fastställa Årsredovisning 2022 med bilagor i preliminär form och skicka den till revisorerna 

för granskning. 
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§ 8.  Val av firmatecknare 
Styrelsen beslutade 

Att omvälja ordförande Klas Rydell och förbundschef Peter Hedfors att tillsammans teckna 

förbundets firma. 

 

§ 9.  Arbetsordning för styrelsen 

Tidigare under dagen diskuterades förbundets arbetssätt, formulerat i Arbetsordning för 

styrelse. 

 

Styrelsen beslutade att fastställa Arbetsordning för styrelsen, efter komplettering att valet av 

ordförande och vice ordförande sker för två år i taget. 

 

§ 10.  Ansökan om medel till samordnartjänst för SofiJ 

En ansökan har kommit från föreningen SofiJ, Sociala företag i Jönköpings län, om 600.000kr 

till en samordnare ett år. Beredningsgruppen och AU har konstaterat att förbundet saknar 

medel för att bidra till en sådan tjänst.  

 

Samtidigt är det viktigt att förbundet medverkar till att en strategi för förbättrad samverkan 

med sociala företag tas fram under 2023, i enlighet med Verksamhetsplan 2023 och den 

handlingsplan som styrelsen antog i december. Därför är det mycket positivt att Finnvedens 

samordningsförbunds styrelse tagit beslut om att avsätta medel för att Coompanion bl a ska ge 

stöd till att ta fram en strategi i länet.  

Formellt beslut behöver tas om ansökan om medel till samordnartjänsten. 

  

Styrelsen beslutade att avslå ansökan om medel till en samordnartjänst på SofiJ, då förbundet 

saknar disponibla medel. 

 

§ 11.  Ökad budget 2024 

Förbundet har behov av en ökad budget inför 2024, bl a för att möjliggöra en snabbare 

utökning av insatsen Nova. Det påverkar framför allt Novas arbetssätt i Habo och Mullsjö.  

Ett extra medlemsmöte skulle behövas med parterna i vårt förbund. Klas Rydell har diskuterat 

frågan med FKs medlemsrepresentant Camilla Nohammar, som idag sänt ut inbjudan till 

lokalt medlemssamråd i anslutning till samrådet i länet 24 februari.  

 

En stegvis upptrappning med 10% per år med sikte på att ta vara på hela erbjudandet från 

staten på prel 5.550 milj kr 2026 har redan godtagits av parterna. Om denna upptrappning 

skulle ske i ett steg inför 2024 så skulle det innebära att statens medel till förbundet ökar med 

ca 660tkr 2024. Regionen behöver då öka medlen med 330tkr och kommunerna tillsammans 

lika mycket, fördelat enligt invånarantalet. 

  

Styrelsen beslutade att framföra en önskan till medlemmarna om en ökning av budgeten 2024 

till slutnivån enligt redan beslutade upptrappningen. 
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§ 12.  Sammanfattning av dagen 

Flera i styrelsen bekräftade att det varit en intressant dag med aktuell information, en 

uppdatering för vissa och en god inblick i hur förbundet arbetar. De mål som var och en 

uttryckte i början av dagen har uppfyllts. 

 

§ 13.  Årsplanering 2023 

Årsplanering 2023 med mötestider gicks igenom. Datum för Vårkonferensen blir klar nästa 

vecka. Nationella konferensen genomförs i år på Tylösand, Halmstad. Förbundet brukar stå för 

konferenskostnad och logi. I år är kostnaderna för önskad utbildning enligt beredningsgruppen 

högre än de 180tkr som finns i budgeten för 2023. AU ställde sig positiv till tanken att avsätta 

mer medel om det visar sig finnas utrymme i kommande prognos. Styrelsen instämde i denna 

bedömning. Därmed kan de ledamöter i styrelsen som så önskar, få ersättning för att delta. Om 

ledamot har förhinder finns möjlighet för ersättaren från den parten. Om utrymme därefter 

finns för viss subventionering av boende för ledamöter i beredningsgruppen så är det positivt.  

 

Styrelsen beslutade  

att fastställa Årsplanering 2023, efter de justeringar som gjorts på mötet. 

 

§ 14.  Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor. 

 

§ 15.  Avslutning  

Ordföranden Klas Rydell tackade alla och avslutade mötet.  
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