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Protokoll fört vid styrelsesammanträde för  

Höglandets samordningsförbund  

2020-10-23 13.30 – 15.00 i Aneby 
Närvarande:  Anders Karlsson, ordförande  Nässjö kommun   

Kjell Axell, vice ordförande  Eksjö kommun 
 Carina Bardh  Vetlanda kommun  
 Kerstin Hvirf  Sävsjö kommun  
Carina Linderfalk  Region Jönköpings län 
Anna Ekström  Aneby kommun 
Bengt E Carlsson  Tranås kommun 
Carina Åberg, ersättare  Försäkringskassan (via Skype)
 Birgitta Liljerås Larm, ersättare Eksjö kommun  
Britt-Marie Vidhall  Förbundschef 

Frånvarande: David Gunnarsson   Arbetsförmedlingen 

§1. Sammanträdet öppnas 
Sammanträdet öppnades och närvaro kontrollerades. David Gunnarsson har fått nya arbetsuppgifter 
inom AF och ersättare i styrelsen är ännu inte utsedd. Bengt E Carlsson från Tranås ersätter Agnetha 
Lantz som har avsagt sig uppdraget. 

§2. Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll valdes Anna Ekström. Förbundschefen lämnade information om att 
lagen om tillgänglighet gör att protokoll inte längre kan publiceras på hemsidan med underskrifter. 
Det justerade och underskrivna protokollet hittas i det fysiska arkivet i Tranås. 

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

§4. Föregående sammanträdesprotokoll 2020-09-03 
Protokollet lades till handlingarna. 

§5. Anteckningar från beredningsgruppen 2020-10-09 
Det var få deltagare vid senaste träffen. Arbete sker i beredningsgruppen kring ny 
verksamhetsbeskrivning för SE inför 2021. Styrgruppen för IT-spåret har skickat en skrivelse till 
Utbildningsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet angående 
studenternas försörjningssvårigheter. Skrivelsen besvarades 2020-10-01 och finns att läsa på 
förbundets hemsida www.finsamjonkopingslan.se  
Anteckningarna lades till handlingarna. 

§6. Årsplanering 2021 
Förslag till årsplanering av sammanträden 2021 finns, men beslut fattas vid nästa sammanträde 
2020-11-20. 

§7. Översynen av samordningsförbunden 
Översynen har diskuterats i olika sammanhang i länet, men inga beslut eller handlingsförslag har 
presenterats. Tas upp på medlemssamrådet 2021. 

http://www.finsamjonkopingslan.se/
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§8. Supported Employment   

Förbundschefen informerade om hur arbetet med ny verksamhetsbeskrivning fortlöper. Nytt 

namnförslag är SE-Höglandet. Beslut kring verksamhetsbeskrivningen fattas vid nästa sammanträde. 

§9. Samverkanskoordinator 
Förbundschefen informerade kort om samverkanskoordinatorernas arbete. Arbete sker kring 
uppdatering av verksamhetsbeskrivningen. Beslut fattas vid nästa sammanträde.  

§10. Diskussion kring budget 2021 – 2023 och verksamhetsplan 2021 
Inga synpunkter och dokumentet sänds till medlemsparterna för samråd. Beslut fattas vid nästa 
sammanträde. 

§11. Förbundet 10 år 
I april 2021 har Höglandets samordningsförbund funnits i 10 år. Inget särskilt firande planeras men 
det bör nämnas vid varje informationstillfälle 2021 och uppmärksammas på hemsidan. 

§12. Övriga frågor 

• Information om att psykiatriveckan startar 26/10 och att det mesta sker digitalt 2020. 
Dessutom finns det sändningar från övriga sjukvårdsområden i länet. Information kring 
föreläsningar och sändningar finns på förbundets och Region Jönköpings läns hemsidor. 

• Information om att den danska BIP-forskningen har haft ett webbinarium med presentation 
av forskningen och arbetet. Samordningsförbundet i Halland har varit med och översatt 
materialet. All information finns tillgänglig här https://sfris.se/material-fran-tidigare-
frukostmoten-forelasningar/  

§13. Nästa sammanträde  
Nästa sammanträde sker i Vallsjösalen i kommunhuset i Sävsjö 2020-11-20 kl. 13.30 – 16.00  

§14. Sammanträdet avslutas 
Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 

Ordförande    Sekreterare 

………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 

Anders Karlsson   Britt-Marie Vidhall, förbundschef 

 

Justerare 
………………………………………………………………………………. 

Anna Ekström 

https://sfris.se/material-fran-tidigare-frukostmoten-forelasningar/
https://sfris.se/material-fran-tidigare-frukostmoten-forelasningar/

