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Organ  Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen  

 

 

Plats och tid  2022-05-02 kl 15.45-16.15 på Stiftsgården Tallnäs. 

 

Beslutande  Inga-Maj Eleholt, Gislaveds kommun  

Kari Parman, Gnosjö kommun  

Arnold Carlzon, Värnamo kommun  

Klas Rydell, Försäkringskassan 

Tommy Sjögren, Arbetsförmedlingen 

Håkan Johansson, Region Jönköpings län (via Teams) 

 

 

Övriga deltagande Peter Hedfors, förbundschef 

 

 

 

Utses att justera Klas Rydell 

 

Sekreterare 

 

Digital justering 
Peter Hedfors 

Mötesordförande Digital justering  
Inga-Maj Eleholt 

Justerare  Digital justering 
Klas Rydell 

 

 

 

 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Styrelse  

 

Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen   

Sammanträdesdatum 

 

2022-05-02    

Datum för uppsättande  

 

2022-05-09 Datum för nedtagande 2022-06-07 

Förvaringsplats  

 

Förbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping 

 

 

..................................................................... 

 

 Peter Hedfors, förbundschef  
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§ 1.  Öppnande  

Inga-Maj Eleholt hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

Mötet hölls direkt efter avslut av en heldags vårkonferens med styrelser och 

beredningsgrupper i förbunden i Finnveden och Södra Vätterbygden. 

 

§ 2.  Val av justerare 

Styrelsen beslutade att välja Klas Rydell till justerare. 

 
§ 3.  Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

 

§ 4.  Ansökan om fortsatta medel till IT-spåret 

Ansökan presenterades och diskuterades under vårkonferensen.  

Alla på styrelsemötet bedömde att IT-spåret är en bra verksamhet. Diskussionen 

fortsatte angående upplevda brister i förberedelsearbetet inför ansökan och om det är 

en bra prioritering av förbundet att använda så mycket av medlen varje år till så 

relativt få individer. Förbundschef konstaterade att förbundet har tillräckligt med 

medel för att bevilja ansökan, men att det i så fall påverkar hur mycket medel som kan 

avsättas till Samverkansteam Finnveden och möjligheterna att bevilja medel till att 

utveckla annan ny verksamhet.  

 

Beredningsgrupperna i alla tre förbunden har föreslagit att ansökan ska avslås, bl a för 

att fler individer ska kunna få stöd till arbete och studier. Sedan förbundet gått in som 

delfinansiär har bara tre individer från förbundets område påbörjat utbildningen. 

Eftersom upphandlingen inte är gjord än, och det är svårt att veta om målgruppen 

klarar inackorderingsboende, går det inte att veta var utbildningen kommer att ges och 

om fler individer från förbundets område kommer att kunna delta framåt.  

Fyra plus fyra år är en mycket längre tid än de max tre år förbundet normalt beviljar 

medel. Samtidigt är det i allas intresse att förtroendet mellan förbunden och 

medlemmarna kan förbättras. Möjligheten att hitta en kompromiss diskuterades. 

 

Håkan Johansson konstaterade att ansökan finns, med syfte att rädda en bra 

verksamhet, och yrkade bifall till ansökan.  

Arnold Carlzon konstaterade att förberedelserna för denna ansökan gjorts på samma 

sätt som andra ärenden som kommuner och region diskuterar. Han yrkade bifall. 

Inga-Maj Eleholt föreslog en kompromiss att bevilja max 300.000kr under max fyra år 

och att förbundet i så fall godtar att minska antal garanterade platser till tre, om det 

underlättar. 

Klas Rydell och Kari Parman ställde sig bakom förslaget till kompromiss, men 

betonade att det behöver bli en mer konstruktiv process med både stat och förbund om 

fortsatt finansiering under dessa fyra år. 
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Tommy Sjögren yrkade avslag på ansökan, med hänvisning till de bedömningar som 

beredningsgrupperna gjort. 

 

I förbundsordningen finns följande formulering i § 7: 

” Varje medlem av styrelsen har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.” 

 

Styrelsen beslutade med tre röster mot tre  

att bevilja del av ansökan om medel till IT-spåret med max 300.000kr under max fyra 

år från år 2023, 

att godta att minska antalet platser från vårt förbunds område till tre, om det önskas av 

övriga finansiärer. 

 

Arnold Carlzon och Håkan Johansson reserverade sig mot beslutet, till förmån för 

bifall till ansökan i sin helhet. 

Tommy Sjögren reserverade sig mot beslutet, till förmån för avslag på ansökan.  

 

§ 5.  Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor. 

 

§ 6.  Avslutning 

Inga-Maj Eleholt tackade alla och avslutade mötet. 
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