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Plats och tid Styrelsemöte onsdagen den 23 mars 2021, kl 09.00-11.00 

Mötet hölls i Teams 

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande 

Håkan Sandgren, Region Jönköpings län 

Joakim Dahlström, tjänstgörande ersättare Jönköpings kommun 

Christer Rube, Mullsjö kommun 

Hans Jarstig, Habo kommun  

 

 

Övriga närvarande Nicklas Gustafsson, ersättare Habo kommun 

Peter Hedfors, förbundschef 

Mia Alfredsson, verksamhetsutvecklare 

Aram Al-Khalidi, etableringsstödjare, §§ 1-4 

Kedir Ahmed, SE-coach, §§ 1-4 

 

 

 

  

 

 

 

 

Utses att justera 
Hans Jarstig 

Paragrafer    

  
Justeringens plats och 
tid 2021-03-29 digitalt via Oneflow  

Under-
skrifter 

Sekreterare   

  Peter Hedfors       

 Ordförande   

  Klas Rydell       

 Justerande   

 Hans Jarstig  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  

Datum för sammanträdet 2021-03-23 

 

 

Datum för anslags 

uppsättande 2021-03-29 

Datum för anslags 

nedtagande 2021-04-20 

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 Aram Al-Khalidi och Kedir 

Ahmed. Förbundschef hälsade från dem som lämnat återbud. Alla presenterade sig. 

 

§ 2.  Val av justerare 

Styrelsen beslutade att välja Hans Jarstig till justerare. Vaggeryds kommun var på tur men 

representanterna hade fått förhinder. 

 

§ 3.  Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

 

§ 4.  Information 

Kedir Ahmed berättade att han började i projekt SE-N i Vaggeryd i februari. Han har redan 

kommit igång med kartläggning av sju deltagare och planerar bl a för lokal hälsoskola med regionens 

hälsoinformatörer. Vad gäller företagskontakter har han gott samarbete med en kollega som också är 

SE-coach. 

Aram Al-Khalidi berättare om sitt arbete i projekt Etableringsskola i Mullsjö. Även de 

samarbetar med regionens hälsoinformatörer men även naturskydd och Science Park för information 

om hur det fungerar att starta eget. På grund av pandemin ändrar man i upplägget så att man börjar 

med mindre grupper, med deltagare som inte ingår i riskgrupp. Första gruppen med tre daritalande 

kvinnor planeras komma igång nästa vecka. 

Mia Alfredsson hälsade från Gentiana Marmullakaj, integrationscoach i projekt ARCH i 

Habo, som fått förhinder p g a sjukdom. Hon kom igång med projektet i februari och har nu 8 

deltagare. 

Klas Rydell informerade om de båda medlemssamråden som hölls 210226. Att slå ihop de tre 

förbunden till ett länsförbund är inte aktuellt längre. Däremot fortsätter samtal om ev vinster med att 

slå ihop vårt förbund med Finnvedens SF. Även diskussionerna om finansieringen av IT-spåret 

fortsätter. Extra medlemssamråd planeras preliminärt 210604. Alla parter i medlemssamrådet om vårt 

förbunds ekonomi ställde sig bakom styrelsens plan för ökad budget med 10% per år. 

Minnesanteckningar finns på förbundens gemensamma hemsida.  

Mia Alfredsson informerade om slutrapporten från Projekt SAMS som nu finns på hemsidan. 

Mia Alfredsson informerade om nuläget i diskussionerna om en gemensam, långsiktig 

basverksamhet som ska finansieras av förbundet, med coacher i alla fyra kommunerna. Det kan bli 

aktuellt att starta i mindre form med en pilotverksamhet. 

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

utbildningar i Supported Employment, IPS och Supported Education. Tredje Samverkanskoppen 

sändes i morse, denna gång om att hålla ut och klara förändringar. 

Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.  

 

§ 5.  Meddelanden 

Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen 

a) Protokoll AU 210316 

b) Minnesant Beredningsgruppen 210224 

c) Minnesant styrgrupp Enter 210212 
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d) Minnesant styrgrupp IT-spåret 210309 

e) Minnesant styrgrupp Etableringsskola 210225 

f) Minnesanteckningar APT-möte 210205 

g) Minnesant arbetsgruppen AAS 210223 

h) Ledningsråd Insatskatalogen 210203 

i) Samordningsnytt febr 2021 
 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna 

 

§ 6.  Årsredovisning 2020 med två bilagor 

Förbundschef gick igenom vilka förändringar som gjorts i Årsredovisning 2020 och bilagor 

efter förra styrelsemötet.  

 

Styrelsen beslutade 

att fastställa Årsredovisning 2020 med två bilagor i reviderad form, 

att skicka redovisningen till medlemmarna tillsammans med revisorernas berättelse. 

 

§ 7.  Fortsatt strategiprocess – Indikatorer för finansiell samordning 

Förbundschef informerade hur man kan göra en fördjupad analys av Indikatorer för finansiell 

samordning utifrån de svar som kommit in nationellt, lokalt 2020 och lokalt 2019. Han visade 

vad en sådan analys av svaren från vårt förbund säger. Styrelsen bedömde att analysen både 

ger intressant information och ger material till målformulering och fortsatt diskussion. 

Styrelsen diskuterade de frågor som ingår i enkäten till styrelser. 

 

Styrelsen beslutade  

att förbundet ska göra en fördjupad analys av indikatorerna varje år. 

 

§ 8.  Årshjul 2021 

Årshjul 2021 med mötestider för styrelsen kommande år diskuterades. Strategidagen behöver 

flyttas på grund av att det 210604 ev kan bli extra medlemssamråd. Förbundschef önskade 

också flytta det korta mötet 210922. 

 

Styrelsen beslutade att fastställa styrelsens tider i Årshjul 2021 efter att strategidagen 210604 

flyttats till 210614 och mötet 210922 flyttats till kl 08.15. 

 

§ 9.  Övriga frågor 
Det fanns inga övriga frågor. 

 

§ 10.  Avslutning 

Ordförande Klas Rydell 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

2021-03-29 05:56:06 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 KLAS RYDELL Sverige

Signerat med SMS

Klas Rydell

klas.rydell@forsakringskassan.se

+46709173542

2021-03-29 06:03:10 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 HANS JARSTIG Sverige

Signerat med SMS

Hans Jarstig

hans.jarstig@habokommun.se

+46701062437

2021-03-29 06:58:31 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-03-2905:55:59
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden skapade avtalet och bjöd in Klas Rydell, Hans Jarstig.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2905:56:06
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2906:00:19
                    Hans Jarstig öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2906:01:55
                    Klas Rydell öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2906:03:10
                    Klas Rydell signerade via SMS.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2906:58:31
                    Hans Jarstig signerade via SMS.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2906:58:31
                    Alla undertecknare i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, Klas Rydell och Hans Jarstig har signerat.
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