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Datum: 201127 

 

 
Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Samordningsförbundet i  
Kalmar län fredagen den 27 november 2020. 
 
 
Plats:  Via Skype 
 
Tid  10.00 – 11.00 

  
Beslutande deltagare:   Jonas Erlandsson, ordf. 

Madeleine Rosenqvist, 
Roger Holmberg 

 Linda Ilmrud 
 Petter Grönwall 
 Ingela Ottosson 
 
Övriga deltagare:          Joakim Ivarsson 
                   Malin Gruvhagen 
  
                 
Öppnande 
Ordförande Jonas Erlandsson hälsar alla välkomna och förklarar  
dagens sammanträde för öppnat.  
 
§ 1 Godkännande av dagordning 
Den utsända dagordningen godkänns.  
 
§ 2 Val av protokolljusterare   
Linda Ilmrud väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
Informationsärenden 
 
§ 3 Protokoll från arbetsutskott 201008 
Protokoll från arbetsutskott 201008 har varit utsänt. 
Arbetsutskottet beslutar att protokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 4 Protokoll från styrelsemöte 201022 
Protokoll från styrelsemöte 201022 har varit utsänt. 
Arbetsutskottet beslutar att styrelseprotokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 5 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 201118 
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Minnesanteckningarna från beredningsgruppsmötet 201118 har varit utsända.  
Arbetsutskottet beslutar att minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 
 
§ 6 Minnesanteckningar från dialog med ordföranden och tjänstepersoner i 
nätverket ”Norra Sydsverige” 201106 
Minnesanteckningarna från dialogen inom nätverket ”Norra Sydsverige” 201106 har 
varit utsända.  
Arbetsutskottet beslutar att minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 
 
§ 7 Besked samt telefonkontakt med SBAB gällande sparkonto samt info om 
eventuell annan placering. 
Besked från SBAB angående gällande sparkonto har varit utsänd. 
Förbundschefen föredrar ärendet. SBAB återkom med att vi inte kan öppna ett 
sparkonto hos dem. Förbundschef undersöker nu nya alternativ till sparkonto. Dialog 
med sparbanken Högsby förs och de återkommer sparkontosalternativ. 
 
§ 8 Uppdatering av hemsidan - Gutenberg 
Förbundschefen föredrar punkten. Wordpress som plattform kommer utgå  
så vi flyttar över vår hemsida till en plattform som heter Gutenberg. I samband med  
denna flytt kommer hemsidan också tillgänglighets anpassas enligt gällande regler  
och lagstiftning. Kostnad för detta är 50 000 kr exl moms. 
AU ställer sig positiva till detta. 
 
§ 9 Våra insatser – uppdatering om läget. 
Alla insatser är igång i någon form. En hel del av kommunikation med deltagarna  
sker digitalt. Insatspersonalen arbetar på och anpassar sig efter rådande om- 
ständigheter. Dialog förs med Mörbylånga kommun gällande Innergården, det  
kommer ske förändringar vad gäller lokalisering och till viss del upplägg efter  
årsskiftet.  
 
§ 10 Dialog med Kalmar läns museum om utställning inom området ”psykisk h
älsa” och frågan om vi vill vara en samarbetspartner 
Förbundschef redogör för dialog med Kalmar läns museum. Frågan som är ställd är  
om förbundet vill vara en av samverkansparterna kring utställning och arbete om  
psykisk hälsa. Utgångspunkten är en sinnrik utställning vid namn ”Hemligheten” av  
Jan Nordström. Kring utställningen som handlar om varje människas behov av att  
hitta en plats för mod, tröst och fred, är tanken att genomföra en mängd workshops  
och samtalskvällar i länets alla kommuner. Den huvudsakliga målgruppen är unga  
(15-25 år) och äldre (70-plus). 
AU ställer sig positiva och ber tjänstepersonerna föra dialogen vidare.  
  
§ 11 Förbundet informerar 
NNS styrelsemöte senare samma dag som AU genomförs.  
Digitalkonferens förbereds inför våren 2021, just nu går funderingarna kring temat för 
konferensen. Tjänstepersonerna arbetar hemifrån i största mån, vi försöker ha  
kontoret bemannat i så stor utsträckning som möjligt.  
En uppskattning kommer distribueras till insatspersonalen innan julen.  
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§ 12 Information från myndigheterna 
AF- fokus är på att klara uppdraget utifrån Covid -19. Mkt jobb sker hemifrån.  
Arbetslösheten ökar fortfarande inte i den befarade takten men de som stod långt  
ifrån redan innan ökar ännu mer. Unga, utrikesfödda och långtidsarbetslösa är de   
som har det tuffast. 
Fortsatt fokus på de privata aktörerna, stöd till matchning och det digital. 
De digitala tjänsterna utvecklas hela tiden.  
Inga fysiska besök alls längre i och med de nya restriktionerna. Det funkar bättre än  
vad man trodde.  
Stort studiefokus, AF kan nu anvisa till detta. Arbetsmarknaden kräver detta idag.  
KROM företag en pilot som testas i mittlänet fungera väl. Karin Sargent är  
samverkanspart från AF och har mer detaljkunskap. 
 
FK – alla jobbar hemifrån, i hela landet. Korta sjukfallen ökar och belastningen ökar  
drastiskt. Smittbärarpenning ökar också ordentligt nu. Normalt är det 8 ansökningar i  
veckan, nu är det 2000 i veckan.  
Ändå bra koll på läget, förändringar i sjukförsäkringen på gång utifrån regeringsbeslut 
igår. Det handlar om att undvika de som riskerar att bli av med sin sjukpenning. 
Vid dag 180 bedöms man mot alla arbeten på arbetsmarknaden istället för mot sitt  
egna jobb. Där ska förändring ske, stor sannolikhet blir övervägande skäl vid  
bedömning.  
 
Beslutsärenden 
 
§ 13 Förlängning av länsövergripande arbetsterapeutinsatsen 
Förbundschefen föredrar ärendet muntligt, då inget avtalsförslag fanns att tillgå under 
mötet. Den länsövergripande insatsen kommer bli ett tjänsteköp av Mörbylånga  
Kommun under 2021. Likt övriga insatser som finansieras av förbundet kommer det  
handla om arbete med ca 30 deltagare på årsbasis, samt konsultation mot insats- 
personal och samverkansteam om ytterligare 50 individer. 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå styrelsen att godkänna insatsen. 
 
§ 14 Verksamhetsplan och budget 2021 
Verksamhetsplan och budget 2021 har varit utsänd. 
AU kommer med förslag om en justering kring en textdel som handlar om uppräkning 
av insatserna. Tjänstepersonerna får i uppdrag att utreda och se över uppräkningen 
utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå styrelsen att bevilja verksamhetsplan och budget  
2021 med ovan nämnda förändringar. 
 
§ 15 Länsövergripande kartläggning över samverkan 
Länsövergripande kartläggning över samverkan gås igenom muntligt av förbunds- 
chef. Kartläggningen är ett förslag från Regionen, Länsstyrelsen, Kommunförbundet i 
Kalmar län och Samordningsförbundet i Kalmar län. 
Syftet är att få en översikt över vilka insatser som bedrivs för individer med komplex  
problematik som står utanför arbetsmarknaden, unga (16-20 år) samt utrikesfödda.  
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Kartläggningen skulle ge en bild vilka områden det arbetas parallellt med och vilka  
eventuella ytor det saknas insatser för. Detta för att minska dubbelarbete och kraftsa
mla insatserna. Förslaget är att gå in med 100 000: - för att låta en oberoende 
extern konsult göra kartläggningen.  
AU beslutar att ge kansliet i uppdrag att till styrelsemötet ta reda på och konkretisera 
frågan ännu mer. Vad sker efter kartläggningen och hur ska det användas konkret.  
  
§ 16 Förslag på mötesdatum 2021 
Förslag på mötesdatum för 2021 har varit utsänd. 
Önskan om att ha AU-sammanträde och styrelsemöten hålls fast. 
Au beslutar att rekommendera styrelsen att fastställa datumen enligt plan.  
  
§ 17 Styrelsemöte 11/12 upplägg 
Gästföreläsare första delen, Mats Niklasson Vestibularis. Mats föreläser om  
sensomotorisk träning och det bjuds in bredare än styrelsemötet. Insatspersonal  
samt beredningsgrupp och AU bjuds också in att lyssna på föreläsningen.  
Föreläsningen beräknas hålla på en timme inklusive frågestund. Därefter en kort ben- 
sträckare innan själva styrelsemötet äger rum. Allt sker digitalt via Skype. 
 
Övriga frågor.  
 
§ 18 Övriga frågor 
Nästa AU är den 5 mars 2021. 
 
§ 19 Avslutning 
Ordförande avslutar mötet med att tacka de närvarande för visat intresse.  
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Ordförande     Justeras   
 
 
____________________  __________________ 
Jonas Erlandsson   Linda Ilmrud 
      

 
 
 
____________________  __________________ 
Joakim Ivarsson   Malin Gruvhagen  
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