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Datum: 210618 

 

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

 

Tid: fredag 18 juni 
Plats: Mötet genomförs digitalt via Teams.  

 

Närvarande:    
Jonas Erlandsson  Region Kalmar län 
Jonny Bengtsson (ersättare)  Region Kalmar län 
Madeleine Rosenqvist  Region Kalmar län 
Marie Nicholson (ersättare)  Region Kalmar län 
Anette Rogö   Region Kalmar län 
Inger Hilmansson (ersättare)   Region Kalmar län 
Lars Ljung   Borgholms kommun 
Stefan Nyström   Emmaboda kommun  
Conny Daag   Hultsfreds kommun 
Roger Holmberg   Kalmar kommun 
Hanne Lindqvist (ersättare)  Kalmar kommun 
Agneta Landberg  Mönsterås kommun  
Cathrine Ahlgren/Pålsson (ersättare)  Mönsterås kommun 
Jimmy Loord   Nybro kommun 
Mathias Karlsson (ersättare)  Oskarshamns kommun 
Lars Häggbring   Torsås kommun 
Gunnar Jansson   Västerviks kommun 
Ann-Brith Sköld   Arbetsförmedlingen  
Petter Grönwall   Försäkringskassan 
 
Övriga deltagare:  
Joakim Ivarsson   Förbundschef 
Malin Gruvhagen  Bitr. förbundschef 
 
 
 
Öppnande av sammanträdet. 

Ordförande Jonas Erlandsson hälsar välkomna.  
Mötet inleds med gästföreläsning av Statisticon och Mats Forsberg 
Läs mer på statisticon.se och för kommunanalys besök studios.statisticon.se/finsam 
 

Under denna föreläsning deltar även beredningsgruppen i Kalmar län. 
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§95 Godkännande av dagordningen 

Styrelsen godkänner dagordningen  

§96 Val av protokolljusterare 

Jimmy Loord och Roger Holmberg väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Meddelanden och information 

§97 Protokoll från styrelsemöte 210319 

Protokoll från styrelsemöte 210319 hade varit utsänt. 

Justering genom dagens protokoll att Johnny Bengtsson var närvarande vid styrelsemötet 
210319. 

Protokollet läggs därefter till handlingarna. 

§98 Minnesanteckningar från mötet med revisorerna 210423 

Minnesanteckningar från mötet med revisorerna 210423 hade varit utsända och läggs till 
handlingarna. 

§99 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 210506 

Minnesanteckningar från beredningsgruppsmötet 210506 hade varit utsända och läggs till 
handlingarna. 

§100 Minnesanteckningar ägardialog med länets kommuner 210506  

Minnesanteckningar från ägardialog med kommunerna 210506 hade varit utsända och läggs 
till handlingarna. 

§101 Protokoll från AU-sammanträdet 210527 

Protokoll från AU-sammanträdet 210527 hade varit utsänt och läggs till handlingarna. 

§102 Rapport från PWC för Samordningsförbundets verksamhet 2020 

Rapport från PWC för Samordningsförbundet i Kalmar läns verksamhet 2020 hade varit 
utsänd och läggs till handlingarna. 

§103 Revisionsberättelse för 2020 års verksamhet 

Revisionsberättelse för 2020 års verksamhet hade varit utsänd och läggs till handlingarna 

§104 Muntlig information om SAMBA i Nybro och Emmaboda kommuner samt Kompass i 
Mörbylånga kommun 

Innergården har flyttats till AME av flertalet anledningar och den gröna rehabiliteringen har 
tagits bort för att anpassa sig till de nya lokalerna. Det blir en omstart och det sker en del 
förändringar. Ny personal är på plats då de gamla har slutat eller är föräldralediga. Nystarten 
innebär ett namnbyte till Kompass, ett större fokus på grupp med 7tjugo som bas samt 
större samarbete mellan insatsen och AME. Uppstart förväntas bli i augusti. 
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I Nybro kommun lades ett sparkrav på insatsen Samba. Det var en del olyckliga 
omständigheter som gjorde att vi som förbund fick blanda in politiken och ta hjälp ovanifrån. 
Just nu så finns en tjänstemannaskrivning från Emmaboda och Nybro om att man vill dela på 
insatsen även fortsatt och att man vill lösa det på bästa sätt. Det finns en tjänst på 50% som 
Nybro finansierat, denna är nu förslag på att endera av kommunerna fortsätter finansiera 
eller att de delar på denna tjänst. Kanske kommer den skifta mellan åren. I dagsläget så är 
situationen under kontroll och insatspersonalen känner sig trygga med fortsatt process. 

§105 Anmälan av delegationsbeslut  

Anmälan av delegationsbeslut för perioden 2020-03-19—2021-06-18 hade varit utsänd och 
läggs till handlingarna 

§106 Förbundet informerar  

Information från Samordningsförbundet hade varit utskickad, inga frågor finns. 

Informationen läggs till handlingarna.  

§107 Information från myndigheterna  

Information från myndigheterna hade varit utskickad, inga frågor finns.  

Informationen läggs till handlingarna.  

Beslutsärenden/Diskussionsärenden  

§108 Ansökan från Försäkringskassan och arbetsförmedlingen ACT 

Ansökan från Försäkringskassan och arbetsförmedlingen gällande föreläsningar och 
handledning i ACT hade varit utsänd. Ansökt belopp för handledning och föreläsningar är     
25 488 kr. 

Styrelsen beslutar att bevilja ansökan. 

§109 Policy för hantering av personuppgifter i Samverkansteam 

Policy för hantering av personuppgifter i Samverkansteam hade varit utsänd. 

Förbundschef föredrar kort policyn, som handlar om att få den länsövergripande strukturen 
nedskriven i en policy. Policyn har vandrat runt från insatspersonal till Samverkansteam och 
LSG för påseende och justering. Dokumentet är ett levande dokument och kommer troligtvis 
att revideras kontinuerligt. 

Styrelsen beslutar att anta policyn. 

§110 Skrivelse om arbete med skyddad identitet och våld i nära relationer 

Skrivelse om arbete med skyddad identitet samt våld i nära relationer hade varit utsänd. 
Förbundschef föredrar ärendet kort och beskriver insatsernas behov av att ha någon form av 
dokument som kan hjälpa dem vid hantering av nämnda områden ovan. 

Styrelsen beslutar att ge förbundspersonalen i uppdrag att arbeta fram policy kring ovan 
nämnda områden.   
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§111 Beslut om nytt dataskyddsombud 

Information om att nytt dataskyddsombud hade varit utsänd. 

Styrelsen beslutar att My Henstam, regionjurist, utses till Samordningsförbundet i Kalmar 
läns dataskyddsombud från och med den 18 juni 2021 tills vidare och ersätter därmed Jennie 
Hagberg. 

 

Övriga frågor: 

§112 Övriga frågor och nästa styrelsemöte 22 oktober.  

I samband med länskonferensen 21 – 22 oktober som vi planerar blir en fysisk konferens i 
Kalmar, läggs nästa styrelsemöte. 

Information om att beslut är taget i Hultsfred kommun om ny ersättare i 
Samordningsförbundets styrelse, delges av Jonny Bengtsson. 

§113 Avslutning  

Ordförande Jonas Erlandsson avslutar dagens sammanträde och tackar alla för deltagandet 
samt önskar styrelse och Förbundspersonal en fin sommar!  

 

_______________________  _____________________ 
Jonas Erlandsson   Joakim Ivarsson 
Ordförande   Förbundschef 
 
 
 
_______________________  
Malin Gruvhagen    
Sekreterare    
 
 
 
_______________________  _____________________ 
Jimmy Loord    Roger Holmberg 
Justeringsperson   Justeringsperson 
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NAMN: JONAS ERLANDSSON
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Samordningsförbundet i Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0556ea44de1ebc198ca3afb500c91d300d
DATUM & TID: 2021-06-25 12:45:40 +02:00

NAMN: ROGER HOLMBERG
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DATUM & TID: 2021-06-30 11:52:28 +02:00

NAMN: JIMMY LOORD
TITEL, ORGANISATION: Justeringsperson, Samordningsförbundet i Kalmar
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NAMN: JOAKIM IVARSSON
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