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Datum: 210319 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Samordningsförbundet i 
Kalmar län. 

Tid: fredag 19 mars 
Plats: Mötet genomförs digitalt via Teams.  

 

Närvarande:    
Agnetha Landberg Mönsterås kommun  
Lars Ljung  Borgholms kommun 
Conny Daag  Hultsfreds kommun 
Carl-Wiktor Svensson Högsby kommun 
Gunnar Jansson  Västerviks kommun 
Jimmy Loord  Nybro kommun 
Lars Häggbring  Torsås kommun 
Roger Holmberg  Kalmar kommun 
Hanne Deverén  Kalmar kommun (ersättare) 
Stefan Nyström  Emmaboda kommun  
Ingela Ottosson  Oskarshamns kommun  
Mathias J Karlsson Oskarshamns kommun (ersättare) 
Lars Sandberg  Vimmerby kommun 
Jonas Erlandsson Region Kalmar län 
Madelene Rosenqvist Region Kalmar län 
Anette Rogö  Region Kalmar län 
Marie Nicholsson  Region Kalmar län (ersättare) 
Inger Hilmansson Region Kalmar län (ersättare) 
Ann-Brith Sköld  Arbetsförmedlingen  
Petter Grönwall  Försäkringskassan 
 
Övriga deltagare:  
Joakim Ivarsson  Förbundschef 
Malin Gruvhagen Bitr. förbundschef 
Laila Ruchatz-Andersson KRUS - inledning 
Jenny Wedin  KRUS - inledning 
Sofia Karlsson   KRUS - inledning 
 
Öppnande av sammanträdet. 

Ordförande Jonas Erlandsson hälsar välkomna.  

Mötet inleds med gästföreläsning av insatsen KRUS i Kalmar. De beskriver metodiken 7tjugo 
som vi jobbar med i förbundet.   

Läs mer på samkalmarlan.se/krus   
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§1 Godkännande av dagordningen 

Styrelsen godkänner dagordningen  

§2 Val av protokolljusterare 

Anette Rogö och Agneta Landberg väljs att jämte ordförande justera mötesprotokollet. 

 

Meddelanden och information 

§3 Protokoll från styrelsemöte 201211 

Protokoll från styrelsemötet 201211 har varit utsänt. 

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

§4 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 210219 

Minnesanteckningar från beredningsgruppens möte 210219 har varit utsänt  

Styrelsen beslutar att lägga minnesanteckningarna till handlingarna. 

§5 Protokoll AU 210305 

Protokollet från AU sammanträdet 210305 har varit utsänt. 

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

§6 Ordförandebeslut gällande dataskyddsombud, samt mottagningsbekräftelse från IMY.  

Ordförandebeslut gällande nytt dataskyddsombud samt mottagningsbekräftelse från IMY 
har varit utsända. 

Förbundschef föredrar ärendet kort.  

Styrelsen beslutar att lägga beslut, mottagningsbekräftelse samt informationen till 
handlingarna. 

§7 Muntlig information om placering av medel i sparkonto hos sparbanken i Högsby. 

Förbundschefen föredrar punkten och meddelar att placering av förbundets medel är utförd 
enligt tidigare styrelsebeslut. 

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

§8 Information om reviderat uppdragsavtal gällande insatsen Innergården i Mörbylånga 
kommun. 

Reviderat uppdragsavtal gällande insatsen Innergården har varit utsänd. 

Förbundschef föredrar ärendet och delger att vissa förändringar är gjorda i spåren av 
omorganisation i Mörbylånga kommun.  

Styrelsen beslutar att lägga informationen och uppdragsavtalet till handlingarna. 
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§9 AU- beslut om förbundets representation på NNS årsmöte den 23 april 

Kallelse och dagordning till NNS årsmöte den 23 april har varit utsänd. 

Ordförande meddelar att AU utsett Madeleine Rosenqvist att representera 
Samordningsförbundet i Kalmar län på årsmötet. 

Styrelsen beslutar att lägga kallelsen samt informationen till handlingarna. 

§10 Genomgång av indikatorsresultat för 2020 

Resultat från 2020 års indikatormätning har varit utsänd. 

Förbundschefen föredrar punkten och går igenom de fyra målgruppernas resultat. En stor 
nöjdhet i samtliga målgrupper konstaterades. Fråga om förbundet kan se någon progression 
i svaren gentemot tidigare mätningar ställdes. Då 2020 år varit speciellt med 
Coronapandemin är det svårt att göra några jämförelser med tidigare år.    

Styrelsen beslutar att lägga resultaten av indikatorsmätningen för 2020 till handlingarna. 

§11 Anmälan av delegationsbeslut  

Anmälan av delegationsbeslut för perioden 201211-210319 har varit utsänd. 

Styrelsen beslutar att lägga anmälan om delegationsbeslut till handlingarna. 

§12 Balanslista över fattade men ej genomförda beslut  

Balanslista över fattade men ej genomförda beslut för perioden 201211-210319 har varit 
utsänd. 

Styrelsen beslutar att lägga den tomma balanslistan till handlingarna.  

§13 Förbundet informerar  

Digitala föreläsningar under våren, 25 mars Olof Röhlander, 21 april Mats Karlsson, 18 maj 
Klas Hallberg och 8 juni Erik Bergström. Vi gör dessa i samarbete med Scenteknik i Kalmar. 

Fredagsfika varannan vecka med personalen i insatserna. För att hålla kontakten och delge 
tankar, idéer och känslor.  

Arbetet med att ta fram en pilot kring LUX fortgår i Nybro nu. Uppstart av LUX är oklart med 
tanke på pandemins grepp om oss. 

Årsredovisningen är klar och är uppe för beslut senare på dagens agenda.  

Diskussion sker med sakkunnigt biträde kring ett nytt avtal för revision. 

Möte med ordföringar i södra landet har genomförts och var uppskattat. En mätmetod är 
intressant och ska presenteras på nästkommande styrelsemöte, vissa frågor dök upp som 
man vill ställa till NNS. 

BIP/SKAPA är en metodik som tagits in av våra kollegor i Halland, den kommer ursprungligen 
från Danmark. Det är en evidensbaserad metod kring den målgrupp som vi arbetar med. Det 
presenteras en självskattning som är intressant och flertalet faktorer för framgång kan vi 
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egentligen redan känna närhet till. Det kommer att ges möjlighet att utbilda sig i metoden 
inom kort via NNS. Vi är intresserade av detta och kommer hålla oss uppdaterade.  

§14 Information från myndigheterna  

Försäkringskassan informerar: Stökig vår med många nya lagar, tillfälliga regler och nya 
förordningar. Varit mycket att skaffa sig koll på och många undantag att förhålla sig till. 

Smittbärarersättningen har varit omfattande och en del resurser har behövts styras om.  
 
Utbetalningar är i fas och pandemin har till viss del frigjort tid så handläggningen har hunnits 
med.  
Sjukfallen har inte ökat så markant som man befarade, det är de korta som ökat men inte i 
nivå med befarat.  
 
Ny lag kring dag 180: 
Lagändring inom Socialförsäkringen 
Regeringen har fattat beslut om en lagändring för bedömning av arbetsförmåga vid dag 181 i 
rehabiliteringskedjan. Tidigare har Försäkringskassan kunnat tillämpa särskilda skäl i sin bedömning. 
Från och med 15 mars 2021 kommer detta undantag att ersättas med övervägande skäl. 
Övervägande skäl kan användas när mer talar för än emot att den som är sjukskriven kan återgå till 
arbete hos arbetsgivaren innan dag 365 i rehabiliteringskedjan. Bedömningsgrunden mot normalt 
förekommande arbete vid dag 181 kommer fortfarande finnas kvar. Om övervägande skäl kan 
tillämpas ska den sjukskrivne efter 180 dagars sjukskrivning bedömas mot arbete hos sin 
arbetsgivare, även om arbetsförmågan inte är nedsatt i ett normalt förekommande arbete.  
Bedömningsgrunden mot normalt förekommande arbete vid dag 365 kommer fortfarande finnas 
kvar. 
 
Det sker viss förändring i de administrativa systemen.  
 
Arbetsförmedlingen informerar: De digitala tjänsterna utökas hela tiden, både till arbetsgivare och 
arbetssökande. Det servas mer och mer digitalt. Tanken i slutet med detta är att öppna upp tid för att 
hinna handlägga. 
Arbete görs med de privata aktörerna, dessa ska erbjuda stöd och matchning.  
Reformeringen innebär mycket dialoger både externt och internt. Just nu är fokus på de leverantörer 
av matchningstjänster som finns, dessa behöver få kontaktvägar i närområdet. Nya 
samverkansformer byggs upp kring detta.  
Att få fler i utbildningar är ett viktigt fokus för AF nu och framöver.  
 
Arbetsförmedlingen kan inte vara med i projekt på samma sätt som tidigare nu då de privata 
aktörerna ska träda in för individer som är i behov insats. Det som man kan besluta kring behöver 
vara upphandlat. Det jobbas med att bringa klarhet i detta.  
 
Många kommer ut i arbete så det pågår ett bra arbete hela tiden på AF. Målbild är fattad för AF för 
2026 och den kommer börja kommuniceras ut. Många processer är i gång och kanske skulle lite 
7tjugo och spelplan vara bra. 
 
Intensivåret är en ny insats, det är för dem i etableringsprogrammet med minst 12 månader kvar. 
Kombination av utbildning, praktik och coachning. Detta startar upp i april. 
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Nystartsjobb och extratjänster är förlängt till tre år,  
Inga kundtorg kvar utan statens servicecenter har tagit över. Det ger mer möjlighet till fokus på 
samtal med arbetsgivare och arbetssökande.  
 
Anställningar genomförs, SIU:s konsulenter och handläggare.  
 

Beslutsärenden/Diskussionsärenden  

§15 Årsredovisningen 2020 

Årsredovisningen för 2020 har varit utsänd. 

Förbundschefen föredrar årsredovisningen kort och kommenterar deltagarantalet och att 
det fortsatt är positivt att mer än 30 % av avslutade deltagare går in i egenförsörjning i form 
av arbete eller studier. Förbundschef redogör också för det ekonomiska resultatet där 
förbundet överstiger nationella rådets riktlinjer om eget kapital, samt att insatsernas 
rekvirering överstiger fem procent i felmarginal. Det beror på att Coronasituationen inte 
möjliggjort att genomföra planerade aktiviteter i den utsträckning som det budgeterats för.  

Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2020 års verksamhet. 

§16 Revidering av budget i Verksamhetsplan och budget 2021 

Revidering av budget i Verksamhetsplan och budget för 2021 har varit utsänd. 

Förbundschef föredrar ärendet kort och revideringen handlar om en kostnadsminskning i en 
av insatserna förbundet finansierar. 

Styrelsen beslutar att fastställa revideringen av verksamhetsplan och budget för 2021. 

§17 Ansökan från Kalmar läns museum samt kompletterande svar utifrån 
beredningsgruppens yrkande 

Ansökan från Kalmar läns museum samt kompletterande svar utifrån beredningsgruppens 
yrkande har varit utsända.  

AU rekommenderar styrelsen att bevilja ansökan om workshops för unga med innehåll om 
psykisk hälsa, utifrån ansökan och komplettering. 

Styrelsen beslutar att bevilja ansökan utifrån AU:s rekommendation.  

§18 Integrationsstrategin för Kalmar län 

Integrationsstrategi för Kalmar län har varit utsänd. 

Fråga om Samordningsförbundet ska ansluta sig till strategin ställs.  

Styrelsen beslutar att förbundet ska ansluta sig till strategin.  

Övriga frågor: 

§19 Övriga frågor, nästa styrelsemöte 18 juni 2021 

Förhoppning om fysisk träff som givetvis är Coronaanpassad.  
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§94 Avslutning  

Ordförande Jonas Erlandsson avslutar dagens sammanträde.   

 

_______________________  _____________________ 
Jonas Erlandsson   Joakim Ivarsson 
Ordförande   Förbundschef 
 
 
 
 
_______________________  ______________________ 
Anette Rogö    Agnetha Landberg 
Justeringsperson   Justeringsperson 

 

 

_______________________  
Malin Gruvhagen    
Sekreterare  
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