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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Styrelsemöte måndagen den 14 juni 2021, kl 13.15-16.15 

Mötet hölls i Teams 

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande 

Håkan Sandgren, Region Jönköpings län 

Christer Rube, Mullsjö kommun 

Hans Jarstig, Habo kommun 

Ulf Abrahamsson, Vaggeryds kommun 

Mia Engberg, Arbetsförmedlingen §§ 8-15  

 

 

Övriga närvarande Elisabeth Wahlström, ersättare Region Jönköpings län 

Peter Hedfors, förbundschef 

Mia Alfredsson, verksamhetsutvecklare 

Stein Erik Norderhaug, chef försörjningsstöd Jkpg kommun § 8 

Erik Nordström, utredare, § 8 

 

 

 

  

 

 

 

 

Utses att justera 
Ulf Abrahamsson 

Paragrafer    

  
Justeringens plats och 
tid 2021-06-17 digitalt via Oneflow  

Under-
skrifter 

Sekreterare   

  Peter Hedfors       

 Ordförande   

  Klas Rydell       

 Justerande   

 Ulf Abrahamsson  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  

Datum för sammanträdet 2021-06-14 

 

 

Datum för anslags 

uppsättande 2021-06-17 

Datum för anslags 

nedtagande 2021-07-08 

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 justerare 

Styrelsen beslutade att välja Ulf Abrahamsson till justerare.  

 

§ 3.  Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. Ordningen på punkterna anpassa till när 

inbjudna gästerna kan delta. 

 

§ 4.  Information 

Håkan Sandgren rapporterade från Nationella Nätverket för samordningsförbunds (NNS) 

digitala årsmöte. Trots tydlig kritik från revisorerna på grund av stort underskott och brister i 

bokföringen beviljades styrelsen ansvarsfrihet. 

Peter Hedfors och Mia Alfredsson informerade om aktuellt i förbundet, bl a om genomförda 

utbildningar i Supported Employment och IPS. Förbundets första samverkansutbildning var mycket 

uppskattad och har bl a lett till flera nya avvikelsehanteringar i Lex Heller. Ungefär 100 personer har 

fått stöd genom förbundsfinansierade insatser hittills i år, trots pandemin, vilket är positivt. 

Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.  

 

§ 5.  Meddelanden 

Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen 

a) Protokoll AU 210512 

b) Minnesant Beredningsgruppen 210506 

c) Minnesant styrgrupp Enter 210528 

d) Minnesant styrgrupp FIA 210409 

e) Minnesant styrgrupp IT-spåret 210413 

f) Minnesant styrgrupp Etableringsskola 210421 och 210524 

g) Uppdragsavtal Enter för 2021 

h) Revisionsberättelse 2020 

i) Revisionsbiträdesrapport 2020 

j) Årsrapport GDPR 2021 

k) Minnesant medlemssamråd i länet 210226 

l) Minnesant medlemssamråd om SF Södra Vätterbygden 210226 

m) Beslut i KS Vaggeryd 210505 om ökad budget från 2022  

n) Beslut i Socialnämnden i Habo 210505 om ökad budget från 2022 

o) Beslut i KF Mullsjö 210525 om ansvarsfrihet 2020 

p) Beslut i KF Mullsjö 210525 om ökad budget 2022-2026 

q) Minnesant samråd Kommunal Utveckling 210421 

r) Viljeförklaring om samverkan från AF-FK 

s) Samordningsnytt april 2021 
t) NNS-nytt 1-2021 

u) Minnesant möte 210507 om NNS med ordf i södra Sverige 

v) Finsam i media jan-mars 2021 
 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna 
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§ 6.  Ekonomisk rapport per 210531 
Förbundschef gick igenom en ekonomisk rapport med årsprognos. Under året finns enligt 

prognosen ett utrymme med drygt 2 miljoner för ny verksamhet.  

 

Styrelsen beslutade 

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 7.  Ny gemensam basverksamhet 

Mia Alfredsson gick igenom ansökan om medel till en pilot med ny basverksamhet i 

Vaggeryd och Jönköping. Ansökan kompletterades och förtydligades gemensamt av 

beredningsgruppen under ett möte samma förmiddag. Deras förslag är att ansökan beviljas. I 

så fall är målet att en projektledare ska börja 1 oktober, de två coacherna i november och 

deltagare i början av 2022. En första avrapportering av resultat inklusive förslag till 

utvidgning och budget 2023 planeras i augusti 2022. 

Ansökan diskuterades av styrelsen. Alla ställde sig positiva till ansökan, inga alternativa 

förslag framkom. 

 

Styrelsen beslutade  

att bevilja medel till den nya basverksamheten enligt ansökan, med max 460.000kr för 2021 

och 2.070.000kr för 2022. 

 

§ 8.  Förstudien och samsjuklighet 

Stein Erik Norderhaug introducerade Erik Nordström, som berättade om den genomförda 

förstudien om behov av nya stödformer för personer med samsjuklighet missbruk och psykisk 

ohälsa. Målgruppen finns helt tydligt. Man har tagit fram ett antal förslag till vad som skulle 

kunna göras för gruppen. Förstudien och bildspelet som användes för Nordströms presentation 

finns på förbundets hemsida. 

När beredningsgruppen diskuterade förstudien kom man fram till att flera mycket viktiga 

parter som arbetar med målgruppen inte finns med i samverkan som förbundet arbetar med. 

Därför lyftes studien vidare till länets nätverk för chefer inom kommunernas missbruksvård 

och barn- och ungdomsvård. Beredningsgruppens bedömning är att vi också ska avvakta en 

statlig utredning som ska lämna förslag i november angående tydligare ansvarsfördelning 

mellan vården och kommun för just denna målgrupp, innan vi diskuterar hur vi går vidare. 

 

Styrelsen diskuterade förstudiens resultat och instämde i beredningsgruppens bedömning. Det 

är viktigt att bryta beroende och ohälsa i så tidigt skede som möjligt. Samtidigt har förbundet 

vissa begränsningar i sitt uppdrag och ska inte ta över ansvar från kommuner och vård. 

Ordföranden tackade Norderhaug och Nordström för en väl genomförd utredning 

 

Styrelsen beslutade lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 9.  Arbetsförmedlingens reformering 

Mia Engberg informerade om aktuell arbetsmarknadsstatistik och om AFs pågående 

reformarbete. När reformeringen är klar (i dec 2022) ska AF vara en expertmyndighet som 

bedömer vilket stöd arbetssökande ska få, upphandlar aktörer som utför tjänsterna och 
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kontrollerar att dessa tjänster utförs med god kvalitet. Ett viktigt uppdrag är att underlätta 

samverkan mellan alla berörda parter.  

Upphandlingen av aktörer inom Stöd och matchning (STOM) ersätts i slutet av året av 

Kundval Rusta och matcha (KROM). Då begränsas vilka typer av insatser AF kan remittera 

till, eftersom de inte får konkurrera med upphandlade tjänsterna. Detta lär beröra förbundets 

målgrupp ännu mer nästa år när planering pågår för upphandling av rehab-tjänster. AFs 

bedömning är att den nya typen av basverksamhet stämmer väl med vad AF kan fortsätta 

stödja och ta vara på vid sidan av upphandlingarna. 

 

Styrelsen uttryckte en oro för att reformeringen genomförs utan tillräckligt samråd med övriga 

berörda organisationer och konsekvensanalys för Finsams målgrupp, och att gemensamma 

verksamheter som varit viktiga för vår målgrupp inte kommer att kunna fortsätta. 

Förbundschef lovade att styrelsen ska hållas informerad när ny relevant information kommer, 

till exempel den departementsskrivelse som väntas innan midsommar.  

 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 10.  IT-spåret 

Klas Rydell informerade från ett möte han deltagit i med den arbetsgrupp som diskuterat 

vidare om IT-spårets framtid efter medlemssamrådet i februari. Man har kommit fram till att 

IT-spåret bör fortsätta som en uppdragsutbildning på folkhögskola, med en sådan studieform 

att studenterna kan leva på studiemedel om man inte har annan inkomst. Arbetsgruppen och 

regionen vill ha kvar förbunden som del-finansiärer. Rydell påminde dem om att regionen i så 

fall behöver göra ansökan till förbunden om sådan fortsatt finansiering. Arbetsgruppen jobbar 

vidare med att ta fram ett mer konkret förslag. IT-spårets team ska involveras i det arbetet. 

Tills vidare har teamet uppmanats att fortsätta ta in nya deltagare som vanligt. 

 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 11.  Måluppföljning Verksamhetsplan 2021 

Förbundschef gick igenom de olika mål som finns för förbundets arbete i Verksamhetsplan 

2021. Han och Mia A informerade om hur man arbetat med de olika målen hittills i år. Inför 

strategidagen i september behöver alla fundera vidare på hur vi vill att nya delmålen på väg 

mot visionen ska vara formulerade. När det är möjligt bör de vara mer SMARTA, enligt 

tidigare beslut i beredningsgrupp och styrelse. 

Vid diskussionen som följde framfördes bl a att besök med information i socialnämnd eller 

kommunfullmäktige brukar ge ”aha-upplevelser”. Var och en uppmanades ta med sig hem 

vilka grupper som bör få ny information om förbundet. En möjlig målsättning är ett besök per 

kommun samt region per år och att Mia A bjuds in till berörda verksamheters ledningsgrupper 

och/eller arbetsplatsträffar. 

 

§ 12.  Arbetsdagen 210914 

Eftersom den tänkta strategidagen idag fick ställas in på grund av pandemin föreslår AU att 

arbetsdagen i september genomförs som en strategidag. Vi bör ha som mål att då träffas 

fysiskt. Beredningsgruppen informerade idag på förmiddagen om att flera organisationer 

förlängt sin begränsning att fysiska möte inte får ske innan 15 september.  
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Styrelsen beslutade att genomföra arbetsdagen i september som en strategidag 

Att ge förbundschef i uppdrag att undersöka vilken dag i veckan efter 14 sept som flest kan 

delta i en heldags samling 

Att alla uppmanas boka tiden fram till kl 20, men att vi återkommer om detaljplanering i 

augusti 

Att om möjligt vara på Kungsportens Konferens 

 

§ 13.  Nästa möte 

Nästa möte är planerat 24 augusti kl 09-11.  

 

Styrelsen beslutade  

att mötet genomförs digitalt, 

Att mötestiden förlängs till kl 09-11.30 för att hinna diskutera de viktiga frågor som förbundet 

behandlar nu. 

 

§ 14.  Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor. 

 

§ 15.  Avslutning 

Ordförande Klas Rydell tackade alla för en trevlig eftermiddag i samordningens tjänst, 

önskade alla en trevlig sommar och avslutade mötet.  
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Deltagare

  SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄTTERBYGDEN 222000-2428 Sverige

Signerat med E-signering

Peter Hedfors

samordning.sv@jonkoping.se

2021-06-17 05:14:56 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 KLAS RYDELL Sverige

Signerat med E-signering

Klas Rydell

klas.rydell@forsakringskassan.se

2021-06-17 06:28:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 ULF ABRAHAMSSON Sverige

Signerat med E-signering

Ulf Abrahamsson

bodil.mattsson@maklarhuset.se

2021-06-17 06:37:48 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-06-1705:14:37
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden skapade avtalet och bjöd in Klas Rydell, Ulf Abrahamsson.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-06-1705:14:56
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-06-1705:40:57
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden gjorde ändringar på deltagaren Ulf Abrahamsson.


                

                
                
                    E-postadress: ulf.abrahamsson@vaggeryd.se ➝ bodil.mattsson@maklarhuset.se


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-06-1706:27:56
                    Klas Rydell öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-06-1706:28:04
                    Klas Rydell signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-06-1706:37:44
                    Ulf Abrahamsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-06-1706:37:48
                    Ulf Abrahamsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-06-1706:37:48
                    Alla undertecknare i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, Klas Rydell och Ulf Abrahamsson har signerat.
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