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Datum: 211126 

 
Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Samordningsförbundet i  
Kalmar län fredagen den 26 november.  
 
 
Plats:  Trädgårdsgatan, Kalmar 
 
Tid  9.00 – 11.00   
  
Beslutande deltagare:   Jonas Erlandsson, ordf. 
 Kristina Eimar 
 Roger Holmberg 
 Lucas Lodge 
 Linda Ilmrud 
 
 
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   
Lucas Lodge väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
Informationsärenden 
 
§ 3 Protokoll från arbetsutskott 211008 
Protokoll från arbetsutskott 211022 har varit utsänt. 
Arbetsutskottet beslutar att protokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 4 Protokoll från styrelsemöte 211022 
Protokoll från styrelsemöte 211022 har varit utsänt. 
Arbetsutskottet beslutar att styrelseprotokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 5 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 211118 
Minnesanteckningar från beredningsgruppens sammanträde 211118 har varit 
utsända.  
Arbetsutskottet beslutar att minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 
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§ 6 Medelstilldelning 2022 
Besked om medelstilldelning 2022 har varit utsänd. 
Tilldelningen för 2022 blir 8 029 000:- i statlig tilldelning. 
Arbetsutskottet beslutar att lägga medelstilldelningen till handlingarna 
 
§ 7 Förbundet informerar 
Digital föreläsning om Våld i nära relationer genomfördes förra veckan, den var 
välbesökt och uppskattad.  

Endagskonferens är genomförd och arbetsmaterialet som vi fick in kommer 
behandlas under diskussionsärenden senare under arbetsutskottets möte. 

Det är en del svårigheter i vissa insatser kring samverkan, det krävs handpåläggning 
i vissa delar av vår verksamhet. Det viktigaste medskicket alltid är att vi inte ska göra 
varandras arbete. 

Vi har fått förfrågan om att göra en handledarutbildning till kommuner, det är en 
handledarutbildning som ska underlätta och kvalitetshöja arbetet med individer som 
tar emot de som ska arbetsträna.  

Medlemsdialoger kommer genom föras den 1 december med Regionstyrelsen och 2 
december med kommunerna.  

NNS medlemsmöte äger rum den 2 december där Madeleine Rosenqvist är 
representant från vårt förbund. Jonas och Joakim är också med. 

Utbildningar som ligger i startgropen är 7tjugo handledarutbildning 1-2dec, 15-16 dec 
i Kalmar, utbildning i lösningsfokus 12-13 jan, 26-27 jan i Kalmar samt SE/IPS           
2-3 feb, 16-17 feb i Kalmar. 

§ 8 Information från myndigheterna 
FK: Försäkringskassan kommer beröras av det politiska läget som uppkommit, just 
nu analyseras på vilka sätt. Redan nu vet vi att familjeveckan inte kommer bli av 
2022. Sjukförsäkringen väntas inte få så stora förändringar men i dagsläget är det 
oklart.  
Stort inflöde av ansökningar nu, det brukar se ut så under denna d av året men det 
ger en tuff situation. Genomlysningen av sjukförsäkringen är gjord och resan mot en 
stabilare sjukförsäkring ska påbörjas inom kort, bland annat ska jurister kopplas 
närmre försäkringen.  
 
AF: Arbetslösheten i länet är nere på siffror som innan pandemin nu, i helhet så 
minskar arbetslösheten i alla grupper. Arbetsmarknaden är på gång och har 
rekryteringsbehov. Flertalet har under pandemin valt att utbilda sig eller bytt jobb. Det 
är bra i mångt och mycket. 
Det finns ett glapp mellan den arbetskraft som finns till förfogande och det 
rekryteringsbehov som arbetsgivare har.  
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Det digitala kommer fortsätta kring de arbetssökande, det finns många positiva bitar 
som uppstod under pandemin.  
Politiska läget kommer påverka, det finns en minskning i den ev. nya budgeten kring 
arbetsmarknadsutbildning, extratjänster och vissa andra stöd. Det fanns en plan för 
att öka på arbetet men de kommer påverkas av den nya budgeten. En minskning 
tycks bli verkligheten.  
 
 
Diskussionsärende 
 
§ 9 Förslag på hantering av miljonen för nya insatser avsatta i budget 2022 
Medskicket blir att förtydliga kring miljonen inför styrelsemötet den 10 dec. Vad kan  
man ansöka om och vilka insatser kommer att prioriteras. Vad är taket på medel att  
ansöka, så att fler kan ta del av miljonen. 
 
§ 10 Mötesagenda för 2022 
Mötesagendan för 2022 har varit utsänd. 
En del förändringar gällande AU-sammanträden samt styrelsemöten gjordes enligt  
Följande; AU 4/3, 3/6, 7/10, 2/12. Styrelse 18/3, 1/7, 28/10, 16/12. 
 
§ 11 Arbetsordning för styrelsen – behöver uppdateras 
Arbetsordning för styrelsen sedan 2015 har varit utsänd. 
Arbetsutskottet tycker att arbetsordningen fortfarande är aktuell och att inga  
förändringar behöver ske. Endast lägga till en punkt om årlig revidering. 
Arbetsutskottet avser att lyfta upp arbetsordningen för styrelsen till kommande  
styrelsemöte för beslut. 
 
§ 12 Sammanställning över frågorna på länskonferensen  
Sammanställningen över frågorna på länskonferensen har varit utsänd. 
Dagen var uppdelad i två delar, en föreläsning kring BIP samt en del frågeställningar 
från oss som besvarades i grupper.  
Arbetsmaterialet kommer behandlas och ligga till grund för arbetet under 2022.  
Medskick från AU blir att rikta fokus mot individerna vi finns till för.  
 
Beslutsärenden 
 
§ 13 Verksamhetsplan och budget 2022 
Verksamhetsplan och budget 2022 har varit utsänd.  
Förslag om att ha med även innevarande år (2021) i budgeten.  
Medlemsbidraget grundar sig på befolkningsunderlag, det datumet ska ändras till 1 
november så fort de siffrorna finns tillgängliga. 
Förtydligande bör finnas med kring att det är en kostnadsberäkning på ca 16.25 
kronor per individ i arbetsför ålder, som bidraget från kommunerna utgår ifrån. 
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Målet kring de som går till egen försörjning vid avslut bör förtydligas. Det är en 
mätning som görs på förbundsnivå. Ut till insatserna bör egen försörjning vid avslut 
inte ges den höga prioritet den har idag utan kommunikationen bör vara kring positiv 
förflyttning.  
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att godkänna verksamhetsplan och budget för 2022 
med de föreslagna ändringarna ovan. 
 
§ 14 Arbetsterapeutinsatsen som är länsövergripande 
Skrivelse om arbetsterapeutinsatsen har varit utsänd. 
Förbundschef redogör för diskussionen på beredningsgruppens sammanträde, där  
Beredningsgruppen föreslår AU och styrelsen att inte förlänga insatsen under 2022.   
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att avsluta insatsen. 
 
§ 15 Internkontrollplan – uppdaterat förslag  
Ett uppdaterat förslag till Internkontrollplan har varit utsänd. 
Inga synpunkter om fler förändringar finns. 
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att godkänna reviderad interkontrollplan.  
 
§ 16 Delegationsordning – uppdaterat förslag  
Ett uppdaterat förslag till Delegationsordning har varit utsänd. 
Inga synpunkter om fler förändringar finns. 
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att godkänna reviderad delegationsordning.  
 
 
Övriga frågor.  
 
§ 17 Övriga frågor 
NNS medlemsmöte den 2 december, förslaget om att höja serviceavgiften har dragits 
tillbaka.  
Förslag om att ta bort fliken händelser på hemsidan, den används inte längre och det 
som finns där är högst inaktuellt. 
Förbundet kommer att bli föremål för en baskontroll av revisionen.  
 
§ 18 Avslutning 
Ordförande avslutar mötet med att tacka de närvarande för visat intresse.  
 
 
Vid protokollet 
 
-----------------------------   ----------------------------  
Joakim Ivarsson   Malin Gruvhagen  
 
 
Justeras    ordförande   
 
-----------------------------   ----------------------------- 
Lucas Lodge   Jonas Erlandsson   
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