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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Styrelsemöte måndagen den 16 november 2020, kl 09.00-11.20 

Mötet hölls i Teams 

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande 

Maria Engberg, Arbetsförmedlingen, §§ 1-8 

Håkan Sandgren, Region Jönköpings län 

Christer Sjöberg, Jönköpings kommun 

Christer Rube, Mullsjö kommun 

Hans Jarstig, Habo kommun  

 

 

Övriga närvarande Elisabeth Wahlström, Region Jönköpings län, ersättare 

Peter Hedfors, förbundschef 

Mia Alfredsson, processutvecklare 

Anna Petersén, teamledare Enter (§§ 1-4b) 

Anna Warén, Anna Thorsén, Mats Frennvall och Fredrik Glader, 

handledare i Enter (§§ 1-4a) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Utses att justera 
Christer Rube 

Paragrafer    

  
Justeringens plats och 
tid 2020-11-18 digitalt via Oneflow  

Under-
skrifter 

Sekreterare   

  Peter Hedfors       

 Ordförande   

  Klas Rydell       

 Justerande   

 Christer Rube  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  

Datum för sammanträdet 2020-11-16 

 

 

Datum för anslags 

uppsättande 2020-11-18 

Datum för anslags 

nedtagande 2020-12-09 

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 Christer Sjöberg som är ny i 

styrelsen. Alla presenterade sig. 

 

§ 2.  Val av justerare 

Styrelsen beslutade att välja Christer Rube till justerare. 

 

§ 3.  Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

 

§ 4.  Information om översynen av förbundens arbetssätt i länet 

a) Anna Petersén informerade om dagsläget i verksamheten Enter. En film visades där en 

deltagare berättar om hur hon påverkats av att få delta i verksamheten. Bildspelet och 

filmen är utlagda på förbundets hemsida. 

b) Maria Engberg informerade om Arbetsförmedlingens nya organisation och kommenterade 

hur deras möjligheter att medverka i samverkan påverkas.  

c) Klas Rydell informerade om hur organisationsförändringen för förbundet genomförts, i 

samråd med berörda fack. 

d) Peter Hedfors och Mia Alfredsson informerade om annat aktuellt i förbundet. 

Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.  

 

§ 5.  Meddelanden 

Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen 

a) Protokoll AU 200908 och 201022 

b) Minnesant Beredningsgruppen 201019 

c) Minnesant styrgrupp Enter 200828 

d) Minnesant styrgrupp IT-spåret 200909 

e) Minnesant styrgrupp FIA 200911 

f) Slutrapport projekt Efterstöd 

g) Uppdragsavtal projekt ARCH 2020-2022 

h) Uppdragsavtal projekt Etableringsskola i Mullsjö 2020-2022 

i) Beslut KF Jönköpings kommun 201008: ny ledamot i styrelsen Christer Sjöberg 

j) Beslut KF Mullsjö kommun om ansvarsfrihet för år 2019 

k) Beslut Regionfullmäktige Region Jönköpings län om ansvarsfrihet för år 2019 

l) Beslut av Försäkringskassan om ansvarsfrihet för år 2019 

m) Samverkansavtal med Regional Utveckling om förstudie Ett hållbart arbetsliv 

n) Minnesant ledningsråd Insatskatalogen 200930 

o) Nyhetsbrev Insatskatalogen sept/okt 2020 

p) Samordningsnytt september 2020  
q) NNS Nyhetsbrev (200928) 
r) Handlingar inför NNS års- och medlemsmöten 201029 
s) Avtal med Oneflow om digital signering av dokument 

 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna 
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§ 6.  Fortsatt strategiprocess – mål och delmål 

Förbundschef sammanfattade kort strategiprocessen så här långt. Den nya visionen finns med i 

förslaget till verksamhetsplan. AU konstaterade på sitt senaste möte att processen behöver 

fortsätta, men att extern konsult inte behövs. 

 

Styrelsen beslutade  

att bjuda in beredningsgruppen till en heldag i samband med styrelsemötet i februari 2021 

att ge förbundschef i uppdrag att leda samtalen tillsammans med verksamhetsutvecklarna i 

vårt förbund och (om möjligt) Finnvedens SF. 

 

§ 7.  Tjänsten som verksamhetsutvecklare 

Förbundschef presenterade det förslag till arbetsbeskrivning som beredningsgruppen tagit 

fram och AUs bedömningar. Extern utannonsering bedöms inte nödvändig. 

 

Styrelsen beslutade  

att fastställa Arbetsbeskrivning för verksamhetsutvecklaren 

Att ge mandat till förbundschef att i samråd med beredningsgruppen vid behov uppdatera 

arbetsbeskrivningen 

Att ge AU mandat att genomföra rekryteringen av verksamhetsutvecklare. 

 

§ 8.  Verksamhetsplan 2021 

Förslag till Verksamhetsplan 2021 med budget har varit ute för samråd hos alla parter. IFO-

nämnden i Jönköpings kommun har meddelat att man inte har något att invända. Ingen annan 

medlem har kommit med önskningar om ändringar.  

 

Styrelsen beslutade att fastställa Verksamhetsplan 2021 och skicka den till medlemmarna. 

 

§ 9.  Strategi gällande kommande budgetar 

Håkan Sandgren konstaterade att det är olyckligt att medlemmarna går miste om över 2 

miljoner i statliga bidrag varje år för arbete med förbundets målgrupp. Han presenterade ett 

förslag till strategi. Om medlemsbidragen ökar med 10% varje år så tas hela statliga utrymmet 

tillvara från år 2026. En sådan strategi bör diskuteras med parterna vid nästa medlemssamråd. 

 

Flera påminde om att förbundet i år igen får ett stort överskott. Det blir vid medlemssamrådet 

extra viktigt att visa på vad dessa ökade medel kan användas till, och vilka socioekonomiska 

effekter det skulle ge. Christer Sjöberg uttalade sitt stöd till strategin och konstaterade att man 

från socialtjänsten har flera tankar om bra nya insatser, bl a utifrån den förstudie man beviljats 

medel till. Håkan Sandgren betonade att strategin, om styrelsen antar den, kommer att fungera 

som en ambition att sträva efter. Var och en i styrelsen behöver förbereda sina representanter 

vid medlemssamrådet på strategin och tankarna bakom den. 

 

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom den föreslagna strategin om fortsatt ökning av 

medlemsbidragen med 10% per år tills hela utrymmet från staten tas tillvara. 
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§ 10.  Kommande möten 

Årshjul 2021 med mötestider för styrelsen kommande år började diskuteras. Det var svårare i 

denna mötesform än normalt. 

 

Styrelsen beslutade ge förbundschef i uppdrag att återkomma till styrelsen med kontroll av 

datum och tider via Doodle. 

 

§ 11.  Övriga frågor 

Mia Alfredsson påminde om att en utvärdering pågår av hennes projekttid och att en mailad 

enkät till styrelsen är en viktig del. Alla ombads svara som inte redan gjort det. 

 

Förbundschef påminde om att svar nu samlas in till Indikatorer för finansiell samordning. Ett 

enda svar har kommit in på styrelseenkäten. Frågorna kommer att tas upp vid kommande 

strategidag eftersom de berör vilka mål vi vill ha i förbundet. 

 

§ 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

2020-11-18 06:41:39 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄTTERBYGDEN 222000-2428 Sverige

Signerat med SMS

Klas Rydell

ordförande

klas.rydell@forsakringskassan.se

+46709173542

2020-11-18 07:22:22 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med SMS

Christer Rube

Justerare

christer.rube@telia.com

+46705536499

2020-11-18 07:33:53 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2020-11-1806:40:06
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden skapade avtalet och bjöd in Klas Rydell på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare, Christer Rube på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2020-11-1806:41:39
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2020-11-1807:20:39
                    Klas Rydell på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2020-11-1807:22:22
                    Klas Rydell på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade via SMS.


                

                
                

            

            
            
                
                    2020-11-1807:31:58
                    Christer Rube på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2020-11-1807:33:53
                    Christer Rube på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade via SMS.


                

                
                

            

            
            
                
                    2020-11-1807:33:53
                    Alla undertecknare i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1451304/66938e9e7fb0d05ce33ce286ea3297af0ce8a495/?asset=verification.pdf

