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MÖTESANTECKNINGAR

Medlemsamråd för Samordningsförbunden i Jönköpings län
Datum och plats
Fredagen den 25 februari, kl. 09.00 – 11.20. Digitalt via Teams.
Närvarande
Se bifogad närvarolista
Agenda

1.

Mötets öppnande

Carina Johansson förklarar mötet öppet och hälsar alla välkomna.

2.

Val av justerare

Till att jämte ordförande justera dagens anteckningar väljs Johanna Buchalle.

3.

Föregående möte

Inga kommentarer till föregående anteckningar och de läggs till handlingarna.

4.

Redovisning av de tre förbundens verksamhet och resultat

Peter Hedfors och Britt-Marie Vidhall presenterar förbunden och deras verksamheter
inklusive redovisning av budget och de ekonomiska effekterna. De presenterar nya
satsningar inom respektive förbund både när det gäller verksamhet och när det
kommer till personalförändringar. Pandemin har medfört stora utmaningar gällande till
exempel att få ut deltagarna direkt till arbete eller praktik.
Informationen läggs till handlingarna. Bildspelet finns tillgängligt på
http://www.finsamjonkopingslan.se/.

5.

Information av Arbetsförmedlingen – hur ser arbetet ut under 2022

Enhetschef Johanna Buchalle informerar om hur Arbetsförmedlingens arbete sett ut
under 2021 och hur det kommer att se ut framåt.
Det har varit ett omtumlande år för myndigheten med pandemi, omorganisationer
och en reform som pågår just nu. Arbetsförmedlingen i Jönköpings län rekryterar för
första gången sedan omställningen började och cirka 30 medarbetare tillkommer. I maj
kommer en nationell mall för lokala överenskommelser med kommunerna, som kan
formas utifrån lokala behov.
Arbetslösheten är betydligt lägre än när pandemin började i alla kommuner i länet.
Det är för tillfället ett rekordlågt antal deltagande i jobbgaranti för ungdomar. De
grupper som står allra längst från arbetsmarknaden behöver dock fortsatt stöd, och
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alla samverkansparter behöver fortsätta att hjälpas åt. Det är viktigt att alla platser på
pågående gemensamma insatser fylls, eftersom det är svårt att i nuläget veta något om
hur samverkan kan komma att se ut i framtiden.
Kommentar: det finns ett stort behov av att se över de lokala förutsättningarna när
resurser fördelas. För att kunna rusta för näringslivets behov måste man jobba
långsiktigt.

6.

Uppföljning från förra mötets ställningstaganden – IT-spåret från år
2023

På förra medlemssamrådet den 21 januari 2022 redovisare arbetsgruppen arbetet de
hade gjort gällande framtiden för It-spåret. De har landat i att gå framåt genom att
upphandla med en folkhögskola. En ansökan ska gå ut till de tre samordningsförbunden
i länet. Förbunden efterlyser även upphandlingsunderlaget. Underlaget innehåller inga
ändringar i vilken målgrupp som It-spåret kommer att rikta sig till.

7.

Förbundens organisering i länet

Arbetsgruppen meddelar att de har haft fullt upp med arbetet med It-spåret, och att de
därför endast har hunnit ha ett fåtal möten gällande förbundens organisering i länet.
Arbetet kommer att intensifieras framåt och är tänkt att avklaras innan den nya
mandatperioden. Medlemssamrådets deltagare är överens om att alla medlemsparter
bör delta aktivt i utredningsarbetet, och att även representanter från Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen framåt ska ingå i arbetsgruppen.

8.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9.

Nästa medlemssamråd och sammankallande

Gert Jonsson hälsar, för Vaggeryd kommuns räkning, välkommen till ordinarie
medlemssamråd den 24 februari 2023. Inbjudan kommer senare.

10.

Avtackning

Carina Johansson tackar Britt-Marie Vidhall, som ska gå i pension, för hennes arbete
inom Höglandets samordningsförbund.

Johanna Wohlin, sekreterare

Carina Johansson, ordförande

Johanna Buchalle, justerare
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Bilaga 1.
Deltagare Medlemssamråd 2022-02-25
Anna-Carin Magnusson

Nässjö

Ann-Marie Nilsson

Jönköping

Anneli Hägg

Eksjö

Beata Allen

Aneby

Britt-Marie Vidhall

Höglandets samordningsförbund

Camilla Nohammar

Försäkringskassan

Carina Johansson

Gislaved

Gert Jonsson

Vaggeryd

Håkan Sandgren

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Inga-Maj Eleholt

Finnvedens samordningsförbund

Johanna Buchalle

Arbetsförmedlingen

Kari Parman

Finnvedens samordningsförbund

Klas Rydell

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Finnvedens samordningsförbund, Höglandets
samordningsförbund och Försäkringskassan

Kristine Hästmark

Gnosjö

Maria Frisk

Region Jönköpings län

Mats Tingshagen

Mullsjö

Mikael Karlsson

Värnamo

Peter Hedfors

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
och Finnvedens samordningsförbund

Sebastian Hörlin

Eksjö

Stefan Gustafsson

Sävsjö

Johanna Wohlin

Sekreterare

