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Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Höglandets samordningsförbund  

2021-01-26 kl.13.30 – 15.00 via Teams 

Närvarande: Kjell Axell, ordförande  Eksjö kommun   
Kerstin Hvirf, vice ordförande  Sävsjö kommun 
 Anna Ekström  Aneby kommun 
Bengt E Carlsson  Tranås kommun 
Anders Karlsson  Nässjö kommun 
Margareta Andersson, ersättare Nässjö kommun 
Carina Bardh  Vetlanda kommun 
Carina Linderfalk   Region Jönköpings län 
Klas Rydell  Försäkringskassan  
Maria Engberg  Arbetsförmedlingen  

 Britt-Marie Vidhall  Förbundschef 

§1. Sammanträdet öppnas 
Sammanträdet öppnades och närvaro kontrollerades.  

§2. Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll valdes Klas Rydell.  

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

§4. Föregående sammanträdesprotokoll 2020-11-20 
I föregående protokoll står det noterat att SE-Höglandet byter namn 2020-01-01. Det rätta ska vara 
att namnbytet sker från 2021-01-01. Med denna information lades protokollet till handlingarna. 

§5. Anteckningar från beredningsgruppen 2021-01-14 
Anteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna. 

§6. Beslut om jämställdhetsplan 
Jämställdhetsplanen ska vara uppe för diskussion och uppdatering en gång/år. Styrelsen tog beslut 
om jämställdhetsplan för ett år. Revideras i januari 2022. 

§7. Beslut om internkontrollplan 
Internkontrollplanen ska vara uppe för diskussion och uppdatering en gång/år. Styrelsen tog beslut 
om internkontrollplanen för ett år. Revideras i januari 2022. 

§8. Beslut om firmatecknare 
Styrelsen tog beslut om att till firmatecknare utse ordförande Kjell Axell, vice ordförande Kerstin 
Hvirf samt förbundschef Britt-Marie Vidhall att två i förening teckna firma, Höglandets 
samordningsförbund. 

§9. Årsredovisning 2020  
Förbundschefen informerade kring de olika delarna i årsredovisningen och samtal fördes. Beslut kring 
årsredovisningen fattas vid nästa styrelsemöte.  
Det ekonomiska resultatet blev 485 955 SEK. I budgeten beräknades resultatet till – 9 000 SEK. Årets 
överskott är en följd av förändringar som har blivit på grund av Covid-19 pandemin. 

I. Suppported Employment-fortsättning. Det finns problem kring uppföljningssystemet SUS på 
nationell nivå som påverkar vilka rapporter som går att ta fram för 2020. En socioekonomisk 
beräkning utifrån schabloner inkluderas i årets årsredovisning. 
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II. IT-spåret. Trots Covid-19 pandemin har den ”hårda” dataundervisningen fungerat bra, men 
den sociala träningen har varit svårare att genomföra eftersom de studerande inte har 
kunnat vara på skolan. Det har även varit svårt att hitta arbetsgivare som har varit villiga att 
erbjuda praktikplatser/arbete. 

III. Psykiatriveckan. Veckan genomfördes digitalt i samarbete med länets övriga två 
sjukvårdsområden. Antalet deltagare/tittare ökade. Det digitala formatet och mycket interna 
föreläsare gjorde veckan kostnadseffektiv och det blev ingen kostnad för Höglandets 
samordningsförbund 2020. 

IV. Inspirationsdagen. Efter att ha flyttats fram vid två tillfällen på grund av Covid-19 fick dagen 
till slut ställas in helt 2020. 

V. Samverkanskoordinator – LIV. Det första året med Samverkanskoordinatorer i långsiktig 
integrerad verksamhet har, trots Covid-19, fungerat väl. De flesta möten och träffar har fått 
ske digitalt. Samverkanskoordinatorernas rapporter bifogas årsredovisningen.  

§10. Översyn av samordningsförbunden 
Översynen kommer att diskuteras i samband med medlemssamrådet i februari 2021. 

§11. Medlemssamråd 2021 
Nässjö kommun är värd för årets samråd som kommer att genomföras digitalt  
2021-02-26 kl. 09.00 – 11.45. Förbundet representeras av ordförande, vice ordförande och 
förbundschefen. Översynen av samordningsförbunden och IT-spårets finansiering är två punkter på 
dagordningen. Styrelsen är överens om att det är viktigt att alla parter får ta del av eventuella 
dokument i förväg.  

§12. Information hos medlemsparter 
Förbundschefen deltar gärna vid olika samlingar hos medlemsparterna för att informera om 
förbundet och aktuell verksamhet. Alla uppmanas att undersöka vem/vilka i sin organisation som kan 
vara aktuella för detta. Informationen kan även lämnas vid digitala möten. 

§13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§14. Nästa sammanträde  
Nästa sammanträde sker 2021-03-04 kl. 13.30 – 16.00. Om restriktionerna, på grund av pandemin, 
tillåter sker mötet i Tranås annars digitalt. 

§15. Sammanträdet avslutas 
Ordföranden läste ett utdrag ur boken ”En kos dagbok” och avslutade därefter sammanträdet. 

 

 

Ordförande    Sekreterare 

………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 
Kjell Axell    Britt-Marie Vidhall, förbundschef 

Justerare 
 
………………………………………………………………………………. 
Klas Rydell 


