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ANSLAG/BEVIS 

 

Protokollet är justerat. 
 

Nämnd/Styrelse Styrelsen för Höglandets Samordningsförbund

  

Sammanträdesdatum  2022-05-12 

Datum för anslags  Datum för anslags  

uppsättande  nedtagande 
 

2022-05-24   2022-06-14 

 

Protokollet är tillgängligt på Samordningsförbundets hemsida 

   www.finsamjonkopingslan.se 

  

Underskrift   Digital signatur 

   Sebastian Hörlin, ordförande 

Digital signatur 

 Kerstin Hvirf, justerare 

Digital signatur 

 Britt-Marie Vidhall, sekreterare/förbundschef 

  

http://www.finsamjonkopingslan.se/
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Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Höglandets samordningsförbund  

2022-05-12 kl.13.30 – 16.00 

Plats: Hybridmöte – Eksjö kommun och digitalt 

Närvarande: Sebastian Hörlin  Eksjö kommun 
Kerstin Hvirf,  Sävsjö kommun 
Anna Ekström  Aneby kommun 
Lennart Lööw  Vetlanda kommun 
Andreas Appelberg  Arbetsförmedlingen 
Klas Rydell  Försäkringskassan  
Birgit Andersson  Region Jönköpings län 
Birgitta Liljerås Larm, ersättare Eksjö kommun 
Britt-Marie Vidhall  Förbundschef 
Kajsa Hansdotter  tillträdande förbundschef 

Deltog ej: Mikael Stenquist  Tranås kommun 
Anders Karlsson,   Nässjö kommun 

§1. Sammanträdet öppnas 
Sammanträdet öppnades och närvaro kontrollerades. Nässjö och Tranås kommun hade ingen 
representant närvarande.  
Kort presentationsrunda eftersom det var några nya deltagare. 

§2. Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll valdes Kerstin Hvirf.  

§3. Mötets genomförande 
Styrelsen tog beslut om att godkänna att dagens möte genomförs som ett hybridmöte och att 
tillträdande förbundschef Kajsa Hansdotter deltar på mötet.  

§4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen gicks igenom och godkändes. 

§5. Föregående sammanträdesprotokoll 2022-03-03 och 2022-04-22 
Genomgång av protokollen. Protokollen lades till handlingarna. 

§6. Anteckningar från beredningsgruppen 2022-04-26 
Genomgång av anteckningarna. Anteckningarna lades till handlingarna. 

§7. Information om Finsamlagen 
Information om hur medlemsrepresentation i styrelsen ska fungera. Informationen noteras. 

§8. Information om deltagare från Arbetsförmedlingen 
Andreas Appelberg ersätter Maria Engberg i styrelsen. Anna Svensson är ersättare. Informationen 
noteras. 

§9. Beslut om Insatskatalogen 
Styrelsen tog beslut om att ansluta till Insatskatalogen från hösten 2022. Redaktör blir 
förbundschefen och utbildning sker, utan extra kostnad, via Linköping. Förbundschefen får i uppdrag 
att skriva avtal med Samordningsförbundet Centrala Östergötland för tjänsten. Kostnad 4000 kr per 
månad exklusive moms enligt separat avtal.  
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§10. Samverkan med Höglandsförbundet 
Styrelsen beslutar 

I. att samordningsförbundet från och med 2022-07-01 ingår samverkansavtal med 
Höglandsförbundet avseende köp av tjänsterna dataskyddsombud och IT i enlighet med 
föreslaget samverkansavtal. 

II. att, under förutsättning att samverkansavtal tecknas, utse Erik Selander till 
dataskyddsombud från och med 2022-07-01. 

III. att uppdra till ordförande att, för förbundets räkning, skriva under samverkansavtalet. 

§11. Förbundschefsfrågor 

I. Pension 
Nuvarande förbundschef avslutar sin tjänst 2022-08-31. Informationen noteras. 

II. Timanställning 
Styrelsen beslutar  

a. att Britt-Marie Vidhall erbjuds en intermittent anställning från och med 2022-09-01. 
b. att uppdra till ordförande att, för förbundets räkning, teckna anställningsavtal.  

I samband med ärendet diskuterade styrelsen att en tänkt deadline för anställningen 
ska vara senast 2023-08-31. 

III. Kontor 
Styrelsen beslutar  

a. att samordningsförbundet framöver ska ha kontorslokal i Eksjö samt att uppdra till 
ordförande att teckna hyresavtal för förbundets räkning med ett maximalt 
hyresbelopp om 25 000 kr per år exklusive moms.  

b. att uppdra till förbundschefen att, i samråd med ordförande, genomföra nödvändiga 
inköp i form av möbler, teknisk utrustning m.m. 

§12. Beslut om IT-spåret 
Styrelsen diskuterade den inkomna ansökan. Beredningsgruppen har rekommenderat styrelsen att 
avslå ansökan. 
  
Andreas Appelberg yrkade att styrelsen skulle besluta: 
- att avslå ansökan. 
  
Klas Rydell yrkade att styrelsen skulle besluta: 
- att godkänna ansökan med ekonomiskt bidrag om maximalt 300 tkr per år. 
- att beslut om medfinansiering gäller för en tid av fyra (4) år. 
- att en utvärdering av insatsen ska genomföras om två (2) år. 
  
Sebastian Hörlin yrkade att styrelsen skulle besluta: 
- att godkänna ansökan med ekonomiskt bidrag om maximalt 600 tkr per år. 
- att beslut om medfinansiering gäller för en tid av fyra (4) år. 
- att en utvärdering av insatsen ska genomföras om två (2) år. 
  
Birgit Andersson yrkade bifall till Andreas Appelbergs yrkande. 
Kerstin Hvirf och Anna Ekström yrkade bifall till Sebastian Hörlins yrkande. 
  
Då flera yrkanden förelåg och huvudförslag saknades ställde ordförande först, med styrelsens 
godkännande, proposition på huruvida ansökan skulle avslås mot att den skulle godkännas i någon 
form. Styrelsen beslutade att ansökan skulle godkännas i någon form. 
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Ordförande ställde slutligen, med styrelsens godkännande, proposition på Klas Rydells yrkande mot 
Sebastian Hörlins yrkande. Styrelsen beslutade i enlighet med Sebastian Hörlins yrkande. 
  
Andreas Appelberg och Birgit Andersson reserverade sig till förmån för eget yrkande. 
Klas Rydell reserverade sig till förmån för eget yrkande. 
Lennart Lööw deltog, på egen begäran, inte i beslutet. 
  
Styrelsens beslut fastställdes därmed till: 
- att godkänna ansökan med ekonomiskt bidrag om maximalt 600 tkr per år. 
- att beslut om medfinansiering gäller för en tid av fyra (4) år. 
- att en utvärdering av insatsen ska genomföras om två (2) år. 
 

§13. Samverk Höglandet 
Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna förändringar i verksamhetsbeskrivningen för 
Samverkanskoordinator – LIV inklusive ändring av namnet till Uppdrag Samverkan.   
Samverk Höglandet är ett begrepp som används då samverkanskoordinatorerna samverkar kring 
gemensamma utvecklingsområden. 
 
§14. Beslut om delegationsordning 
Styrelsen beslutar om uppdatering av delegationsordningen enligt bifogat underlag. 

§15. Beslut om deltagande och ombud på årsmöte/konferens med NNS 2022-06-03 
Styrelsen beslutar att Kerstin Hvirf, Britt-Marie Vidhall och Kajsa Hansdotter deltar på konferensen 
och årsmötet. Styrelsen beslutar att utse Kerstin Hvirf till ombud på årsmötet med Britt-Marie Vidhall 
som ersättare.  
 

§16. Anmälan om ny förbundschefslön 
Information om att lönerevision på 2,57 % från 2022-04-01 har skett. 

§17. Övriga frågor 

I. Styrelsesammanträdet i oktober flyttas till 2022-10-21 kl. 08.30 – 11.00. Sammanträdet sker 
digitalt. 

§18. Nästa sammanträde  

I. 1 september kl. 08.30 – 15.00 arbetsdag för styrelse och beredningsgrupp 
II. 1 september kl. 15.15 – 17.15 styrelsemöte 

III. Båda samlingarna sker på Träcentrum i Nässjö 
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§19. Sammanträdet avslutas 
Ordföranden avslutade sammanträdet. 

Ordförande    Sekreterare 

Digital signatur   Digital signatur 
Sebastian Hörlin   Britt-Marie Vidhall, förbundschef 

Justerare 
 
Digital signatur 
Kerstin Hvirf 

 

 

Bilagor:  

Delegationsordning 

Uppdrag Samverkan 

• Verksamhetsbeskrivning 

• Arbetsbeskrivning Samverkanskoordinator 

 


