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Datum: 211210 

 

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

 

Tid: fredag 10 december  
Plats: Teams  

 

Närvarande:    
Lars Ljung  Borgholms kommun 
Conny Daag  Hultsfreds kommun 
Agneta Landberg Mönsterås kommun 
Cathrine Algren/Pålsson Mönsterås kommun (ersättare) 
Diana Bergskans Högsby kommun (ersättare) 
Gunnar Jansson  Västerviks kommun 
Roger Holmberg  Kalmar kommun 
Hanne Lindqvist  Kalmar kommun (ersättare) 
Stefan Nyström  Emmaboda kommun  
Lukas Lodge  Oskarshamns kommun 
Mathias Karlsson Oskarshamns kommun (ersättare) 
Lars Sandberg  Vimmerby kommun 
Jonas Erlandsson Region Kalmar län 
Madelene Rosenqvist Region Kalmar län  
Jonny Bengtsson Region Kalmar län (ersättare) 
Inger Hilmansson Region Kalmar län (ersättare) 
Ann-Brith Sköld  Arbetsförmedlingen  
Peter Grönwall   Försäkringskassan 
 
Övriga deltagare:  
Joakim Ivarsson  Förbundschef 
Malin Gruvhagen Bitr. förbundschef 
Anja Coe  Insatspersonal Knutpunkten - informationsdelen efter §133 
Per Lundgren  AME-chef Västervik - informationsdelen efter §133 
 
Öppnande av sammanträdet. 

Ordförande Jonas Erlandsson hälsar välkomna.  

§132 Godkännande av dagordningen 

Styrelsen godkänner dagordningen  

§133 Val av protokolljusterare 

Lars Ljung och Gunnar Jansson väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
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Meddelanden och information 

Knutpunkten i Västervik inleder mötet med en presentation kring sin insats. 

Presentationen bifogas protokollet.  

§134 Protokoll från styrelsemöte 211022 

Protokoll från styrelsemötet 211022 har varit utsänd. 

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.  

§135 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 211118 

Minnesanteckningar från beredningsgruppens sammanträde 211118 har varit utsända. 

Styrelsen beslutar att lägga minnesanteckningarna till handlingarna. 

§136 Protokoll från AU-sammanträdet 211126  

Protokoll från AU-sammanträdet 211126 har varit utsänd. 

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

§137 Information från ägardialog med regionstyrelsens arbetsutskott 1 december 2021 

Förbundschef informerar om ägardialogen med regionstyrelsens arbetsutskott 1/12 2022. 

En information om förbundet och vårt läge just nu. Resultatet för första halvåret 2021 
presenterades. Regionstyrelsen lovordade verksamheten och markerade vikten av en väl 
fungerande samverkan.  

§138 Information från ägardialog med kommunerna 2 december 2021 

Förbundschef informerar om ägardialogen med kommunerna 2/12 2022. 

En information om förbundet och vårt läge just nu. Resultatet för första halvåret 2021 
presenterades. Verksamhetsplan och budget utifrån höjd målsättning med deltagare ut i 
egen försörjning efter insats. Även en möjlighet att bjuda in Samordningsförbundet med 
tillhörande lokal insats i kommunfullmäktige delgavs. Positiv respons från kommunernas 
håll. 

§139 Information från NNS medlemsmöte 2 december 2021 

Madelene Rosenqvist som var förbundets representant för medlemsmötet föredrar mötet.  
Den höjd serviceavgiften blir inte av utan skjuts på framtiden. Motionen från s:a Dalarna om 
en förändring av tjänstemannastödet beslutades att utredas. I övrigt var det ett långt möte 
med lite osmidig hantering av röstning i olika frågeställningar. 
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§140 Sammanställning av arbetsmaterial från länskonferensen  

Sammanställning av arbetsmaterial från länskonferensen har varit utsänd.  

Förbundschef sammanfattar materialet med att det har varit till nytta när verksamhetsplan 
och budget har gjorts för 2022. Dessutom innehåller arbetsmaterialet många goda idéer om 
framtida satsningar, som förbundet tar med sig i planering för 2022. 

 

§141 Anmälan av delegationsbeslut 

Anmälan av delegationsbeslutför perioden 20211022-20211210har varit utsänd. 

Styrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

§142 Förbundet informerar  

En skriftlig information från förbundets nuläge har varit utsänd. 

Förbundschef informerar om den basgranskning som revisorerna beslutat genomföra på 
förbundets verksamhet, i samband med att Region Kalmar län kommer basgranskas. 

Styrelsen beslutar att lägga informationen av förbundets verksamhet till handlingarna. 

§143 Information från myndigheterna 

Skriftlig information från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har varit utsända.  

Styrelsen beslutar att lägga informationerna till handlingarna.  

Beslutsärenden  

§144 Val av styrelseledamot och AU – ledamot från Försäkringskassan över 2022.  

Beslutsprotokoll från Försäkringskassan gällande nya ledamöter och ersättare för 
Samordningsförbundet inom VO Syd har varit utsänd.  

Kristina Eimar är utsedd till ordinarie styrelseledamot och Majda Khan till ersättare. 

Styrelsen beslutar att godkänna de ledamöterna från Försäkringskassan. 

§145 Verksamhetsplan och budget 2022 

Verksamhetsplan och budget frö 2022 hr varit utsänd. 

Förbundschef föredrar verksamhetsplan och budget i huvuddrag. Ny målsättning av 
deltagare ut i egen försörjning efter insats är satt till 35%. Budgeten för kommande tre år 
finns med, men även innevarande års (2021) finns med som en skugga. 

Ordförande påtalar en korrigering i texten kring målsättningen som bör ändras. 

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan och budget 2022 med korrigeringen, samt 
att ge förbundschef i uppdrag att sända ut verksamhetsplan och budget 2022 till samtliga 
medlemsparter. 
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§146 Skrivelse angående att avbryta den länsövergripande insatsen 
arbetsterapeutkompetens. 

Skrivelse angående att avbryta den länsövergripande insatsen arbetsterapeutkompetens har 
varit utsänd. 

Efter diskussion i beredningsgrupp och AU samt klargörande av de synpunkterna kring den 
länsövergripande insatsen som framkommit, är styrelsens eniga om att avbryta insatsen. 

Förbundschef yrkar på att få avbryta insatsen med en rimlig tidsplan, då det finns deltagare 
som är mitt i en process samt att även ge Jenny Tinnert som är arbetsterapeutkompetensen 
en rimlig tid att avrunda sitt goda arbete. 

Styrelsen beslutar att avbryta insatsen i och med att avtalet upphör och ger förbundschef i 
uppdrag att göra detta på ett sätt så att det kan bli ett avslut som är av god kvalité för alla 
inblandade parter.  

§147 Förslag om miljon i budget 2022 för nya insatser 

Förslag om miljon i budget 2022 för nya insatser har varit utsänd. 

Tanken med förslaget är att få aktivitet i att söka medel från Samordningsförbundet att 
prova nya metoder, kompetensutveckling mm. För att fler ska få möjlighet att söka medel 
från den miljon som är avsatt i budgeten för nya insatser, sätts ett tak på max 200 000 
kronor att söka per tillfälle.  

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget och ger förbundspersonal i uppdrag att genomföra 
förslaget. 

§148 Reviderat dokument om internkontrollplan 

Reviderat dokument om internkontrollplan har varit utsänd. 

Styrelsen har från senaste styrelsemötet haft möjlighet att komma med synpunkter. 

Styrelsen beslutar att godkänna den reviderade internkontrollplanen och ge förbundschef i 
uppdrag att lägga in den reviderade upplagan på hemsidan. 

§149 Reviderat dokument om delegationsordning 

Reviderat dokument om delegationsordning har varit utsänd. 

Styrelsen har från senaste styrelsemötet haft möjlighet att komma med synpunkter. 

Styrelsen beslutar att godkänna den reviderade delegationsordningen och ge förbundschef i 
uppdrag att lägga in den reviderade upplagan på hemsidan. 

§150 Reviderat dokument om styrelsens arbetsordning 

Reviderat dokument om styrelsens arbetsordning har varit utsänd. 

Arbetsutskottet beslutade att sända den direkt till styrelsen för beslut, då de inte hittade 
något att revidera. 
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Styrelsen beslutar att godkänna den reviderade arbetsordningen för styrelsen och ge 
förbundschef i uppdrag att lägga in den reviderade upplagan på hemsidan. 

§151 Handledarutbildning §37 medel från länsstyrelsen. Muntlig information.  

Förbundschefen föredrar Handledarutbildning med §37 medel från länsstyrelsen.  

Frågan om att vara organisatör för en handledarutbildning mot kommuner och näringsliv 
gällande utrikesfödda har ställts av en arbetsgrupp i integrationsrådet från Länsstyrelsen. 
Förbundspersonal har haft dialog med länsstyrelsen som gärna ser att 
Samordningsförbundet organiserar denna handledarutbildning via §37 medel. Samtal har 
även förts med Sjuhärads Samordningsförbund, som har genomfört en liknande utbildning. 
Förbundschef ställer frågan om mandat från styrelsen att arbeta vidare med denna 
handledarutbildning. 

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget om att ge förbundets personal i uppdrag att arbeta 
vidare med handledarutbildningen.  

§152 Mötesagenda 2022 

Mötesagenda för 2022 har varit utsänd. 

Tider och eventuella platser som styrelsemötena ska äga rum på kommer med kallelserna. 

Styrelsen beslutar godkänna de datumförslag som gäller styrelsemötet.  

 

Övriga frågor: 

Ordförande tackar Petter Grönwall för sin tid hos oss i förbundet och önskar lycka till med de 
nya äventyren.  Förbundspersonal har i uppgift att ge Petter en gåva för sitt goda arbete 
under de år han tjänstgjort som styrelseledamot i Samordningsförbundet. 

Ordförande meddelar de som deltagit på mötet kommer få sitt arvode utbetalt genom den 
närvaro som förbundschef noterat. 

§153 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är enligt planering den 18:e mars 2022.  

Om det blir fysiskt möte äger det rum i Västervik annars via teams.  

§154 Avslutning  

Ordförande Jonas Erlandsson avslutar dagens sammanträde.   
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_______________________  _____________________ 
Joakim Ivarsson   Jonas Erlandsson 
Förbundschef   Ordförande 
 
_______________________  
Malin Gruvhagen    
Sekreterare    
 
_______________________  ____________________ 
Justeringsperson   Justeringsperson 
Lars Ljung   Gunnar Jansson 
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