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Datum: 210527 

 
Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Samordningsförbundet i  
Kalmar län torsdagen den 27 maj 2021.  
 
 
Plats:  Via Skype 
 
Tid  11.10 – 12.30 

  
Beslutande deltagare:   Jonas Erlandsson, ordf. 

Madeleine Rosenqvist, 
 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   
Ingela Ottosson väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
Informationsärenden 
 
§ 3 Protokoll från arbetsutskott 210305 
Protokoll från arbetsutskott 210305 har varit utsänt. 
Arbetsutskottet beslutar att protokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 4 Protokoll från styrelsemöte 210319 
Protokoll från styrelsemöte 210319 har varit utsänt. 
Arbetsutskottet beslutar att styrelseprotokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 5 Minnesanteckningar från möte med revisorerna 210423 
Minnesanteckningar från möte med revisorerna 210423 har varit utsända.  
Arbetsutskottet beslutar att minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 
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§ 6 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 210506 
Minnesanteckningar från beredningsgruppens möte 210506 har varit utsända. 
Arbetsutskottet beslutar att minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 
 
§ 7 Minnesanteckningar från dialog med länets kommuner 210506 
Minnesanteckningar från dialog med länets kommuner 210506 har varit utsända. 
Arbetsutskottet beslutar att minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 
 
§ 8 Rapport från PWC över Samordningsförbundets verksamhet 2020 
Rapport från PWC över Samordningsförbundets verksamhet 2020 har varit utsänd. 
Arbetsutskottet beslutar att rapporten läggs till handlingarna. 
 
§ 9 Revisionsberättelse för 2020 
Revisionsberättelsen för 2020 har varit utsänd.  
Arbetsutskottet beslutar att revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 
 
§ 10 Information om SAMBA i Nybro och Emmaboda kommuner 
Tjänstepersonerna redogör för situationen med huvudmannaskapet gällande 
insatsen Samba i Nybro och Emmaboda kommuner. 

Samba kommer efter flera turer kring sparkrav och dylikt att byta huvudmannaskap. 
Detta har föregåtts av en hel del diskussioner som varit komplicerade men vi är 
trygga med att det kommer bli en bra framtid för Samba. 

Antingen så byts huvudmannaskapet till Emmaboda kommun eller så blir det AME i 
Nybro. Dialogen är pågående och vi hoppas det blir klart innan semesterperioden. 

 
§ 11 Information från NNS årsmöte 
Madeleine Rosenqvist som var förbundets representant på NNS årsmöte ger en bild 
av ett synnerligen rörigt möte där det saknades formalia och struktur. Mötet 
genomsyrades av tjafs och där partipolitik blandades in. 

Ordförande är styrelseledamot och låter oss veta att det redan nu påbörjats ett arbete 
för att förtydliga, strukturera och samla in synpunkter från Sverige. Ordförande är där 
kontaktperson för Södra Sverige tillsammans med Jonas Unger styrelseledamot i 
NNS från Gotland.  

§ 12 Förbundet informerar 
Föreläsningar har genomförts, en kvar innan sommaren.  
Eric Bergström den 8 juni.  
Föreläsningarna har varit uppskattade och det har varit en stor spännvidd i ämnen 
som det föreläst om. 
 
En 7tjugoutbildning som genomförts digitalt avslutades förra veckan med 23 personer 
från länets kommuner. 
En utbildningsdag för insatspersonalen genomfördes i april inom ämnet existentiellt  
Synsätt, vilken var mycket uppskattad. 
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I övrigt är samtliga insatser i gång med sina deltagare likt tidigare. Digitala forum  
gäller samt enskild coachning oftast i utomhusmiljö, samt en del friskvårdsaktiviteter. 
 
Förbundspersonal arbetar utifrån folkhälsomyndigheternas rekommendationer, vilket 
innebär en hel del arbete hemifrån. 
 
Inför 2022 tänker förbundspersonalen att mötesforum kommer varvas mellan digitala 
möten och fysiska möten. Ett förslag på upplägg kommer presenteras efter  
sommaren. 
 
 
§ 13 Information från myndigheterna 
AF: Läget samma som tidigare, jobb hemifrån till och med september. Fokus framåt 
och den stora utmaningen är långtidsarbetslösheten. Privata aktörerna är det ett stort 
fokus på. Inga fysiska besök utan allt digitalt. Strategin framöver kommer vara digitalt 
först precis som man önskade redan innan Covid.  

FK: ok arbetssituation, hemifrån. Smittbärarpenningen har mycket ärenden så viss 
stöttning sker inom olika områden. 

Sjukförsäkringen är fortsatt under lupp, mycket pågår internt och pågående lagförslag 
kommer nog innebära stor förändring. Visst internt arbete kring hur man tolkar 
försäkringen efter att flera ärenden blivit ifrågasatta. Förslag finns på att knyta till sig 
mer kompetens utifrån. Inom exempelvis psykisk ohälsa och även juristhjälp.  

 
Beslutsärenden 
 
§ 14 Ansökan från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ACT 
Ansökan från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ACT har varit utsänd. 
Förbundschefen föredrar ansökan som gäller handledning och föreläsning för 
handläggare på Försäkringskassan och arbetsförmedlingen inom ACT. 
Detta till en kostnad av 25 488 kr. 
 
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att bevilja ansökan.  
 
§ 15 Policy för hantering av personuppgifter i Samverkansteamen 
Policy för hantering av personuppgifter i Samverkansteamen har varit utsänd. 
Malin Gruvhagen föredrar policyn och dess innebörd. Policyn har diskuterats på  
samtliga LSG-möten och insatspersonal har gett synpunkter så att policyn ska bli så 
bra som möjligt. Det handlar inte om något nytt förhållningssätt utan bara om att ha  
ordning och reda och en tydlighet i hantering av personuppgifter. 
 
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att anta policyn.  
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§ 16 Skrivelse om arbete med skyddad identitet och våld i nära relationer 
Skrivelse om arbete med skyddad identitet och våld i nära relationer har varit utsänd. 
 
Förbundschefen föredrar ärendet och den dialog som samverkansdagen i Hultsfred 
och Vimmerby innebar och föranledde till skrivelsen. Skyddad identitet och Våld i 
nära relationer är två områden som det efterfrågas handlingsplan för hur man ska 
agera. Frågan ställdes till förbundspersonalen om de kan samordna en enkel 
handlingsplan som är länsövergripande i de insatser förbundet finansierar. 
 
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att bevilja skrivelsen och ge förbundspersonal i 
uppdrag att ta fram handlingsplan kring Våld i nära relationer och skyddad identitet. 
 
§ 17 Uppdrag att se över hur vår finansiering över insatserna ser ut 
Frågan utgår och återtas eventuellt efter statisticons föredrag på styrelsemötet. 
 
§18 Styrelsemötet 18/6 upplägg 
Statisticon kommer inleda styrelsemötet den 18 juni med att föredra om hur man kan 
få fram socioekonomisk statistik på ett pedagogiskt sätt. Till inledningen av statisticon 
kommer även beredningsgruppen att inbjudas delta. 
I övrigt blir upplägget troligtvis digitalt om inget annat meddelas. 
 
Övriga frågor.  
 
§ 19 Övriga frågor 
Nästa AU är den 8 oktober 2021 
Synpunkt på att vi bör förbereda syfte och vision för 2022 inför höstens 
sammanträden, lämnades av Madeleine Rosenqvist.  

 
§ 20 Avslutning 
Ordförande avslutar mötet med att tacka de närvarande för visat intresse.  
 
Vid protokollet 
 
-----------------------------   ----------------------------  
Malin Gruvhagen   Joakim Ivarsson  
 
 
 
Justeras    ordförande  
 
     
-----------------------------   ----------------------------- 
Ingela Ottosson   Jonas Erlandsson 
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