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Datum: 211022 

 

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

 

Tid: Fredag 22 oktober, kl 13-30-15.00 
Plats: Calmar stadshotell  

 

Närvarande:    
Lars Ljung  Borgholms kommun 
Conny Daag  Hultsfreds kommun 
Jonas Erlandsson Region Kalmar län 
Carl-Wiktor Svensson Högsby kommun 
Gunnar Jansson  Västerviks kommun 
Lars Häggbring  Torsås kommun 
Roger Holmberg  Kalmar kommun 
Stefan Nyström  Emmaboda kommun  
Lucas Lodge  Oskarshamns kommun 
Mathias Karlsson Oskarshamns kommun (ersättare) 
Lars Sandberg  Vimmerby kommun 
Anette Rogö  Region Kalmar län 
Henriette Koblanck  Mörbylånga kommun 
Inger Hilmansson Region Kalmar Län (ersättare) 
Madeleine Rosenqvist Region Kalmar län  
Ann-Brith Sköld  Arbetsförmedlingen  
Kristina Eimar  Försäkringskassan 
 
Övriga deltagare:  
Joakim Ivarsson  Förbundschef 
Malin Gruvhagen Bitr. förbundschef 
 
Öppnande av sammanträdet. 

Ordförande Jonas Erlandsson hälsar alla välkomna.  

§114 Godkännande av dagordningen 

Styrelsen godkänner dagordningen  

§115 Val av protokolljusterare 

Gunnar Jansson och Madelene Rosenqvist väljs som justerare 
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Meddelanden och information 

§116 Protokoll från styrelsemöte 210618 

Protokoll från styrelsemöte 210618 har varit utsänt. 

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.  

§117 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 210929 

Minnesanteckningar från beredningsgruppens sammanträde 210929 har varit utsända. 

Styrelsen beslutar att lägga minnesanteckningarna till handlingarna. 

§118 Protokoll från AU-sammanträdet 211008 

Protokoll från Arbetsutskottets sammanträde 211008 har varit utsänt. 

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

§119 Medelstilldelning 2022 

Idealfördelning tillika preliminär fördelning av medel från statligt håll till 
Samordningsförbunden har varit utsänd. 

Ordförande konstaterar att det är samma fördelning som föregående år på 8 029 000 kr från 
statligt håll. Det innebär att den totala medlemsintäkten för Samordningsförbundet i Kalmar 
län blir 16 058 000 kr för 2022 års verksamhet 

Styrelsen beslutar att lägga medelstilldelningen för 2022 till handlingarna. 

§120 Anmälan av delegationsbeslut 

Anmälan av delegationsbeslut från 210618—211022 har varit utsänd. 

Styrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

§121 Rapport från besök i KF Emmaboda 27 september samt dialog med regionens 
ledningsgrupp 19 oktober.  

Förbundschef informerar muntligt om två besök som förbundet gjort sedan föregående 
styrelsemöte. Dels ett besök i Emmaboda på kommunfullmäktige tillsammans med insatsen 
Samba som är verksam där. Dels ett digitalt besök hos Regionens ledningsgrupp där 
information om förbundets verksamhet delgavs. 

Viktigt att komma ut på kommunfullmäktige i länet och informera om 
Samordningsförbundets verksamhet. Styrelseledamöterna får hjälpa till i processen så att 
förbundet blir kallade till kommunfullmäktige och delge information om verksamheten. 

§122 Förbundet informerar  

Skriftlig information från förbundets verksamhet har varit ut sänd. 
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Styrelsen beslutar att lägga den skriftliga informationen till handlingarna 

§123 Information från myndigheterna 

Skriftlig information från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har varit utsänd. 
Påpekande om att det i framtiden är önskvärt att få ta del av informationen även muntligt 
framfördes. 

Styrelsen beslutar att lägga den skriftliga informationen till handlingarna.  

 

Beslutsärenden  

§124 Förslag från NNS att höja serviceavgiften  

Skrivelse från NNS styrelse om förslag på höjd serviceavgift har varit utsänd. 

Skrivelsen innebär ett förslag på att höja serviceavgiften från 2 promille av 
medlemsintäkterna till 3 promille. För Samordningsförbundet i Kalmar län skulle det 
innebära en höjning från 32 000 kr/år till 48 000 kr/år. 

Den höjda serviceavgiften skulle gagna alla Samordnigsförbund som är anslutna till NNS i 
form av fortsatt tjänstemannastöd.  

Medskick från några av styrelseledamöterna var att man skulle vilja ha en större redovisning 
vad man får mer för den höjda serviceavgiften 

Styrelsen beslutar att bevilja förslaget om höjd serviceavgift till NNS. 

§125 Val av ombud inför medlemsmötet med NNS den 2 december. 

Inbjudan till medlemsmöte för NNS den 2 december har varit utsänd. 

Styrelsen beslutar vice ordförande Madeleine Rosenqvist som representant på 
medlemsmötet.  

§126 Val av ny andre vice ordförande tillika ledamot i AU. 

Då Ingela Ottosson lämnar sina politiska uppdrag, lämnar hon även uppdraget som AU 
ledamot och 2:e vice ordförande i Samordningsförbundet i Kalmar län. Styrelsens uppdrag är 
att välja en ny AU-ledamot tillika 2:e vice ordförande som representant för kommunerna i 
Kalmar län. 

Styrelsen beslutar att Lucas Lodge blir AU-ledamot samt andre vice ordförande. 

§127 Delårsrapport 2021 (jan – juni) 

Delårsrapport för 2021 första halvår (jan-juni) har varit utsänd. 

Förbundschef föredrar delårsrapporten och beskriver statistik över deltagare hämtad ur SUS, 
beskriver ekonomin det förstahalvåret. Noteras kan att av de 76 deltagare som avslutats 
under första halvåret har 23 gått vidare till egen försörjning vilket motsvarar 30,3%. 
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Av ekonomiuppföljningen kan man se att första halvåret levererar ett positivt resultat på 
480 000 kr vilket inte var avsikten. Lite bekymmersamt att förbundet bygger på sitt redan 
relativt höga egna kapital. 

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

§128 Ansökan om förstärkt insats i Torsås, RESA. 

Ansökan från Torsås om förstärkt insats RESA har varit utsänd 

Två anledningar som är avgörande är att, dels att RESA är den enda insatsen som endast har 
en persons om arbetar i insatsen. Det handlar således om deltagarens rättssäkerhet om 
personen skulle bli sjuk eller borta av annan anledning. Dels handlar det om att det är högt 
tryck på insatsen, med många deltagare som står i kö. 

Styrelsen beslutar att bevilja ansökan utifrån AU:s rekommendationer dvs RESA förstärkts 
med en halvtidstjänst under ett års tid.  

 

 

Diskussionsärenden 

§129 Reflektioner från konferensen 

Inspel kring att göra mer och minder saker i länet för att höja och stärka individer ger flera 
fina idéer kring att klä på individer kompetens om sin situation och sin framtid.  

Hämta goda idéer från andra förbund och implementera detta hos oss. Ex Halland har 
föreläsningar som kan kikas på som handlar om individens situation.  

Spindeldiagrammet som vi fick presenterat för oss idag kan vara bra att investera i och 
utbilda kring. 

BIP/SKAPA har flera intressanta idéer som vi bör göra mer av.  

Önskemål om att behålla ett individuellt spår som visat sig fungera bra under pandemin. Att 
fortsatt erbjuda individuellt spår både på plats och digitalt bör erbjudas.  

Vårt krav på 10 timmar gör att det blir vissa individer som inte kan komma in och få vår 
hjälp. Hur kan vi skruva på det och säkerställa att det är mer än just antalet timmar som styr.  

De under 18 år, hur kan vi hitta och jobba med dessa. De är en grupp som växer och som 
oroar.  

Parallella insatser, omställningar görs på flera håll kring detta. Det pågår ett arbete med nära 
vård, det bygger på samma princip, parallella processer.  

Inspel om att vi bör byta begrepp kring våra insatser och önskemål om deltagare. Dvs när vi 
säger 10 timmar så blir det en koppling till AF/FK. Ska vi byta till något annat uttryck som 
kanske mer visar på det faktiska, dvs att man ska kunna arbeta med sin framtid och situation 
under 10 timmar.    
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Ska vi ha en följeforskare som säkerställer att vi gör rätt saker.  

Positivt resultat inom GK är stegförflyttningen inskriven på AF. Kanske ska vi börja prata om 
positiva resultat också i stället för bara egen försörjning som mätverktyg.  

Kansliet kommer att bjuda in till ett digitalt möte där vi går igenom Samordningsförbundets 
grund och verksamhet. Detta för att erbjuda en bas för de som är nya i styrelsen.  

Förbundet får mandat att komma med förslag på ny verksamhetsplan inför 2022.  

§130 Reviderad internkontrollplan 

Reviderad Internkontrollplan har varit utsänd. 

Förbundschef informerar om att internkontrollplanen varit uppe för granskning i 
revisorernas möte med AU den 8 oktober, där ett par punkter konstaterades borde läggas 
till. Förbundschef önskar kloka formuleringar från styrelseledamöter och efterfrågar input 
inför kommande beslut. Styrelseledamöter uppmanas att mejla förslag på formuleringar. 

Styrelsen beslutar att lägga den reviderade internkontrollplanen till handlingarna. 

§131 Reviderad delegationsordning 

Reviderad delegationsordning har varit utsänd. 

Förbundschef informerar om att delegationsordningen varit uppe för granskning i 
revisorernas möte med AU den 8 oktober, där ett par punkter konstaterades borde läggas 
till. Förbundschef önskar kloka formuleringar från styrelseledamöter och efterfrågar input 
inför kommande beslut. Styrelseledamöter uppmanas att mejla förslag på formuleringar. 

Styrelsen beslutar att lägga den reviderade delegationsordningen till handlingarna. 

§132 Mötestider för styrelsen 2022 

Mötestider för 2022 har varit utsänd. 

Styrelseledamöter ombeds komma med synpunkter kring styrelsemöten. 

Följande synpunkter framkom: att utöka tiden för mötena och lägga till något 
kompetenshöjande inslag varje gång. Tre timmar föreslås vid varje tillfälle. 

Att styrelsemötena ska vara på plats i olika kommuner vid varje tillfälle. 

Nytt förslag kommer utarbetas och styrelsen fattar beslut vid kommande styrelsemöte som 
är förlagt till Västervik den 10 december. 

Övriga frågor: 

Nästa styrelsemöte 10 december är i Västervik. Kl. 10.00 – 13.00.  

Kallelse med tillhörande handlingar mejlas ut i god tid. 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1208824



 

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

 

Avslutning  

Ordförande Jonas Erlandsson tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. 
  

 

 

_______________________  _____________________ 
Joakim Ivarsson   Jonas Erlandsson 
Förbundschef   Ordförande 
 
 
_______________________  
Malin Gruvhagen    
Sekreterare    
 
 
______________________  _____________________ 
Gunnar Jansson    Madeleine Rosenqvist 
Justeringsperson   Justeringsperson 
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