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Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Samordningsförbundet i  
Kalmar län fredagen den 19/5 2017. 
 
 
Plats:  Trädgårdsgatan 12, Kalmar   
 
Tid  09.00 – 11.30 

  
 
Beslutande deltagare: Anders Andersson, 1:e v ordf. 
 Andreas Erlandsson, 2:e v ordf. 
 Petter Grönwall, ledamot 
 Göran Backrot, ledamot 

Lars Häggbring, ersätter Carina Lindgren 
 
Övriga deltagare:  Joakim Ivarsson 
 Malin Gruvhagen §1-7 
 
 
 Öppnande 
Tjänstgörande ordförande Anders Andersson hälsar alla välkomna och förklarar  
dagens sammanträde för öppnat.  
 
§ 19 Dagordning 
Den utsända dagordningen godkänns med visst tillägg på övriga frågor.  
 
§ 20 Protokolljusterare   
Petter Grönwall väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
Informationsärenden 
 
§ 21 Protokoll från arbetsutskott 170216 
Protokoll från arbetsutskott 170216, Joakim meddelar att ansökan till MUCF är inläm-
nad. Arbetsutskottet beslutar att protokollet från 170216 lämnas till styrelsen för kän-
nedom. 
 
§ 22 Protokoll från styrelsemöte 170309 
Protokoll från styrelsemöte 170309 hade varit utsänt och gås igenom kort. Arbetsut-
skottet beslutar att lämna styrelseprotokollet till styrelsen för kännedom. 
 
§ 23 Minnesanteckningar från ägardialog 
Minnesanteckningar från ägardialogen 170505 hade varit utsänt och gås igenom. Det 
blev diskussion på ägardialogen kring budgeten. Alla kommuner gav positiva besked. 
Vår hemläxa blir att vara tydliga med varför vi vill ha större budget och att göra ett  
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årshjul över verksamheten. Vi kan gå vidare till styrelsen med en nivå på 16 miljoner 
kronor. Budgetnivån blir ett beslutsärende på nästkommande styrelsemöte.  
 
Arbetsutskottet beslutar att lämna minnesanteckningarna från ägardialogen till styrel-
sen för kännedom. 
 
§ 24  Minnesanteckningar från beredningsgrupp 170215,170510 
Protokoll från 170215 läggs till handlingarna, är med på dagordningen då det inte  
lyfts tidigare. 
Protokoll från 170510 gås igenom. LIS lyfts och beredningsgruppen skickade med att 
det behöver förtydligas från Mörbylånga. Detta är gjort.  
Omtaget som nämns vad gäller LSG och Styrgrupp tas upp och det utlovas ett nytän-
kande inför hösten 
 
§ 25  Ny hemsida 
Sidan visas och tas emot positivt. 
Diskussion blir kring hur förbundets facebook ska användas. Denna diskussion  
kommer att tas upp vid senare sammanträde. Det föreslås också att förbundet ska  
bjuda in till en pressträff till hösten. 
Fråga väcks kring ifall LSG och dess struktur ska finnas med på hemsidan. Frågan  
tas med och utreds. 
 
§ 26  Rapport från NNS årsmöte och Finsamkonferensen i Malmö 
Anders Andersson informerar om NNS årsmöte. Maria Ixcot Nilsson är invald i  
styrelsen och tillhör den även under sin utlandsvistelse. 
Några korta glimtar av innehållet från Finsamkonferensen delges av förbundschefen. 
 
Beslutsärenden 
 
§ 27 Förtydligande LIS (långsiktig integrerad samverkan) 
PM om förtydligande av Långsiktig integrerad samverkan (LIS) gås igenom. PM:et  
innehåller i stort bakgrund till LIS-ansökan, önskad beslutshantering samt processen 
med återrapportering från verksamhetens sida. 
 
AU beslutar föreslå styrelsen anta PM:et som ett informationsdokument. 
 
§ 28 Strategi för finansiering av långsiktiga insatser – remitterad från  

tidigare AU. 
Strategidokument om LIS gås igenom med utgångspunkt av de förändringar som  
gjorts utifrån tidigare resonemang i AU. Tabellen med hur mycket medel som bör  
tilldelas varje kommun är borttagen, samt ett spann mellan 40-60 % istället för en fast 
siffra om hur mycket medel av den totala budgeten som ska fördelas till LIS-ansök- 
ningar. 
 
AU beslutar föreslå styrelsen att anta strategidokumentet. 
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§ 29 Slutrapport ”integration genom socialt företagande” Projekt Globen 

i Nybro. 
Slutrapport ”integration genom socialt företagande” projekt Globen i Nybro gås  
igenom. Projektet har genomförts på ett bra sätt och avslutades i och med 
finansieringsförändring från tillväxtverkets sida. 
 
AU beslutar föreslå styrelsen att godkänna slutrapporten från projekt Globen samt ge 
förbundschefen i uppdrag att formulera förslag till ett omdöme från styrelsen om 
projektet. 
 
§ 30 Ansökningar av LIS från Nybro/Emmaboda, Mörbylånga och  

Västervik 
Ansökningarna av LIS från Nybro/Emmaboda, Mörbylånga och Västervik gås  
igenom. Projekten är sedan tidigare väl kända och väletablerade i respektive  
kommun. Samtliga LIS ansökningar håller sig inom tidigare beslutade kostnads- 
nivåer på lokaler och administration. 
 
AU beslutar att föreslå styrelsen att bevilja de sökta anslagen av LIS från Nybro/ 
Emmaboda, Mörbylånga och Västervik. 
 
§ 31 Nybro/Emmaboda – ny ansökan av projekt Samba – utifrån flykting-

situationen samt en sammanfattning.  
Nybro/Emmaboda har inkommit med en ny ansökan av projekt Samba med  
inriktning mot nyanlända. Då några kommuner i länet tagit emot många flyktingar har 
Samordningsförbundet öppnat upp för att gå in med medel för insatser riktade mot  
denna målgrupp. Projektansökan gås därefter kort igenom. 
 
AU beslutar föreslå styrelsen att bevilja ansökan för projekt Samba med inriktning  
mot nyanlända för 2018 års verksamhet. 
 
 
§ 32 Ev ansökan till ESF – öka övergångarna till arbete – 2.1 minskat  

utanförskap genom samverkan. 
Förbundschefen informerar om ett länsövergripande ESF-projekt där dialog förts med 
Regionförbundet angående upplägg och medfinansiering. Projektet handlar om  
insatser som ska stärka kvinnor och män som befinner sig utanför arbetsmarknaden i 
åldersgruppen 15-24 år. Projektansökan ska var inlämnad senast den 15 juni 2017.  
Frågan handlar om Samordningsförbundet kan/ska gå in som medfinansiär i det  
aktuella ESF-projektet. I ett större perspektiv handlar det om Samordnings- 
förbundets riktlinjer angående medfinansiering av ESF-projekt i framtiden. 
 
AU beslutar föreslå styrelsen att en dialog om ESF-projekten bör lyftas på nästa  
Ägardialog. AU ger förbundschef i uppdrag att meddela Regionförbundet att med- 
finansiering i form av pengar inte är aktuellt just nu. 
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§ 33 Medfinansiering IKO ”Vi blir fler” Regionförbundet ESF-projekt  
Förbundschefen informerar om ett ESF-projekt som Samordningsförbundet är  
delaktig i. ESF-projektet handlar om kompetenshöjande insatser då ”vi blir fler” i länet 
med tanke på flyktingsituationen. De kompetenshöjande insatserna sker inom fyra  
olika spår vilka är 1) interkulturell kompetens för ett bra bemötande, 2) trivsam fritid  
med mångfald, 3) att leda och jobba i mångfald och förändring samt 4) samverkan för 
en bättre integration och facillitera dialog och processer. 
Samordningsförbundet medfinansierar projektet med dels 132 900 kr samt 490 
timmar under projekttiden som är 3 år. 
 
AU beslutar att denna punkt tas upp som ett anmälningsärende för information på 
styrelsemötet. 
 
§ 34 Övriga frågor 
 

a) Riksdagsbänken 
Tjänstgörande ordförande informerar om att möte med länets riksdagspolitiker 
kommer äga rum under hösten. Tjänstgörande ordförande kommer kalla till  
detta möte. 

 
b) Info NNS planeringsdagar 

Förbundschef informerar om NNS planeringsdagar som ägt rum på Löke- 
bergs konferenshotell 11-12 maj. En skrivelse från NNS har skickats till SKL  
med förslag om att SKL ska ta på sig en tydligare roll i utvecklingen av bättre  
styrmodeller för lokala välfärdsinsatser. Detta har lett fram till att en utredning 
påbörjats om bl a Nationella rådets funktion och ansvar. 
 

c) Höstkonferensen 12-13 oktober 2017 
Offerter från olika konferensanläggningar presenterades. AU föreslår att vi  
nyttjar konferensanläggning med bra arbetsmiljö och på plats som gör att fler  
stannar kvar över natt i förhållande till om konferensanläggningen ligger  
centralt placerad i en kommun. 
Innehållsmässigt är strukturen inte fastlagd, men en riktning mot FINSAM:s  
framväxt och bakgrund, samt vilka möjligheter den ger oss idag, är ett spår  
som det arbetas med. 

 
§ 35 Avslutning 
Tjänstgörande ordföranden avslutar mötet med att tacka de närvarande för visat  
intresse.  
 
Vid protokollet 
 
 
 
Malin Gruvhagen och Joakim Ivarsson  
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Justeras   
 
 
 
 
Anders Andersson  Petter Grönwall 
 
 


