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Datum: 220318 

 

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

 

Tid: fredag 18 mars 2022 
Plats: Gränsö slott  
 

 

Närvarande:    
Lars Ljung  Borgholms kommun 
Conny Daag  Hultsfreds kommun 
Jonas Erlandsson Region Kalmar län 
Anders Svensson Högsby kommun 
Gunnar Jansson  Västerviks kommun 
Fredrik Lindwall  Västerviks kommun (ersättare) 
Hanne Lindqvist  Kalmar kommun (ersättare) 
Stefan Nyström  Emmaboda kommun  
Lucas Lodge  Oskarshamns kommun 
Ann-Brith Sköld  Arbetsförmedlingen  
Kristina Eimar  Försäkringskassan 
Mattias Karlsson Oskarshamns kommun (ersättare) 
Lars Sandberg   Vimmerby kommun  
Agnetha Landberg Mönsterås kommun  
Jimmy Loord   Nybro kommun  
 
Övriga deltagare:  
Dan Nilsson  kommunalråd i Västervik §1 
Joakim Ivarsson  Förbundschef 
Malin Gruvhagen Bitr. förbundschef 
 
Öppnande av sammanträdet. 

Ordförande Jonas Erlandsson hälsar välkomna.  

§1 Välkomsthälsning  

Dan Nilsson, kommunalråd hälsade styrelsen välkomna till Västervik. 

§2 Godkännande av dagordningen 

Kallelse med tillhörande dagordning har varit utsänd 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen  
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§3 Val av protokolljusterare 

Gunnar Jansson och Jimmy Loord väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Meddelanden och information 

§4 Protokoll från styrelsemöte 211210 

Protokoll från styrelsemöte 211210 har varit utsänt. 

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.  

§5 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 220222 

Minnesanteckningar från beredningsgruppens sammanträde 220222 har varit utsända. 

Styrelsen beslutar att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.  

§6 Protokoll från AU-sammanträdet 220304 

Protokoll från AU-sammanträdet 220304 har varit utsänt. 

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

§7 Ordförandebeslut, bekräftelse från IMY om nytt dataskyddsombud 

Ordförandebeslut 220223 om nytt dataskyddsombud samt mottagningsbekräftelse från IMY 
har varit utsända. 

Styrelsen beslutar att konfirmera beslutet och lägga det till handlingarna.  

§8 Information om nominering till NNS styrelse 

Lista över NNS styrelseledamöters valda perioder samt mejlkommunikation om att nominera 
Jonas Erlandsson till ytterligare en 2-årsperiod i NNS styrelse har varit utsända. 

Styrelsen beslutar att konfirmera nomineringen av Jonas Erlandsson som styrelseledamot i 
NNS styrelse och beslutar därefter lägga Informationen till handlingarna.  

§9 Ny styrelseledamot från Mörbylånga kommun – Elisabeth Fransén  

Utdrag av sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige i Mörbylånga om ny 
styrelseledamot till Samordningsförbundets styrelse har varit utsänd. 

Styrelsen hälsar Elisabeth Fransén välkommen till styrelsen och beslutar att lägga 
informationen till handlingarna. 

§10 Information om basgranskning av E&Y samt granskning av årsbokslutet 2021 av PWC. 

Intervjufrågor från Ernst & Young inför basgranskningen har varit utsända.  

Förbundschef informerar om intervjun med E&Y som på uppdrag av revisorerna genomför 
basgranskningen. En rapport kommer delges på revisormötet den 23 mars. 

Även information om PWC:s årliga granskning av förbundets verksamhetsår 2021 delgavs av 
förbundschef. Det enda som är röd markerat i granskningen är de ekonomiska målen som 
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inte uppnås utifrån verksamhetsplanen 2021. Även denna rapport kommer delges på 
revisormötet den 23 mars. 

KPMG som företräder revisionen från statligt håll kommer genomföra en intervju med 
förbundschef utifrån verksamhetsår 2021.  

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

§11 Resultat av indikatorerna 2021 

Resultat av indikatorerna 2021 har varit utsända.  

Förbundschef informerar om att förbundet mäter deltagare genom SUS och indikatorerna. 
Dessa ger oss hårda värden kontra mjuka värden. SUS bygger på fakta om individen och 
Indikatorerna bygger på deltagarnas, personalens, chefernas och styrelsens upplevelser av 
samverkan. Erbjuder vi god kvalité? Ger vi rätt stöd och får det ta den tiden som behövs? 
Finns det planering efter insatsen osv. Deltagarna är synnerligen nöjda med det stöd de får. 

Personalen visar också på nöjdhet, cheferna likaså. Styrelsen är positiva och nöjda. 

Vissa frågor visar på en minskad nöjdhet hos personalen. Det antas bero på pandemin och 
digitala arbetssätt under lång tid. Omorganisering och mycket förändring bland personal är 
viktiga parametrar likaså. Medskick blir om att ta med hem och påminna om vikten av att 
samverkan måste ges möjlighet att genomföras på plats. Viktigt att samverkansteam 
prioriteras.  

Styrelsen beslutar att lägga resultatet av indikatormätningen för 2021 till handlingarna. 

§12 Utställning Hemligheten guidad visning för styrelsen, 25 april kl. 10.00 

Förbundschef informerar om att önskan uppkom om en guidad visning av utställningen 
”Hemligheten” på senaste AU-sammanträdet. Erbjudande om att genomföra denna guidning 
av utställningen sker den 25 april kl 10.00. Mejl om att delta på denna aktivitet kommer 
skickas ut till styrelsen i början av april. 

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

§13 Anmälan av delegationsbeslut  

Anmälan av delegationsbeslut över perioden 2021-12-10—2022-03-18 har varit utsänd. 

Styrelsen beslutar att godkänna anmälan av delegationsbeslut och lägga dem till 
handlingarna. 

§14 Förbundet informerar 

Information från förbundet har varit utsänd. 

Förbundschef kompletterar med lite information från konferensen som precis genomförts. 

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1312288



 

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

§15 Information från myndigheterna  

Information från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har varit utsänd.  

AF fokuserar på att minska långtidsarbetslösheten enligt regleringsbrev. Detta gör man med 
hjälp av subventionerade anställningar, arbetsmarknadsutbildningar 
(Jämställdhetsperspektivet finns och arbete med att få kvinnor in på dessa pågår.) och anvisa 
till reguljär utbildning. (Ex för att få gymnasiekompetens.) 

Reformeringen fortsätter, upphandling sker till ”rusta och matcha”. Det har funnits i länet 
sedan december. 1800 personer i länet gjorde analys och ca 80% av dessa påbörjade rusta 
och matcha.  

Arbetsmarknaden är god i länet och länet går bra vad gäller minskning av 
långtidsarbetslösheten.  

FK visar att sjukpenningtalet mellan kvinnor och män minskar något. Håller detta i sig efter 
pandemin? Har hemarbete gjort att livspusslet lättare lösts? 

Prioritering inom myndigheten på smittbärarpenning, vab, riskgruppsersättning, 
karensersättning etcetera Nu börjar det mattas av och att de hoppas snart kunna återgå till 
det normala. 

Vissa förändringar inom sjukförsäkringen efter granskningar både internt och externt. Detta 
har visat att det är skillnader mellan landet och det har tillsats arbete med detta för att 
säkerställa lika bedömning.   

Återgång till kontoren pågår nu. Omvärldsperspektivet är högst aktuellt nu också i och med 
det spända säkerhetsläget i världen.    

Styrelsen beslutar att lägga informationen från myndigheterna till handlingarna. 

 

Beslutsärenden  

§16 Årsredovisning 2021 

Årsredovisning för 2021 års verksamhetsår har varit utsänd. 

Förbundschef föredrar årsredovisningen kortfattat vad gäller deltagarstatistik samt 
ekonomiskt resultat. 

Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2021 års verksamhet, att lämna den till 
revisorerna för granskning samt ge förbundschef i uppdrag att sända ut den till 
medlemsparterna och fullmäktigeförsamlingarna. 

§17 Ansökan om ”miljonen” från insats RESA i Torsås 

Ansökan om ”miljon” från insats RESA i Torsås har varit utsänd. 

Styrelsen beslutar att följa förslag från AU att godkänna ansökan.  
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§18 Ansökan om ”miljonen” från insatsen Samba i Nybro/Emmaboda  

Ansökan om ”miljonen” från insatsen Samba i Nybro/Emmaboda har varit utsänd. 

Styrelsen beslutar att följa förslag från AU att godkänna ansökan.  

§19 Långsiktigt avsatta medel 

Årsbesked från Högsby Sparbank har varit utsänd. 

Förbundschef informerar att de två miljoner som varit bundna till sparkonto under ett år nu 
har löpt ut. I diskussion i arbetsutskottet har man kommit farm till att det vore bra att 
återföra dessa två miljoner till förbundets transaktionskonto. 

Styrelsen beslutar att följa AU:s förslag om att återföra 2 miljoner kronor till förbundets 
transaktionskonto.  

§20 Reviderat dokument – kommunikationsplan 

Reviderad kommunikationsplan har varit utsänd. 

Styrelsen beslutar att godkänna den reviderade kommunikationsplanen 

§21 Reviderat dokument – Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser 

Reviderade riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser har varit utsänd.  

Styrelsen beslutar att godkänna de reviderade riktlinjerna för finansiering av 
samverkansinsatser. 

 

Diskussionsärenden 

§22 2022/2023/2024 - förbundets tema/fokusområde  

Förbundschef föredrar tidigare års fokusområden. Relationsinriktning med alla frukost- 
brunch- och inspirationsmöten. Hälsa inriktningen utifrån WHO:s definition om fysisk, 
psykisk och social hälsa och aktiviteter kring det. 

Hur tänker vi framåt – nytt fokusområde för kommande år? 

Förslag inkommer kring att träffas och utbyta kunskap och kännedom inför en eventuell 
nedstängning igen. Använd tiden att träffas. 

Tillit - begreppet tillit kan vara ett tema inför kommande år.  

Relationer – likt det vi tidigare genomfört med viss variation.  

Jämlikhet/Jämställdhet/Mångfald 

Nyfiket ovetande om vad problemet är... problemet är problemet  

Motoriska färdigheter/utveckling/NPF 
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§23 Beredskapsplan vid krissituation  

Stolpar kring en kris- och beredskapsplan har varit utsänd. 

Ordförande föredrar vikten av att ha en kris- och beredskapsplan för Samordningsförbundet. 
Känns extra angeläget nu när världssituationen ser ut som den gör. 

Stolparna i kris- och beredskapsplanen känns relevanta och förbundets tjänstepersoner får i 
uppdrag att färdigställa en fullständig kris- och beredskapsplan inför nästa styrelsemöte. 

 

§24 Utifrån förbundsordning och styrelsens arbetsordning – Hur hanterar vi 
styrelseledamöter och ersättarnas arvodes- och rösträtt. 

Förbundsordning och arbetsordning för styrelsen i Samordningsförbundet i Kalmar län har 
varit utsända. 

Förbundschef ställer frågan kring rösträtt och arvodering för ersättare samt hantering då 
ordinarie ledamot ej kan närvara på styrelsemötet. 

Rösträtt framgår tydligt i förbundsordningen om att ordinarie ledamot har rösträtt och 
ersättare endast vid ordinarie ledamots frånvaro. 

När det gäller ersättare som deltar även då ordinarie är på plats – har fritt att delta och att 
arvode utgår även till ersättare. Behöver förtydligas i förbundsordningen vid kommande 
revision. 

Vem kallar ersättare – ordinarie som inte kan närvara på styrelsemöte kontaktar själv 
ersättare. Kan ingen av dessa delta så ska kansliet meddelas. 

Revidering av förbundsordningen sker vid nästa möte.  

 

§25 Övriga frågor: 

Försäkringsmedicinska kommittén. I denna finns Ann-Brith representerad tillsammans med 
FK och Region. Fokus är på sjukskrivningsprocessen. Det handlar om sjukskrivningar, varför 
sjukskriver vi, varför bollas vissa individer mellan systemen, och fler frågor som berör 
individer med sjukskrivning eller behov av sjukskrivning.  

Förslag finns om att inkomma med en ansökan till SF för att kunna kartlägga och reflektera 
kring sjukskrivningsprocessen.  

Nästa möte 1 juli 2022, tid och plats meddelas senare 
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§26 Avslutning  

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

 

_______________________  _____________________ 
Joakim Ivarsson   Jonas Erlandsson 
Förbundschef   Ordförande 
 
_______________________  
Malin Gruvhagen    
Sekreterare    
 
_______________________  _____________________ 
Gunnar Jansson    Jimmy Loord 
Justeringsperson   Justeringsperson 
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