Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Höglandets samordningsförbund
2021-05-27 kl.13.30 – 16.00 via Skype
Närvarande:

Adjungerade:

Kjell Axell, ordförande
Kerstin Hvirf, vice ordförande
Anna Ekström
Mikael Stenquist
Anders Karlsson
Carina Bardh
Carina Linderfalk
Carina Åberg – ersättare
Effat Mirsafdari – ersättare

Eksjö kommun
Sävsjö kommun
Aneby kommun
Tranås kommun
Nässjö kommun
Vetlanda kommun, tom
Region Jönköpings län
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Britt-Marie Vidhall

Förbundschef

Annika Synnes Lindberg
Sebastian Hörlin

Samverkanskoordinator §4
Eksjö kommun

§1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet öppnades och närvaro kontrollerades.

§2. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Anna Ekström.

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

§4. Information från samverkanskoordinator
Samverkanskoordinator Annika Synnes Lindberg informerade kring det arbete som sker i alla
kommunområden på Höglandet i verksamheten Samverkanskoordinator – LIV. Se bilaga 1.

§5. Information från Kjell Axell
Kjell har beslutat att avsäga sig uppdraget som Eksjö kommuns representant i Höglandets
samordningsförbund från och med 2021-05-31. Ersättare blir Sebastian Hörlin och styrelsen beslutar
att han blir förbundets ordförande från 2021-06-01. Tack uttalades till Kjell och Sebastian hälsades
välkommen.

§6. Föregående sammanträdesprotokoll 2021-03-04
Genomgång av protokollet. Protokollet lades till handlingarna.

§7. Anteckningar från beredningsgruppen 2021-04-29
Anteckningarna gicks igenom. Anteckningarna lades till handlingarna.

§8. Medlemssamråd 2020-06-04
Enligt anteckningar från medlemssamrådet i februari 2021 gavs Region Jönköpings län i uppdrag att
kalla till ett nytt medlemssamråd 2021-06-04 angående IT-spåret. De har nu meddelat att kallelse
kommer till ett möte efter sommaren i stället.
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§9. Information från Arbetsförmedlingen
Effat Mirsafdari informerade kring dagsläget i arbetet med reformeringen av Arbetsförmedlingen. Se
bilaga 2.
Kommunerna upplever att de har fått ta över mycket arbete kring de individer som, av olika
anledningar, inte klarar Arbetsförmedlingens digitala verksamhet. Det finns en ny gemensam
viljeförklaring från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för samverkan genom
samordningsförbund. Se bilaga 3.

§10. Den offentliga försörjningens kostnader
Information. Via https://studios.statisticon.se/finsam/ finns möjligheter att jämföra offentliga
kostnader i olika kommuner över tid. Uppgifterna hämtas ur befintlig statistik. I dagsläget är tjänsten
gratis att använda.

§11. ESF-projekt Ett hållbart arbetsliv
Förbundschefen informerade kort om hur långt projektet har kommit och det ska vara klart i
september. Informationen lades till handlingarna.
Coompanion Jönköping deltar också i projektet. De inbjuds till kommande styrelsemöte för att
informera om sin verksamhet.

§12. Inspirationsdagar 2021
Förbundschefen informerade kring inspirationsföreläsningen ”Arbetsglädje i förändringstid”. Det var
en bra föreläsning, men en del tekniska problem. En filmad version av föreläsningen finns tillgänglig
till 2021-06-20 efter kontakt med förbundschefen.
Styrelsen godkänner fortsatt planering inför 2021-10-14 kl. 08.00 – 16.00. Det finns färdiga planer
och preliminära bokningar för en dag ”på plats” i Eksjö för ca 280 personer. Detta under förutsättning
att restriktioner i samband med Covid-19 pandemin tillåter. Informationen lades till handlingarna.

§13. SE-Höglandet
Kort information kring arbetet. Ett antal individer har trots pandemin fått arbete/praktik eller börjat
studera. Metodtrohetsnätverket har haft en träff.
Styrelsen anser att det är viktigt att Höglandets samordningsförbund finns med som ”avsändare” när
coacher som finansieras via SE-Höglandet arbetar och informerar.

§14. Övriga frågor
•
•

Försäkringsmedicinsk samverkan (FMS)
o Information om möjlighet till att delta vid ett webbseminarium 2021-06-02 angående
Tranås kommuns arbete kring FMS.
Digital signering
o Förbundschefen informerar kort om arbetet kring att genomföra möjlighet till digital
signering av protokoll och årsredovisning. Styrelsen beslutar att anlita Comfact för
detta.

§15. Nästa sammanträde och arbetsdag
Nästa sammanträde sker 2021-08-26 kl. 13.30 – 16.00. Länk meddelas senare.
Arbetsdagen tillsammans med beredningsgruppen flyttas till 2021-10-20 kl. 08.30 – 13.00. Därefter
är det styrelsesammanträde kl. 13.30 – 16.00. Dagen förväntas genomföras på Träcentrum i Nässjö
inklusive lunch. Inget sammanträde 2021-09-09.
Årsplaneringen för hösten 2021 reviderades. Se bilaga 4.
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§16. Sammanträdet avslutas
Ordföranden önskade Sebastian Hörlin lycka till och tackade för sin tid som ordförande.
Sammanträdet avslutades.

Ordförande

Sekreterare

……………………………………………………………………………….
Kjell Axell

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

Justerare
……………………………………………………………………………….
Anna Ekström

Bilagor:
•
•
•
•

Bilaga 1 – Bildspel Samverkanskoordinator – LIV
Bilaga 2 – Bildspel Arbetsförmedlingen
Bilaga 3 – Gemensam viljeförklaring för samverkan genom samordningsförbund –
information från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Bilaga 4 – Reviderad sammanträdesplan/årsplanering
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