Protokoll fört vid styrelsesammanträde för
Höglandets samordningsförbund
2020-09-03 13.30 – 16.00 i Tranås
Närvarande:

Anders Karlsson, ordförande
David Gunnarsson
Carina Bardh
Kerstin Hvirf
Birgit Andersson, ersättare
Anna Ekström
Kjell Axell, vice ordförande
Agnetha Lantz
Carina Åberg, ersättare
Britt-Marie Vidhall

Adjungerade §4: Elisabet Öhrman
Lars Wallström

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

§1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet öppnades och närvaro kontrollerades.

§2. Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Carina Bardh.

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

§4. Översyn av Samordningsförbunden i Jönköpings län
Elisabet Öhrman från Jönköpings kommun och Lars Wallström från Region Jönköpings län redogjorde
för översynen av de tre samordningsförbunden i länet som de genomfört på uppdrag från
Kommunalt forum. Översynen presenterades för Kommunalt forum i samband med sammanträde
2020-06-12 och ska behandlas vid sammanträde 2020-10-09. Eventuellt kan det bli aktuellt med ett
extra medlemssamråd efter detta. Powerpointpresentationen läggs ut på förbundets hemsida.

§5. Föregående sammanträdesprotokoll 2020-05-28
Protokollet lades till handlingarna.

§6. Anteckningar från arbetsdagen 2020-08-27
Anteckningarna läggs ut på hemsidan när de är klara. 10 personer har besvarat efterenkäten och den
läggs ut på hemsidan. De som har svarat är nöjda med dagen och arbetssättet.
2021 sker styrelsemöte direkt i anslutning till arbetsdagen.

§7. Beslut om inspirationsdag
Styrelsen tog beslut om att Inspirationsdagen 2020 ställs in på grund av Coronapandemin.
Arbetsgruppen träffas i december 2020 för arbete inför Inspirationsdag 2021.

§8. Beslut om halvårsredovisning
Styrelsen tog beslut om att godkänna halvårsredovisningen. Den läggs upp på hemsidan.

Styrelseprotokoll Höglandets samordningsförbund 2020-09-03

1(2)

§9. Beslut om hur medel rekvireras 2021
Styrelsen tog beslut om att medel för 2021 rekvireras enligt tidigare beslutat äskande.

§10. Diskussion kring budget 2021 – 2023 och verksamhetsplan 2021
Information kring IT-spåret. Förbundschefen får i uppdrag att meddela styrgruppen för IT-spåret att
under rådande omständigheter kommer det inte att bli fortsatt finansiering efter 2022-12-31.
Projektet Supported Employment – fortsättning avslutas enligt planering 2020-12-31 och överförs till
SE – LIV. Förbundschefen skriver en slutrapport.
Diskussion kring budgetförslag för 2023 och båda förslagen förs in i verksamhetsplanen. I övrigt inga
synpunkter på innehållet.

§11. Övriga frågor
•
•

Styrelsen ställer sig positiva till att delta i en förstudie kring ESF-medel för nya projekt
tillsammans med Regional utveckling och de övriga förbunden i länet.
Beredningsgruppen får i uppdrag att diskutera kring om förbundet ska delta i
Insatskatalogen, när det finns feedback kring hur mycket besök de andra förbunden i länet
har.

§12. Nästa möte
Nästa sammanträde sker i Aneby 2020-10-23 kl. 13.30 – 16.00.

§14. Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Ordförande

Sekreterare

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Anders Karlsson

Britt-Marie Vidhall, förbundschef

Justerare
……………………………………………………………………………….
Carina Bardh
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