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Datum: 220701 

 

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

 

Tid: fredag 1 juli 2022 
Plats: Staby Gårdshotell i Högsby  
 

 

Närvarande:    
Jonas Erlandsson Region Kalmar län 
Jonny Bengtsson Region Kalmar (tjänstgörande ersättare) 
Inger Hilmansson Region Kalmar (tjänstgörande ersättare) 
Conny Daag  Hultsfreds kommun 
Roger Holmberg Kalmar kommun 
Lars Häggbring  Torsås Kommun 
Anders Svensson Högsby kommun 
Gunnar Jansson  Västerviks kommun 
Stefan Nyström  Emmaboda kommun  
Lucas Lodge  Oskarshamns kommun 
Lars Sandberg   Vimmerby kommun  
Chatrine Pålsson Ahlgren Mönsterås kommun (tjänstgörande ersättare) 
Majda Khan  Försäkringskassan (tjänstgörande ersättare), deltar via länk 
 
Övriga deltagare:  
Gabriella Johansson Kalmar läns museum §27-29, deltar via länk 
Joakim Ivarsson  Förbundschef 
 
Öppnande av sammanträdet. 

Ordförande Jonas Erlandsson hälsar välkomna.  

§27 Godkännande av dagordningen 

Kallelse med tillhörande dagordning har varit utsänd 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen  

§28 Val av protokolljusterare 

Chatrine Pålsson Ahlgren och Stefan Nyström väljs att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. 
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§29 Information från projekt Hemligheten av Gabriella Johansson 

Gabriella Johansson (Antikvarie och Projektsamordnare) tackar för möjligheten att vara med 
på styrelsemötet och informera om projekt Hemligheten. 

Gabriella informerar om bakgrunden till utställningen Hemligheten som har sin 
utgångspunkt från konstnären Jan Nordströms bok ”Hemligheten”. Boken handlar om en 
hemlig plats som Jan Nordström sökt sig till under perioder av psykisk ohälsa. Boken är en 
samling av fotografier och texter som författaren har satt samman. 

Utställningen har varit planerad under lång tid men av olika anledningar fått skjutas fram, 
men under 2021-2022 har det blivit en fantastisk utställning med många besökare. Richard 
Wolf har läst in Jans texter och musiken är bland annat komponerad av Peter Le Marc som 
en del av utställningen. Utställningen kommer att göras om till en mindre 
vandringsutställning som kommer att flytta runt till olika platser i länet med början under 
hösten 2022.  

I samband med utställningen, så fick projektet Hemligheten medel beviljade av 
Samordningsförbundet utifrån ansökan utifrån målgruppen unga 15-20 år, med innehållet 
att skapa workshops om mående och psykisk hälsa för ”hemmasittare”. 

Gabriella berättar hur hon gått till väga för att skapa rätt förutsättningar med att knyta till sig 
kunskap och rätt personer inom området ungas mående. Psykolog, kuratorer, 
ungdomsmottagning, KAA-nätverk, elevhälsoteam och en referensgrupp bestående av 
ungdomar i aktuella åldrar har på olika sätt varit delaktiga i att ta fram en workshop som 
under hösten kommer att erbjudas länets gymnasieskolor. 

Gabriella uttrycker att hon lärt sig otroligt mycket under resans gång och att hon blivit fullt 
beslutsam att arbeta vidare med detta efter projektets avslut. Workshops inom detta 
område kommer i framtiden erbjudas som en produkt inom Kalmar läns museum regi.  

Till projektet har en följeforskare från Linnéuniversitet varit kopplad, som kommer göra en 
slutrapport om erfarenheter och resultat som projektet lett fram till. 

I dialog med Joakim och Malin på Samordningsförbundet har man kommit överens att 
förlänga projektet till slutet av 2022, eftersom bl a pandemin ändrat förutsättningarna för 
att genomföra de kommande workshops som är planerade. 

Stort engagemang från styrelsen genom den efterföljande frågestunden som följde efter den 
fina information Gabriella gett om processen med projektet. 

Beslut; Styrelsen beslutar förlängning av projektet till 2022-12-31. Styrelsen beslutar även att 
när slutrapporten av följeforskaren är färdigställd och delgiven föra informationen vidare till 
nya styrelse för Samordningsförbundet efter denna mandatperiod. 
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Meddelanden och information 

§30 Protokoll från styrelsemöte 2022-03-18  

Protokoll från styrelsemöte 2022-03-18 har varit utsänt. 

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.  

§31 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 2022-05-13 

Minnesanteckningar från beredningsgruppens sammanträde 2022-05-13 har varit utsända. 

Styrelsen beslutar att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.  

§32 Protokoll från AU-sammanträdet 2022-09-06 

Protokoll från AU-sammanträdet 2022-09-06 har varit utsänt. 

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

§33 Protokoll från Revisormötet 2022-03-23  

Protokoll från revisormötet 2022-03-23 har varit utsänt. 

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

§34 Information från NNS årsmöte 2022-05-27 

Madeleine Rosenqvist som var Samordningsförbundets ombud, är på grund av sjukdom inte 
med på dagens styrelsemöte. 

Jonas Erlandsson informerar att det varit ett bra årsmöte. Att NNS styrelse fått en ny 
ordförande från Linköping vid namn Fredrik Lundén, att det kommit till ytterligare en 
styrelseledamot från Sydsverige, från Blekinge län. Jonas Erlandsson har även själv valts för 
en ny tvåårsperiod i NNS styrelse. 

Jonas informerar vidare att styrelsen beviljats ansvarsfrihet utifrån revisionsberättelsen 
avseende 2021 års verksamhet. 

Stor fråga för NNS framtid är vilket uppdrag man ska ha samt hur man ska organisera sitt 
tjänstemannastöd, det kommer arbetas fram förslag från NNS styrelsen under året. 

§35 Minnesanteckningar från medlemsdialog med länets kommuner 2022-06-22 

Minnesanteckningar från medlemsdialog med länets kommuner 2022-06-22 har varit 
utsända. 

Styrelsen beslutar att lägga minnesanteckningarna till handlingarna. 

§36 Protokollsutdrag från fullmäktigebeslut om styrelsens ansvarsfrihetför 2021 års 
verksamhet 

En förteckning över de kommuner som skickat utdrag från fullmäktigeprotokoll om att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet över 2021 års verksamhet samt att man godkänt 
årsredovisningen för 2021, har varit utsänd. 
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Förbundschef informerar att listan nu uppdaterats och att det är elva av tolv kommuner som 
delgett fullmäktigebeslut, samt att även Regionen delgett fullmäktigebeslut. 

Styrelsen beslutar att lägga förteckningen till handlingarna 

§37 Anmälan av delegationsbeslut  

Anmälan av delegationsbeslut över perioden 2022-03-18 — 2022-07-01 har varit utsänd. 

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

§38 Förbundet informerar 

Information från förbundet har varit utsänd. 

Förbundschef kompletterar den skriftliga informationen med att ny ersättare till 
Samordningsförbundets styrelse från Oskarshamns kommun är utsedd. Mathias Karlsson 
(L)ersätts därmed av Ingemar Lennartsson (KD). 

Vidare har den preliminära medelstilldelningen för 2023 delgetts via mejl. Som det ser ut just 
nu sänks medelstilldelningen för Samordningsförbundet i Kalmar län till 7 446 000 kr. Det 
innebär en minskning med knappt 600 000 kr från statligt håll, vilket skulle innebära 
1 200 000 kr när alla parter gett sitt medlemsbidrag. 

Detta är inte acceptabelt och likt föregående år har förbundschef varit i kontakt med 
regionansvarig för medelstilldelning via mejl.  Förra året fick vi upp tilldelningen i nivå till den 
vi har haft de senaste 4 åren och vi tror på liknande tilldelning även 2023. 

Länskonferensen den 27-28 oktober är bokad på Hotell Skansen i Färjestaden. Konferens 
börjar den 27/10 kl 12.00 och avslutas den 28/10 med lunch – därefter följer styrelsemöte. 

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

§39 Information från myndigheterna  

Information från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har varit utsänd.  

Arbetsförmedlingen 

AF fokuserar på att minska långtidsarbetslösheten, anvisa till reguljära studier, arbeta aktivt 
med bl a introduktionsjobb, vidare arbeta med etableringsjobb och fler till 
arbetsmarknadsutbildning (Jämställdhetsperspektivet finns och arbete med att få kvinnor in 
på dessa pågår). 

Upphandling av ny rehabiliteringstjänst ”steg till arbete” är under upphandling som även har 
överklagats. Kommer troligtvis inte bli av under 2022. 

Pågående utvecklingsarbete med att skapa arenor för samverkan sker just nu med fristående 
aktörer, kommuner, lärcenter m fl. 
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AF ändrar sin organisation från den 1 september 2022.Verksamhetsområde arbetsgivare och 
arbetssökande kommer slås samman till ett gemensamt verksamhetsområde – Lokal 
samverkan. 

Ny ledamot till Samordningsförbundets styrelse blir Cecilia Sundbring som efterträder Ann-
Brith Sköld som går i pension. Ann-Brith tackar för god samverkan och önskar 
Samordningsförbundets styrelse lycka till med sitt fortsatta arbete. 

Därefter följer månadsstatistik över maj månad. 

Försäkringskassan 

Försäkringskassan visar att sjukpenningtalet ökar marginellt under första halvåret. 

Fortsatt högt tryck inom många av FK:S avdelningar, men planering och förberedelser går 
enligt plan. 

Omorganisation inom sjukförsäkringen fortgår och beräknas vara färdig i början av 2024. 

Regeringen har beslutat att tillsätta tre nya utredningar som berör sjukförsäkringen, 
Utredningarna ska belysa läkarintygets betydelse, beräkning av sjuk- och 
aktivitetsersättningen och genomförda regeländringar i sjukförsäkringen. 

FK är även delaktig i arbetet med hur myndigheter kan bli bättre på att förebygga, upptäcka 
och förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. 

Styrelsen beslutar att lägga informationen från myndigheterna till handlingarna. 

 

Beslutsärenden  

§40 Ansökan om ”miljonen - tagga OHM” från insatsen Vägknuten 

Ansökan om ”miljonen – tagga OHM” med kompletterande budget har varit utsänd. 

Förbundschef föredrar ansökan kortfattat. 

Styrelsen beslutar att i enlighet med AU:s rekommendation bevilja ansökan. 

§41 Ansökan om ”miljonen” från AME i Kalmar 

Ansökan om ”miljon” från AME i Kalmar har varit utsänd. 

Förbundschef föredrar ansökan kortfattat. 

Efter diskussion och i samband med att AU rekommenderat styrelsen att avslå ansökan, blir 
riktningen från styrelsen att be Kalmar AME inkomma med en ny ansökan. Ansökan ska då 
tagit hänsyn till de synpunkter som delgetts AME i Kalmar utifrån beredningsgruppens 
synpunkter. 

Styrelsen beslutar att be AME inkomma med en ny ansökan.  

Diskussionsärenden 
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§42 Upptäck våldet – Regeringsuppdrag till Samordningsförbund 

Inbjudan till att delta i regeringsuppdraget om att upptäcka våldet har varit utsänt. 

Förbundschef föredrar inbjudan samt den dialog han fört med Anita Kruse gällande 
regeringsuppdraget. Att det Samordningsförbundet gör inom regeringsuppdraget är unikt 
och att deltagarna i Samordningsförbundens insatser, konstaterats vara överrepresenterade 
av att ha erfarenheter av våldssituationer. I dagsläget har 30-talet förbund anslutet sig till 
regeringsuppdraget och ytterligare ett 10-tal förbund är på gång. 

I beredningsgruppen ansåg man att det pågår en mängd arbete just med fokus på att stoppa 
våldet och våld i nära relationer och man tyckte Samordningsförbundet skulle samla ihop till 
en gemensam diskussion inom länet i stället för att ansluta sig till regeringsuppdraget. 

Styrelsens diskussion handlar om hur viktigt detta ämne är och att man inte kan arbeta 
tillräckligt inom detta viktiga område. Vidare vill man fördjupa sig inom regeringsuppdraget 
och föreslår förbundschef bjuda in Anita Kruse till länskonferensen i oktober. 

Styrelsen beslutar att be förbundschef bjuda in Anita Kruse till Samordningsförbundets 
länskonferens i oktober. 

 

§43 Innehållet i Samordningsförbundets länskonferens 27-28 oktober.   

Öppen diskussion om innehållet i Samordningsförbundets länskonferens i oktober enligt 
följande: 

1) Bjuda in Anita Kruse och få en föreläsning om regeringsuppdragate samt om våld i 
nära relationer över lag. 

2) Arbeta med förbundets framtidsfrågor, verksamhets plan och budget 2023. Se över 
målområdena i verksamhetsplanen och ta hänsyn till begreppet positiv 
stegförflyttning. 

Styrelsen beslutar att innehållet i länskonferensen bör vara enligt de två punkterna i 
diskussionen ovan. 

 

§44 Övriga frågor: 

Förbundschef ger hälsning från Madeleine Rosenqvist samt informerar att 
Samordningsförbundet har skickat ett blomsterbud som tack för gott samarbete till Ann-
Brith Sköld på Arbetsförmedlingen som avslutat sin tjänst. 

Jonas Erlandsson tackar förbundspersonalen genom att ge dem varsin sommarpresent. 

Förbundschef delar också ut en sommarpresent till styrelsen och önskar dem en skön 
sommar. 

Nästa styrelse är i samband med länskonferensen den 28 oktober kl 13.00 på hotell Skansen 
i Färjestaden. 
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§45 Avslutning  

Ordförande Jonas Erlandsson avslutar dagens sammanträde och önskar alla en fin sommar. 
  

 

 

_______________________  _____________________ 
Jonas Erlandsson   Chatrine Ahlgren Pålsson 
Ordförande   justeringsperson 
 
 
 
   
 
_______________________  _____________________ 
Stefan Nyström   Joakim Ivarsson 
Justeringsperson   Förbundschef, sekreterare 
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