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 Utdragsbestyrkan 
  

Protokoll 2023-02-24 nr 67 

1 

Plats och tid Teams (digitalt) 
 Fredagen den 24 februari, kl. 09.00-10.15 

Beslutande Anna Johansson 
Håkan Ljungberg 
Mattias Schwerdt 

 Mjölby kommun 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 

 Rolf Hansson 
Charlotte Widegren 
Göran Fältgren 
Johan Kollberg 

  Region Östergötland 
Motala kommun 
Vadstena kommun 
Ödeshögs kommun 

     
    
    
    
    
    
Utses att justera Charlotte Widegren 

Justeringens 
plats och tid 

 
Motala den 3 mars 

 Paragrafer  

     
Sekreterare     
 Jakob Rönnqvist    

Ordförande     
 Anna Johansson    

Justerande     
 Charlotte Widegren    

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Samordningsförbundet Västra Östergötland 

Sammanträdesdatum 2023-02-24 

Datum för 
anslags uppsättande 

 Datum för 
anslags nedtagande 

 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Samordningsförbundets kansli, Socialkontoret, Motala 

Underskrift   
 Namn 
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Övriga närvarande 
Renée Georgio 
Margareta Toorell 
Lennart Julander 
Patrik Schölin 

 
Motala kommun, ersättare 
Mjölby kommun, ersättare 
Kooperativet Grenverket (Digitaliseringscenter) 
Kooperativet Grenverket (Digitaliseringscenter) 

 
 
Frånvarande 

 

Tobias Eriksson 
Solveig Agnevik 
Anna Ydrevik 
Sara Skilberg 
Sofia Carlsson 
Lars Ekström 
Lisbet Antonsson 
 

Region Östergötland, ordinarie 
Boxholms kommun, ordinarie 
Försäkringskassan, ersättare 
Arbetsförmedlingen, ersättare 
Boxholms kommun, ersättare 
Vadstena kommun, ersättare 
Ödeshögs kommun, ersättare 

  
  
  
Tjänstgörande tjänstemän  
Jakob Rönnqvist 
 

Förbundsansvarig 
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§1 
Ordförande öppnar mötet 
Ordförande öppnar mötet. 
 
§2 
Föreslagen dagordning fastställs 
 
§3 
Val av justerare 
 
Beslut 
Charlotte Widegren väljs att justera protokoll. 
 
§4 
Föregående protokoll 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner lämnad information. 
 
§5 
Internkontrollplan 
Genomgång görs utifrån beslutad internkontrollplan. Noterbart från genomgången: Gällande 
arbetsmiljöarbetet har medarbetar- och lönesamtal bokats in till mars. Gällande arbetsmiljöarbetet och 
organiseringen av kansliet behöver rutinerna återigen ses över under året (i och med ny styrelse och 
ny ledning på tjänstemannasidan). Vad gäller uppföljningen av ekonomi och insatser kommer 
uppföljning för kvartal 1 att presenteras på styrelsemötet i april eller maj. Gällande årsredovisningen 
för 2022 är planen att hantera den på styrelsemötet i mars. 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner lämnad rapport. 
 
§6 
Hantering av hemsidan 
Förslag på hantering av Samordningsförbundets hemsida presenteras. Förslaget innebär att vi 
fortsätter att anlita företaget KeyLab för tillhandahållande av hemsida inklusive teknisk 
förvaltning/support. Prisbilden är 1950 kr per år för tillhandahållande av webbhotell/hemsida samt 
399 kr per månad för löpande support.  
 
Beslut 
Styrelsen godkänner presenterat förslag. 
 
§7 
Information om rekryteringen av förbundschef 
Ordförande och förbundsansvarig presenterar uppdaterad information gällande rekryteringen av ny 
förbundschef. Ny förbundschef tillträder i maj (första arbetsdagen blir den 2 maj).  
 
Beslut 
Styrelsen godkänner informationen. 
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§8 
Beslut om tillförordnad förbundschef 
Ordförande presenterar förslag på att utse Christian Nyenger, verksamhetsutvecklare, till tillförordnad 
förbundschef under april månad. I förslaget ingår det att ordförande ser över möjligheten till 
lönetillägg för Christian Nyenger under aktuell period. 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner att utse verksamhetsutvecklare till tillförordnad förbundschef. 
 
§9 
Uppföljning av Digitaliseringscenters verksamhet 
Ansvariga för Digitaliseringscenters verksamhet deltar och presenterar verksamheten. En uppföljning 
av verksamhetsåret 2022 presenteras utifrån utskickad rapport. 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner presenterad uppföljning. 
 
§10 
Kännedom 

• Återkoppling ges från styrelseutbildningarna den 10 och 17 februari. Länspresidiet kommer 
att fortsätta diskussionerna om det länsgemensamma samarbetet vid nästa träff i maj. 

• Information ges om kommande styrelsemöte i mars. Planeringen är att årsredovisningen för 
2022 ska hanteras på styrelsemötet i mars. 

• Information ges om vårens medlemssamråd. I och med byte av chef kommer man att avvakta 
att bjuda in till medlemssamråd till tidigast maj månad. 

 
Beslut 
Styrelsen godkänner lämnad information. 
 
§11 
Ordförande avslutar dagens möte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


