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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Styrelsemöte onsdagen den 10 februari 2021, kl 09.00-10.40 

Mötet hölls i Skype 

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande 

Lennart Svanberg, tjänstgörande ersättare Arbetsförmedlingen 

Håkan Sandgren, Region Jönköpings län 

Christer Sjöberg, Jönköpings kommun 

Christer Rube, Mullsjö kommun 

Hans Jarstig, Habo kommun §§ 7-12  

 

 

Övriga närvarande Elisabeth Wahlström, Region Jönköpings län, ersättare 

Joakim Dahlström, Jönköpings kommun, ersättare 

Peter Hedfors, förbundschef 

Mia Alfredsson, verksamhetsutvecklare 

 

 

 

  

 

 

 

 

Utses att justera 
Christer Sjöberg 

Paragrafer    

  
Justeringens plats och 
tid 2021-02-16 digitalt via Oneflow  

Under-
skrifter 

Sekreterare   

  Peter Hedfors       

 Ordförande   

  Klas Rydell       

 Justerande   

 Christer Sjöberg  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  

Datum för sammanträdet 2021-02-10 

 

 

Datum för anslags 

uppsättande 2021-02-16 

Datum för anslags 

nedtagande 2021-03-10 

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, särskilt Joakim Dahlström som är ny i 

styrelsen. Alla presenterade sig. 

 

§ 2.  Val av justerare 

Styrelsen beslutade att välja Christer Sjöberg till justerare. Vaggeryds kommun var på tur men 

ingen deltog från Vaggeryd. 

 

§ 3.  Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

 

§ 4.  Aktuellt i förbundet 

Peter Hedfors och Mia Alfredsson informerade om aktuellt i förbundet. 

Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.  

 

§ 5.  Meddelanden 

Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen 

a) Protokoll AU 210203 

b) Minnesant Beredningsgruppen 201207 och 210113 

c) Minnesant styrgrupp Enter 201127 

d) Minnesant styrgrupp IT-spåret 201104 

e) Minnesant styrgrupp FIA 201120 och 210122 

f) Minnesant styrgrupp Etableringsskola 201211 

g) Avtal med Finnvedens SF, om köp av tjänst förbundschef 35% 

h) Anställningsavtal med Mia Alfredsson verksamhetsutvecklare 

i) Hyreskontrakt med Jönköpings kommun om rum för Mia Alfredsson 

j) Beslut i KF Mullsjö 201124 om Verksamhetsplan 2021 

k) Beslut i Regionstyrelsen 201124 om Verksamhetsplan 2021 

l) Beslut i KF Jönköping 201210 om ny ersättare i styrelsen 

m) Beslut om statlig medelstilldelning 2021 

n) Minnesant metodnätverksmöte SE/IPS 201217 

o) Rekommendation från Nationella Rådet om gåvor till förbund 

p) Samordningsnytt dec 2020  

q) NNS-Nytt nr 3 och 4 2020 

r) NNS nationella indikatorrapport för 2020 
 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna 

 

§ 6.  Årsredovisning 2020 med två bilagor 

Förbundschef gick igenom utkastet till Årsredovisning 2020 och bilagor. Mindre justeringar 

gjordes. Upplägget utgår från den mall som tagits fram av Nationella rådet. 

Efter styrelsens möte kommer redovisningen att granskas av revisorerna. Det kan i samband 

med denna granskning finnas anledning att göra korrigeringar av ev sakfel och mindre 

kompletteringar. Styrelsen kommer därför att fastställa redovisningen slutligt på sitt möte i 

mars. 
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Styrelsen beslutade 

att fastställa Årsredovisning 2020 med två bilagor efter gjorda korrigeringar, med reservation 

för eventuella ytterligare korrigeringar efter synpunkter från revisorerna. 

 

§ 7.  Medlemssamråden 26 februari 

Förbundschef informerade om det kommande medlemssamrådet för förbunden i länet. De två 

viktigaste frågorna som ska diskuteras är hur medlemmarna vill gå vidare efter översynen som 

gjorts av förbundens arbetssätt i länet och fortsatt finansiering av IT-spåret. 

 

Direkt efter gemensamma mötet behöver ett samråd hållas med medlemmarna i vårt förbund. 

Inbjudan till mötet kommer att skickas ut från Försäkringskassan. Enda fråga är strategin för 

ökad budget 10% per år tills hela erbjudna utrymmet från staten tas tillvara. Håkan Sandgren 

lovar hålla i detta samråd. Förbundschef påminde om att alla styrelseledamöter bör förankra 

frågan med sina representanter innan mötet. Han lovade maila ut underlag. 

 

§ 8.  Fortsatt strategiprocess – mål och delmål 

Förbundschef sammanfattade läget i strategiprocessen. Mål och delmål behöver tas fram.  

 

Beredningsgruppen diskuterade vid sitt möte i januari hur man vill arbeta med mål och delmål. 

Gruppen föreslog styrelsen att nya målen ska vara SMARTA: specifika, mätbara, accepterade, 

realiserbara och tidsatta. Målen som formulerats i Verksamhetsplan 2020 gicks igenom och 

hur vi uppfyllt dem. Denna redovisning finns med som Bilaga 1 i förbundets årsredovisning. 

Man betonade att det är viktigt att hålla igång samtalen om mål även om nästa strategidag blir 

först i juni. 

 

AU instämde med beredningsgruppens bedömningar. Samtal om målen för 2021 och på längre 

sikt bör fortsätta på nästa styrelsemöte. Förbundschef konstaterade att vi då bl a har anledning 

att diskutera svaren på Indikatorenkäterna. 

 

Styrelsen beslutade  

att strategiprocessen fortsätter på strategidagen 4 juni, då vi hoppas kunna mötas live 

att styrelsen på mötet 23 mars börjar diskutera mål och delmål 

att målen i möjligaste mån bör göras SMARTA.  

 

§ 9.  Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 

Handlingsplanen för jämställdhetsintegrering skulle ha uppdaterats i november. 

Beredningsgruppen bedömer inte att behov finns att göra ändringar eftersom den är framtagen 

nyligen och fortfarande är aktuell. 

Styrelsen beslutade 

att bekräfta handlingsplanen för det nya verksamhetsåret, utan ändringar. 

 

§ 10.  Årshjul 2021 

Årshjul 2021 med mötestider för styrelsen kommande år diskuterades. Tider för kommande 

styrelsemöten fastställdes. Beredningsgruppen och AU återkommer med sina tider.  

 

Styrelsen beslutade att fastställa styrelsens tider i Årshjul 2021. 

  2021-02-16 07:57:25 UTCSignerat 1632118 3 / 5Oneflow ID Sida



SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA 
VÄTTERBYGDEN, Förbundsstyrelsen 

Protokoll från sammanträde 
2021-02-10 

4 (4) 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

§ 11.  Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor. 

 

§ 12.  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

2021-02-16 07:20:44 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 KLAS RYDELL Sverige

Signerat med SMS

Klas Rydell

klas.rydell@forsakringskassan.se

+46709173542

2021-02-16 07:25:24 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 CHRISTER SJÖBERG Sverige

Signerat med SMS

Christer Sjöberg

christer.sjoberg@jonkoping.se

+46707488458

2021-02-16 07:57:25 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-02-1607:10:13
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden skapade avtalet och bjöd in Klas Rydell, Christer Sjöberg.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-02-1607:20:44
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-02-1607:24:40
                    Klas Rydell öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-02-1607:25:24
                    Klas Rydell signerade via SMS.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-02-1607:55:52
                    Christer Sjöberg öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-02-1607:57:25
                    Christer Sjöberg signerade via SMS.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-02-1607:57:25
                    Alla undertecknare i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, Klas Rydell och Christer Sjöberg har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1632118/d2ac0c20ac0a2154739827f0ae6ab17e41e638d5/?asset=verification.pdf

