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Organ  Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen  

 

 

Plats och tid  2023-02-09 kl 13.30-16.25 

 

Beslutande  Anna Svensson, Arbetsförmedlingen 

Anton Sjödell, Gislaveds kommun  

Klas Rydell, Försäkringskassan 

Senada Sacic, Region Jönköpings län 

Stefan Lundell, Gnosjö kommun  

 

 

Övriga deltagande Peter Hedfors, förbundschef 

 

 

 

Utses att justera Klas Rydell 

 

Sekreterare 

 

Digital justering 
Peter Hedfors 

Mötesordförande Digital justering  
Stefan Lundell 

Justerare  Digital justering 
Klas Rydell 

 

 

 

 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Styrelse  

 

Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen   

Sammanträdesdatum 

 

2023-02-09    

Datum för uppsättande  

 

2023-02-14 Datum för nedtagande 2023-03-08 

Förvaringsplats  

 

Förbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping 

 

 

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

 

 Peter Hedfors, förbundschef  
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§ 1.  Öppnande  

Stefan Lundell hälsade alla välkomna till Gnosjö och öppnade mötet. 

 

§ 2.  Val av ordförande, vice ordförande och justerare 

Styrelsen diskuterade val av ordförande och vice ordförande för den nya 

mandatperioden. Senaste mandatperioderna har Värnamo respektive Gislaved haft 

ordförandeuppdraget. Stefan Lundell kan tänka sig att bli ordförande, men har behov 

av ett arvode för det merarbete det innebär jämfört med att bara delta i styrelsearbetet. 

Senada Sacic kan tänka sig posten som vice ordförande. Även för det uppdraget bör i 

så fall ett arvode utgå. Just nu saknas avsatta medel i förbundets budget. Anton Sjödell 

erbjöd sig att ta upp frågan med berörda KSO. 

 

Styrelsen beslutade att välja Stefan Lundell till ordförande och Senada Sacic till vice 

ordförande för förbundet denna mandatperiod. Beslutet gäller under förutsättning att 

frågan om arvodering kan lösas. Annars kan nytt val behöva göras nästa möte. 

Styrelsen beslutade att välja Klas Rydell till justerare. 

 
§ 3.  Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

 
§ 4.  Information 

a) Peter Hedfors informerade om vad Finsam och samordningsförbund är och gör.  

b) Klas Rydell informerade om förbundsordningen för vårt förbund och vad 

medlemssamråd är. Nästa medlemssamråd genomförs 24 februari 2023. 

c) Utkast till dokumentet om styrelsens arbetssätt gicks igenom. Beslut tas om 

dokumentet senare under mötet. 

d) Peter Hedfors gick igenom Verksamhetsplan 2023 inklusive budgeten för året. 

e) Peter Hedfors informerade kort om Samverkansteam Finnveden. Mer information 

planeras på nästa möte. 

f) Kort information om annat aktuellt i förbundet.  

 

Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna. 

 

§ 5.  Meddelanden 

Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen 

a) Protokoll AU 221209 och 230125 

b) Minnesant Beredningsgruppen 221206 och 230124 

c) Minnesant styrgrupp Samverkansteam Finnveden 221125 och 230113 

d) Minnesant styrgrupp IT-spåret 221128 

e) Minnesant Lokal arbetsmarknadsgrupp Värnamo 221201 

f) Ledningsråd Insatskatalogen 220929 

g) Nyhetsbrev dec om Insatskatalogen och Välfärdsguiden 

h) Brev från NNS styrelse 221109 och 230202 

i) Info nr 1-23 om regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld  
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j) Samordningsnytt december 2022 

 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna 

§ 6.  Årsredovisning 2022 med två bilagor 

Förbundschef gick igenom utkastet till Årsredovisning 2022 och bilagor. Upplägget 

utgår från den mall som tagits fram av Nationella rådet. 

Efter styrelsens möte kommer redovisningen att granskas av revisorerna. Det kan 

finnas anledning att göra korrigering av ev sakfel som revisorerna upptäcker. Styrelsen 

kommer därför att fastställa redovisningen slutligt på sitt möte i mars. 

 

Styrelsen beslutade  

att fastställa Årsredovisning 2022 med bilagor i preliminär form och skicka den till 

revisorerna för granskning. 

 

§ 7.  Val av ordförande, vice ordförande och AU 

Styrelsen har redan valt ordförande och vice ordförande. I arbetsordningen som strax 

ska antas ingår att dessa båda tillsammans med förbundschef utgör AU. Ytterligare 

beslut behöver inte tas på denna punkt. 

 

§ 8.  Val av firmatecknare för förbundet 

Styrelsen beslutade att till att tillsammans teckna förbundets firma välja ordföranden 

Stefan Lundell och förbundschef Peter Hedfors. 

 

§ 9.  Styrelsens arbetssätt 

Frågan om arvoderingen av ordförande och vice ordförande ingår i formuleringarna i 

dokumentet Styrelsens arbetssätt. Styrelsen behöver återkomma till frågan vid nästa 

möte, efter samråd med medlemmarna. 

 

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet. 

 

§ 10.  Ansökan om medel till samordnare sociala företag 

En ansökan har kommit från föreningen SofiJ, Sociala företag i Jönköpings län, om 

600tkr till en samordnare ett år. Varken förbundet i Södra Vätterbygden eller 

Höglandet har medel som kan användas till detta i år. 

Beredningsgruppen har diskuterat frågan vid de senaste två mötena. Man är positiva 

till att använda en del av medlen disponibla till ny verksamhet till detta, av flera skäl: 

- sociala företag ger ett mycket viktigt stöd till förbundets målgrupp  

- i Verksamhetsplan 2023 har vi enats att ”samverkan med sociala företag och 

arbetsintegrerande sociala företag (ASF) ska formaliseras och etableras under 2023” 

- en handlingsplan antogs av styrelsen i november som innebär att en strategi ska tas 

fram för detta samarbete under 2023 

- Ingen av de tre kommunerna har en strategi för hur de bör samverkan med sociala 
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företag och hur de kan utveckla sitt arbete med upphandling med sociala hänsyn 

- Förbundets kansli saknar tid att driva dessa frågor med egna resurser nu. 

Beredningsgruppen initierade en kontakt med Coompanion. De är intresserade och har 

tagit fram en offert om 300tkr. Med dessa medel planerar man att kunna bistå 

förbunden med att 

- ta fram en, om möjligt gemensam, strategi för samverkan mellan 

samordningsförbund och sociala företag i regionen 

- säkerställa att det finns underlag för att upprätta policys i Gnosjö, Gislaved och 

Värnamo kommuner att samverka i frågor som rör sociala företag och personer som 

omfattas av dessa 

- säkerställa att kommunledningar och upphandlingsansvariga i kommunerna har god 

kunskap om möjliga vägar för samverkan med sociala företag. 

 

Styrelsen beslutade att avslå ansökan om 600.000kr till samordnare för SofiJ, men 

att avsätta max 300.000kr av medlen till nya insatser för att utveckla samarbetet med 

sociala företag enligt förslaget från beredningsgruppen. 

 

§ 11.  Årshjul och budget för kompetensutveckling 

Ett årshjul för styrelsemöten och andra aktiviteter under 2023 uppdaterades. 

 

Beredningsgruppen konstaterade att den kompetensutveckling man skulle vilja 

genomföra under året kostar mer än de 200.000kr som finns i budgeten. 

AU rekommenderar så många som möjligt i styrelsen att delta i Finsam-konferensen i 

april och i en gemensam Vårkonferens i länet. Datumet för vårkonferensen blir klart 

nästa vecka. AU överlät till styrelsen att ta ställning till om mer medel bör avsättas till 

kompetensutveckling redan på detta möte.  

Styrelsen bedömde att de ledamöter som kan åka till Finsam-konferensen 18-19 april 

ska få konferensavgift och logi betald av förbundet. Om ledamot inte kan åka är det 

bra om ersättaren kan åka. Anmälan behöver ske snarast. Om det finns utrymme i 

budget kan också subvention av logi ske för medlemmar i beredningsgruppen.  

 

Styrelsen instämde i AUs bedömning att det är positivt om förbundets medel kommer 

till användning för utveckling av medlemmarnas medarbetare, men önskade tydligare 

underlag innan man bedömer hur mycket budgeten behöver ökas.  

 

Styrelsen beslutade att fastställa mötesdatumen i Årshjul 2023. 

 

§ 12.  Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor. 

 

§ 13.  Avslutning 

Stefan Lundell tackade alla och avslutade mötet. 
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