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Organ

Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen

Plats och tid

2021-03-10 kl 09.00-11.00, via Teams

Beslutande

Inga-Maj Eleholt, Gislaveds kommun
Kari Parman, Gnosjö kommun
Arnold Carlzon, Värnamo kommun
Klas Rydell, Försäkringskassan
Håkan Johansson, Region Jönköpings län
Charlotte Engström Andersson, tillfällig ersättare Arbetsförmedlingen

Övriga deltagande

Peter Hedfors, förbundschef
Lisa Edvinsson, verksamhetsutvecklare

Utses att justera

Arnold Carlzon

Sekreterare

Digital justering

Peter Hedfors
Mötesordförande

Digital justering

Inga-Maj Eleholt
Justerare

Digital justering

Arnold Carlzon

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse

Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen

Sammanträdesdatum

2021-03-10

Datum för uppsättande

2021-03-17

Förvaringsplats

Förbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping

Datum för nedtagande

.....................................................................
Peter Hedfors, förbundschef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1053742
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Öppnande

§ 1.

Inga-Maj Eleholt hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2.
Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Arnold Carlzon till justerare.
§ 3.
Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.
§ 4.
Rapporter
a) Lisa Edvinsson informerade om den slutrapport hon skrivit om Projekt Samverkan i
GGVV och de slutsatser hon dragit. Målen med projektet har uppnåtts. Rapporten
finns på förbundets hemsida.
b) Lisa informerade om de diskussioner som pågår om en ny basverksamhet, som kan ses
som en utvidgning av det fina arbete som Arenagrupperna gör idag. Förslaget är ute på
remiss hos alla parter. Ansökan om medel kommer att vara klar vid styrelsens nästa
möte.
c) Peter Hedfors och Inga-Maj Eleholt rapporterade från medlemssamrådet 210226. Det
är inte längre aktuellt att slå ihop alla tre förbunden i länet till ett. En arbetsgrupp
fortsätter titta på för- och nackdelar med att slå ihop Finnvedens SF med SF Södra
Vätterbygden. Inga-Maj konstaterade att det i så fall är viktigt att även parterna i SF
Södra Vätterbygden tar vara på hela det ekonomiska utrymme som staten erbjuder.
Arbetsgruppen diskuterar även framtiden för IT-spåret. Ett extra medlemssamråd ska
hållas om dessa frågor, preliminärt 4 juni.
d) Peter och Lisa informerade om annat aktuellt i förbundet, bl a att man i nästa vecka
kör den första Samverkansutbildningen som är tänkt att vara en återkommande
utbildning för nyanställda hos våra parter, även kommit igång med digitala
inspirationsformen ”Samverkanskoppen”. Mer information om den och länkar till
poddar om BIP finns på hemsidan.
Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.
§ 5.
Meddelanden
Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Protokoll AU 210304
Minnesant Beredningsgruppen 210303
Minnesant styrgrupp Stöd till arbete - SE/IPS 210224
Minnesanteckningar APT-möte 210205
Beslut i kommunfullmäktige Värnamo 201217 om ansvarsfrihet för år 2019
Ledningsråd Insatskatalogen 210203
Samordningsnytt febr 2021

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna
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§ 6.
Årsredovisning 2020 med två bilagor
Förbundschef kommenterade vilka ändringar som gjorts i slutligt förslag till
Årsredovisning 2020 och bilagor efter förra styrelsemötet.
Styrelsen beslutade
att fastställa Årsredovisning 2020 med två bilagor enligt reviderat förslag
att sända redovisningen till medlemmarna tillsammans med revisorernas berättelse.
§ 7.

Ändrad planering Mitt Val
Förbundschef presenterade den ansökan som kommit in från Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan om att få ändra planeringen för Mitt Val nu när pandemin hindrat
genomförandet under lång tid. Om projekttiden förlängs under våren 2022 så räknar
man med att hinna pröva om gruppaktiviteter på plats kan kombineras med digitala
möten, vilket skulle innebära en tydlig utveckling av metoden. Beredningsgruppen och
Arbetsutskottet stödjer den ändrade planeringen.
Styrelsen beslutade
att godkänna föreslagen förändring av planeringen enligt ansökan,
att bevilja max 515.500kr för år 2022.

§ 8.

Indikatorer för finansiell samordning
Förbundschef informerade om Indikatorer för finansiell samordning, hur enkäter
genomförts senaste året och planerade förändringar. Han presenterade också en ny typ
av analys som flera förbund gör av andelen positiva svar inom sitt förbund jämfört
med genomsnittet nationellt, för respektive indikator. Möjlighet finns att genomföra
ytterligare ett steg i analysen genom att jämföra svaren lokalt med föregående år.
Möjligheterna med analys av indikatorerna diskuterades. Styrelsen bedömde att detta
är en mer intressant analys än att enbart se på svar på enstaka frågor. Flera uttryckte att
nästa steg är det mest intressanta, för att få en uppfattning om ifall vi blir bättre från år
till år. Eftersom olika förbund finansierar olika typer av verksamhet för olika
målgrupper får man inte heller dra för stora slutsatser av skillnader nationellt.
Analysen är bra samtalsunderlag hur vi arbetar med de frågor som indikatorerna berör.
De kan bidra till att utvecklingsområden identifieras.
Enkätfrågorna till styrelser diskuterades. Synpunkter som kom från flera:
- frågorna är delvis svåra att förstå,
- frågorna är på en så abstrakt nivå att de är svåra att besvara. Det skulle underlätta om
de görs mer konkreta,
- man har ofta för lite information om hur förbundet arbetar för att kunna besvara
frågorna på ett genomtänkt sätt. Detta gäller särskilt för ledamöter som är relativt nya i
styrelsen. Under diskussionen gavs information som gjorde att ledamöterna kände sig
mer redo att besvara enkäten när det är dags nästa gång.
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Styrelsen är medveten om att frågornas formuleringar tagits fram med stöd av
forskare, men efterlyste ändå mer konkreta formuleringar.
Förbundschef ska se över layouten för analysen för att se om det går att förtydliga hur
de lokala svaren ändrats jämfört med föregående år.
Styrelsen beslutade
att förbundet ska fortsätta analysera indikatorerna, inte bara enstaka frågor,
att även analysera hur de lokala svaren ändras från år till år,
att ge förbundschef i uppdrag att framföra styrelsens synpunkter på hur frågorna är
formulerade till de nationellt ansvariga för indikatorerna.
§ 9.

Strategidagen 210527
Förbundschef har tagit fram flera offerter på lokaler för strategidagen, med möjlighet
att hålla avstånd, för att vi ska kunna mötas live. AU föreslår att samlingen arrangeras
på Hotell Tre Liljor i Värnamo. Styrelsen instämde. Extern medverkan diskuterades.
Styrelsen beslutade
att genomföra samlingen 27 maj på Hotell Tre Liljor i Värnamo kl 08.30-16.30,
att avvakta med beslut om plats och tider 16 september,
att bjuda in Camilla Saarinen som inspiratör i början av samlingen,
att i övrigt fokusera på vad som gjorts hittills, huvudmål inom ramen för nya visionen
och delmål på vägen mot dessa mål.

§ 10.
Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.
§ 11.
Avslutning
Inga-Maj Eleholt tackade alla och avslutade mötet.
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