
 

Samordningsförbundet i Kalmar Län                                    info@samkalmarlan.se 
Trädgårdsgatan 12                                                            www.samkalmarlan.se 
39235 Kalmar            
 

 

Datum: 210305 

 
Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Samordningsförbundet i  
Kalmar län fredagen den 5 mars 2021. 
 
 
Plats:  Via Skype 
 
Tid  13.30 – 14.30 

  
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   
Madeleine Rosenqvist väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
Informationsärenden 
 
§ 3 Protokoll från arbetsutskott 201127 
Protokoll från arbetsutskott 201127 har varit utsänt. 
Arbetsutskottet beslutar att protokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 4 Protokoll från styrelsemöte 201211 
Protokoll från styrelsemöte 201211 har varit utsänt. 
Arbetsutskottet beslutar att styrelseprotokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 5 Protokoll ordförandebeslut gällande nytt dataskyddsombud, samt 
bekräftelse från IMY 
Protokoll ordförandebeslut gällande nytt dataskyddsombud samt bekräftelse från IMY 
har varit utsänt. 
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Nytt dataskyddsombud är därmed på plats efter att den förre avslutat sin tjänst på 
regionen.  
Arbetsutskottet beslutar att protokollet och bekräftelsen läggs till handlingarna 
 
§ 6 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 210219 
Minnesanteckningar från beredningsgruppsmötet 210219 har varit utsända. 
Arbetsutskottet beslutar att minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 
 
§ 7 Minnesanteckningar från dialog med länets kommuner 201210 
Minnesanteckningar från dialog med länets kommuner 201210 har varit utsända. 
Arbetsutskottet beslutar att minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 
 
§ 8 Nytt uppdragsavtal Innergården, reviderad budget 2021 
Nytt uppdragsavtal gällande Innergården har varit utsänt. 
Innergården har haft en tid av förändring, men nu börjar saker utkristallisera sig och  
insatsen har nu fått nya lokaler hos AME i Mörbylånga.  
Flytten innebär att Innergården inte längre kommer att erbjuda grön rehab på det sätt 
som man tidigare gjort och som man önskar. Det är en bit kvar innan Innergården är 
klar med sitt förändringsarbete, då det föreligger sjukskrivning och föräldraledighet  
samtidigt som insatsen behöver revideras utifrån de nya förutsättningarna.  
AME är dock hoppfulla och kreativa. 
 
Den stora förändringen i det nya uppdragsavtalet som upprättats är att den gröna  
Rehabiliteringen är borttagen samt att det budgeterade antalet deltagare överens- 
stämmer med länets övriga insatser. 
 
I samband med avtalet kommer även budgeten i form av insatsmedel revideras. Det  
innebär att verksamhetsplan och budget för 2021 bör revideras på kommande  
styrelsemöte. Innergården kommer ha en betydligt lägre kostnad än tidigare budget  
anger. 
 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå styrelsen att godkänna det nya uppdragsavtalet  
samt ger förbundschef i uppdrag att revidera verksamhetsplan och budget inför  
kommande styrelsemöte.  
 
§ 9 Avsatt 3 miljoner i sparkonto, Sparbanken i Högsby 
Förbundschef informerar att 3 miljoner kronor av förbundets medel är placerad på  
sparkonton i Högsby Sparbank, enligt beslut från styrelsen. 
2 miljoner är placerade och bundna i ett år till en ränta av 0,1 % 
500 tusen kr är placerade och bundna i två år till en ränta av 0,2% 
500 tusen kr är placerade och bundna i tre år till en ränta av 0,3% 
 
Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 10 Översyn av avtal gällande sakkunnigt biträde 
Förbundschef informerar om att avtal med sakkunnigt biträde är under revidering. Det 
nuvarande avtalet tecknades när förbundet var nybildat och förbundschef i dialog  
med sakkunnigt biträde har haft en första dialog. Avtalet ska även diskuteras med  
revisorerna för att senare tecknas under. 
 
Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
§ 11 Förbundet informerar 
Nya hemsidan på plats, den är tillgänglighetsanpassad upp till nivå AA standard.  
Inbjudningar till två av fyra föreläsningar är utsända och fullbokade, Olof Röhlander  
samt Mats Karlsson.  AU skickar med att det vore bra om vi kunde utöka antalet  
platser.  
 
Årsredovisningen är granskad av PWC och det råder inga oklarheter från deras håll. 
Digital fredagsfika för insatspersonalen äger rum varannan fredag. 
Indikatorerna är sammanställda och visar på bra resultat. Dessa redovisas på 
kommande styrelsemöte. Alla insatser är igång i någon form och har dialog med  
deltagarna på lite olika sätt.   
Förbundspersonalen arbetar hemifrån utefter folkhälsomyndighetens rekommenda- 
tioner.  
Ordförandeträff för Samordningsförbund i södra Sverige planeras att äga rum den 18 
mars. Det är ett uppdrag till Jonas Erlandsson i egenskap av styrelseledamot i NNS  
styrelse som är grunden till denna träff. 
 
§ 12 Information från myndigheterna 
FK: Arbetar hemifrån, säkert kommer många av de digitala delarna leva vidare efter  
pandemin. Läget är gott i verksamheten överlag, men det är många nya förändringar 
i spåren av pandemin. Både nya lagar/regler, tillfälliga regler samt förändringar i  
befintliga. 
 
AF: Arbetar hemifrån i alla fall fram till maj. Den digitala utvecklingen pågår för fullt i  
spåren av pandemin. Inga fysiska möten alls. Allt körs via telefon eller dator. 
Fokus för AF är matchningstjänster/privata aktörer. Arbetslösheten ökar men inte i  
den takt som man såg under våren och som man befarat.  
Svårt att spekulera i hur framtiden ser ut i spåren av permitteringar som nu  
genomförs. Rekryterat nya arbetsförmedlare som börjar inom kort.  
 
Beslutsärenden 
 
§ 13 Årsredovisning 2020 
Årsredovisning 2020 har varit utsänd. 
 
Förbundschef föredrar delar av årsredovisningen enligt följande: 
 
2020 har varit annorlunda som för alla organisationer men årsredovisningen är gjord 
och visar på följande, 
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Länet har jobbat med 277 individer i våra insatser 

Av dessa så avslutade 127 individer, 39 in i egen försörjning via arbete eller studier. 
Det ger 30,7 % på avslut till egen försörjning. Detta gör att vi klarar målen trots 
rådande Covid19.  

Under 2019 hade vi 369 individer inregistrerade så det är en sänkning under 2020 
men rådande situation är förklaringen. 

Ytterligare 45 individer har skrivit in sig på AF, det är en bra stegförflyttning. 

Till dessa siffror så kommer det att presenteras ett antal konsultationer, det 
genomförs konsultationer i alla insatser så antalet individer som fått hjälp via 
samverkan är således fler än 277. 

Ekonomiskt påverkas vårt resultat av att vi inte kunnat genomföra 
samverkansinsatser i form av lunchseminarier, inspirationsdagar eller konferenser i 
den omfattning vi budgeterat för. Det innebär att vi levererar ett positivt resultat på ca 
400 tkr. Eget kapital vi årsskiftet uppgick till ca 2,8 miljoner kr. 

Arbetsutskottet beslutar att rekommendera styrelsen att fastställa årsredovisningen  
2020. 
 
§ 14 Ansökan från Kalmar länsmuseum, samt komplettering 
Ansökan från Kalmar läns museum samt komplettering har varit utsänd. 
 
Förbundschef föredrar ansökan från Kalmar länsmuseum som gäller workshops  
för målgruppen unga (15-25 år) i samband med en länsövergripande utställning vid  
namn ”Hemligheten”.  
 
Ingången är psykisk hälsa och ansökan äskar medel för genomförandet av 5  
Workshops/kommunmed start i september 2021. Även medel för en följeforskare är  
medräknad i de ansökta medlen, samt ett material som kan användas efteråt. 
 
Tre saker som känns viktiga i sammanhanget är målgruppen ”unga”, temat psykisk  
hälsa samt att projektet är länsövergripande med en varaktighet på ett år. 
 
423 600 kr är de ekonomiska medlen man äskar för detta projekt. 
 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå styrelsen att godkänna ansökan. 
 
§ 15 Ansluta oss till Kalmar läns integrationsstrategi? 
Kalmar läns integrationsstrategi har varit utsänd. 
Förbundschefen föredrar ärendet. Frågan om integration är både kall och varm på  
samma gång. Känns angeläget att ingå i denna strategi med nätverk kring dessa  
viktiga frågor. 
 
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att bevilja anslutning till Kalmar läns integrations- 
strategi. 
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§ 16 Representant till NNS årsmöte 23 april 
Inbjudan till NNSA årsmöte den 23 april 2021 har varit utsänd. 
Då Jonas Erlandsson är med i NNS styrelse känns det naturligt att vice ordförande 
representerar Samordningsförbundet i Kalmar län på NNS årsmöte. 
 
Arbetsutskottet beslutar att Madeleine Rosenqvist blir förbundets representant.  
 
§ 17 Styrelsemötet 19/3 upplägg 
Digitalt via teams 9.00 
Förslag att KRUS gör en presentation av 7tjugo.  
 
Övriga frågor.  
 
§ 18 Övriga frågor 
Nästa AU är den 4 juni 2021 
 
§ 19 Avslutning 
Ordförande avslutar mötet med att tacka de närvarande för visat intresse.  
 
 
 
 
Justeringsperson   Ordförande 
 
-----------------------------    ----------------------------- 
Madeleine Rosenqvist   Jonas Erlandsson 
      

 
Vid protokollet 
 
 
-----------------------------   ----------------------------  
Malin Gruvhagen   Joakim Ivarsson 
 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1048359



SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN: JONAS ERLANDSSON
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Samordningsförbundet i Kalmar län
DATUM & TID: 2021-03-09 09:41:53 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0880c6dc3ceacf2ca12adc0ed1bb9cb440

NAMN: MADELEINE ROSENQVIST

TITEL, ORGANISATION: vice ordförande, Samordningsförbundet í Kalmar
län

DATUM & TID: 2021-03-09 15:05:55 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09412ab178321122a697f36b35748c1b9f

NAMN: JOAKIM IVARSSON
TITEL, ORGANISATION: Förbundschef, Samordningsförbundet i Kalmar län
DATUM & TID: 2021-03-09 15:48:40 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _095735b7cda24f48cef348fba382285919

Sida 1/2Comfact Signature Referensnummer: 1048359



NAMN: Malin Viktoria Gruvhagen
TITEL, ORGANISATION: bitr förbundschef, Samordningsförbundet i Kalmar
DATUM & TID: 2021-03-09 15:49:32 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06b42e3d5f42499fcdf7fc63e367adcfdf

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-03-09 15:49:40 +01:00
Ref: 1048359
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 2/2Comfact Signature Referensnummer: 1048359

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

		2021-03-09T15:49:46+0100
	Comfact AB




