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Datum: 211008 

 
Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Samordningsförbundet i  
Kalmar län fredagen den 8 oktober.  
 
 
Plats:  Trädgårdsgatan, Kalmar 
 
Tid  10.00 – 12.00 

  
Beslutande deltagare:   Jonas Erlandsson, ordf. 

Madeleine Rosenqvist, 
 Kristina Eimar 
 Roger Holmberg 
  
Revisorer Bo Jonsson  Regionens revisor 
 Margareta L Johansson Kommunernas revisor 
 Niclas Bremström KPMG (statens revisor) 
 Joakim Klasa  Revisionschef Region Kalmar län 
 Martina Eriksson Administrativ samordnare Regionen 
 
 
Övriga deltagare:          Joakim Ivarsson 
                   Malin Gruvhagen 

                  Athraa Ahmed 
                  
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   
Kristina Eimar väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
Informationsärenden 
 
§ 3 Protokoll från arbetsutskott 210527 
Protokoll från arbetsutskott 210527 har varit utsänt. 
Arbetsutskottet beslutar att protokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 4 Protokoll från styrelsemöte 210618 
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Protokoll från styrelsemöte 210618 har varit utsänt. 
Arbetsutskottet beslutar att styrelseprotokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 5 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 210929 
Minnesanteckningarna har varit utsända.  
Arbetsutskottet beslutar att minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 
 
§ 6 Medelstilldelning 2022 
Idealfördelning över medelstilldelning från Försäkringskassan har varit utsänd. 
Besked från Försäkringskassan om att tilldelningen för 2022 blir 8 029 000 kr har 
inkommit. Det är i enlighet med vår tilldelning vi äskat. Ingen minskning av tilldelning 
skedde vilket var befarat. Värt att notera är att det slutgiltiga beskedet kommer i 
november.  
Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna 
 
§ 7 NNS förslag om höjd serviceavgift 
NNS förslag om höjd serviceavgift har varit utsänd. 
Förslag finns från NNS styrelse att höja serviceavgiften. Detta för att stärka NNS roll 
som aktör. Det krävs tjänstemannastöd för att bereda ärenden och hålla dialogen  
levande med såväl förbund som med myndigheter och  
beslutsfattare. För att NNS ska kunna agera än mer kraftfullt finns förslag om att höja 
serviceavgiften från två promille till tre promille av medelstilldelningen per förbund. 
 
AU beslutar att föreslå styrelsen att bevilja höjd serviceavgift 
 
§ 8 Förbundet informerar 
Verksamheten startar sakta upp igen efter pandemin, värt att nämna är att alla våra 
åtta insatser har haft i gång sin verksamhet under pandemin. Det har varit många 
nya grepp som visat sig fungera och vara framgångsrika. Vi har lärt oss mycket och 
fått nya verktyg.  
 
Insatsträff har genomförts med vår personal, det var uppskattat och efterlängtat.  
 
Hösten kommer bjuda på digitala föreläsningar, i dagsläget är en planerad i 
november och den har temat VNR, Våld i nära relationer. Det faller väl in i det 
uppdrag vi har att arbeta fram en policy kring våra egna rutiner kring VNR.  
 
Konferensen som var planerad till den 21 – 22 oktober kommer få ny form då det 
fortfarande finns restriktioner hos myndigheterna vilket försvårar deltagande. Mer info 
kommer vid punkt 13. 
 
§ 9 Information från myndigheterna 
FK – oerhört mycket förändringar men ändå en stabil arbetssituation. Det har bytts 
nytt ärendehanteringssystem vilket tagit en del energi. 
Många tillfälliga Covid-regler försvinner inom kort. Karens är tillbaka och läkarintyg 
ska också fasas in igen. 
FK har påbörjat en successiv återgång till kontoren.  
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Lagförslag och reformering av sjukförsäkringen är aktuellt och fortsättning lär följa.  
 
 
Diskussionsärende 
 
§ 10 Delårsrapport 2021 (jan – juni) 
Delårsrapport för 2021 har varit utsänd. 
 
Det vi ser kring första halvåret är att alla insatser har varit i gång, trots pandemin, så 
207 individer har fått vårt stöd under jan – juni 2021. 230 individer är budgeterat för 
på årsbasis. Det gör att vi ligger bra till vad gäller måluppfyllelse kring just detta. 

56 nya deltagare hittills under 2021, 76 deltagare har slutat hos våra insatser under 
första halvåret, 23 av dessa har gått direkt till egen försörjning, det ger 30,3%. Fint i 
linje med förbundets målsättning.  

Medelåldern är 37,5 år. Det är en ökning från föregående år. 

Utbildningsnivån visar marginellt att kvinnor är lite mer högutbildade.  

Delårsrapporten visar på ett resultat på ca 840 000: - Det är till stor del på grund av       
pandemin. 
 
Hur kan vi erbjuda mer verksamhet i Kalmar län under nästa år i spåren av att vi har 
god ekonomi? Förslag finns om att titta på om vi kan erbjuda mer utbildning,  
kompetenspåfyllnad, föreläsningar eller möjlighet för kommunerna att testa något nytt 
i spåren av pandemin. Kansliet får i uppdrag att vara kreativa kring detta. 
 
AU beslutar att föreslå styrelsen godkänna delårsrapporten för 2021. 
 
§ 11 Internkontrollplan – behöver uppdateras 
Internkontrollplanen från 2016 har varit utsänd. 
 
Då internkontrollplanen är fem år gammal behöver den ses över och revideras.  
Följande synpunkter framkom i diskussionen. 
Ekonomi och budget bör förtydligas hur internkontrollen sker – vem ansvarar för vad. 
Den bör fortsättningsvis revideras varje år och finnas med som en punkt. 
Inskrivet att det bör finnas en teknisk förening för att undvika eventuella ekonomiska 
situationer som är oönskade. 
 
AU ger förbundschef i uppdrag att revidera internkontrollplanen inför styrelsemötet  
den 22 oktober och föreslår därefter att styrelsen godkänner revideringen. 
 
§ 12 Delegationsordning – behöver uppdateras 
Delegationsordningen från 2016 hade varit utsänd. 
 
Även delegationsordningen är fem år gammal behöver den ses över och revideras.  
Följande synpunkter framkom i diskussionen. 
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Ange titel och inte endast ansvarig tjänsteman 
Revision bör ske varje år och finnas med som en punkt. 
Beloppsgränserna över delegationen behöver anpassas utifrån dagens situation och 
utgå från basbeloppet. 
Förbundschefens utlägg ska attesteras av ordförande behöver förtydligas liksom att  
ordförandes utlägg ska attesteras av vice ordförande. 
 
AU ger förbundschef i uppdrag att revidera delegationsordningen inför styrelsemötet  
den 22 oktober och föreslår därefter att styrelsen godkänner revideringen. 
 
§ 13 Innehåll på länskonferensen 21–22 oktober 
Inbjudan till länskonferensen har varit utsänd. 
 
Beslut är taget om att konferensen endast blir en dag. Detta på grund av restriktioner 
fortfarande hos AF och FK. Vi enades om att fyrpartssamverkan är det viktigaste för 
oss och det finns löfte om deltagande från FK och AF under fredagen.  
Fredagen blir en föreläsning kring BIP och sedan diskussioner kring förbundets 
framtid. Nytt program för konferensen finns.  
Det är inte optimalt men det är ett beslut som känns rätt med tanke på 
fyrpartssamverkan.  
 
AU beslutar att ställa sig bakom förslaget om att det blir en endagskonferens. 
 
Beslutsärenden 
 
§ 14 Ansökan från Torsås, förstärkt insats RESA 
Ansökan över utökad insats i Torsås (RESA) har varit utsänd. 
Förbundschefen föredrar ansökan och förklarar resonemanget bakom förslaget att 
utöka insatsen. Högt tryck in i insatsen samt att det finns arbetsmiljöaspekter om att 
inte arbeta ensam, då rättssäkerheten kan påverkas för individer.  
 
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att bevilja en 50% förstärkning av insatsen under ett 
års tid. 
 
Övriga frågor.  
 
§ 15 Övriga frågor 
Nästa AU är den 26 november – inbjudna är riksdagsledamöter i Kalmar län 
 
§ 16 Avslutning 
Ordförande avslutar mötet med att tacka de närvarande för visat intresse.  
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Vid protokollet 
 
 
 
-----------------------------   ----------------------------  
Malin Gruvhagen    Joakim Ivarsson 
 
 
 
 
 
Justeras   
 
-----------------------------   ----------------------------  
Jonas Erlandsson   Kristina Eimar 
Ordförande    Försäkringskassan 
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NAMN: JONAS ERLANDSSON
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Samordningsförbundet i Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
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NAMN: KRISTINA EIMAR
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