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Datum: 221014 

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Samordningsförbundet i  
Kalmar län fredag den 14 oktober.    
 
 
Plats:  Via teams 
 
Tid  15.00 – 16.30  
  
Beslutande deltagare:   Jonas Erlandsson, ordf. 
 Kristina Eimar  
 Roger Holmberg 
 Lucas Lodge 
 Linda Ilmrud 
 Madelene Rosenqvist  
 
 
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. Tillägg görs med två punkter, en inkommen  
fråga från Försäkringskassan och information kring förbundets samarbete med ESF-
ansökan kring projekt SIA.   
 
§ 2 Val av protokolljusterare   
Lucas Lodge väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
Informationsärenden 
 
§ 3 Protokoll från arbetsutskott 220609 
Protokoll från arbetsutskott 220609 har varit utsänt. 
Arbetsutskottet beslutar att protokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 4 Protokoll från ägardialog 220622 
Protokoll från ägardialog 220622 har varit utsänt. 
Arbetsutskottet beslutar att protokollet läggs till handlingarna. 
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§ 5 Protokoll från styrelsemöte 220701 
Protokoll från styrelsemöte 220701 har varit utsänt. 
Arbetsutskottet beslutar att styrelseprotokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 6 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 220921 
Minnesanteckningarna från beredningsgruppen 220921 har varit utsända. 
Arbetsutskottet beslutar att minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 
 
§ 7 Information från NNS extra medlemsmöte 221007 
Madeleine redogör för mötet och meddelar att arbete är påbörjat med att göra NNS 
mer tydligt och känt för våra medlemmar men också för oss själva som förbund. Det 
genomgicks också analys av de arbetsuppgifter som NNS gör idag och vilka som vi  
ansåg att de ska göra framöver.  
På mötet framkom att vi som förbund gärna ser NNS som vår röst uppåt i politiken.  
Där saknar vi en enad röst idag och det skulle behövas.  
Ny ordförande är på plats i NNS sedan en tid tillbaka.  
 
§ 8 Medelstilldelning 2023  
Efter att fått ett besked om preliminär medelstilldelning på lite drygt 600 000 kr 
mindre än föregående år, har förbundschef varit i dialog med Försäkringskassan och 
äskat om samma tilldelning som föregående år. Nu har vi fått nytt besked i veckan 
om att vi är tillbaka på den medelsfördelning som vi haft senaste åren på 8 029 000 
kr från statligt håll. 
 
§ 9 Information och påminnelse om indikatormätning 2022  
Länk för att svara på indikatorerna är utskickade och vi hoppas få in många svar så vi 
kan få en bild av hur nöjdsamheten är med vårt arbete. Länken ska skickas ut 
ytterligare en gång till.  
 
§ 10 Förbundet informerar 
Vårt nya grepp men LSG konferenser är genomförda. Vi är nöjda med våra 
konferenser och vi har fått bra ideér och tankar med oss inför vårt arbete framåt. Vi 
har även lyft att vi vill ha ett socioekonomiskt perspektiv med oss i rapporter framåt. 
Hur det ska se ut är inte helt klart i detta nu utan förslag kommer under hösten.  
 
Insatskonferens är genomförd denna vecka och det har varit fina dagar tillsammans. 
 
Personalen fortbildas just nu i lösningsfokus och NADA.  
 
Studieresa till våren finns på personalens önskelista. De vill besöka andra förbund 
eller andra verksamheter som vi är nyfikna på för att bli ännu bättre. 
 
Vi bjuder in till en inspirationsdag den 3 maj 2023, Pelle Sandstrak och Pär 
Johansson blir dagens föreläsare. 
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Vi som förbund delar fortsatt med oss av vårt arbetssätt och vi ska den 24/10 ner till 
Blekinges förbund för att visa hur vi jobbar med Finsam hos oss.  
 
Verksamhetsplanen har vi arbetat igenom inför konferensen. Två nya målområden 
har vi kommit fram till och dessa förslag delges konferensen för diskussion. 
Målområdena handlar om positiv stegförflyttning samt socioekonomisk modell för 
mätning inför varje årsredovisning. 
 
 
§11 Information från myndigheterna  
FK: Sjukpenningtalet ser stabilt ut, framtiden visar hur Covid kan påverka framåt men 
inga stora ändringar i detta nu. 
Lagändringen den 1 september har inneburit mycket jobb. Nytt är att vid beslut kring 
sjukpenning ska FK hänvisa till ett specifikt yrke och inte som tidigare bara vanligt 
förekommande arbete.  
Omorganisationen löper på och i den pratas mycket kring samordning just nu. Hur 
man ännu mer tidigt och aktivt kan identifiera samordning tidigare i rehabprocessen. 
 
AF: Inte mycket nytt. Nya regeringen kommer med största sannolikhet att innebära 
förändringar. Fokus på att minska långtidsarbetslösheten och studier. Långa dialoger 
med kommunerna i länet kring kommunsamverkan.  
Arbetslöshetssiffrorna i riket pekar neråt precis som i Kalmar län jämfört med ett år 
tillbaka.  
 
Diskussionsärende 
 
§ 12 Socioekonomisk modell  
Förbundet framför en önskan om att få arbeta fram en metod för att kunna lägga ett  
socioekonomiskt perspektiv på det arbete som görs på individnivå varje år i förbundet 
Kansliet föredrar hur man tänker att en process för framtagande av detta kan se ut.  
AU föreslår styrelsen att bevilja förfrågan om att ta fram en modell för  
socioekonomisk mätning.  
 
§ 13 Länskonferens 27–28 oktober  
Runt 85 anmälda. Programmet är satt och vi ser fram emot härliga dagar.  
Två stora delar av programmet handlar om ”våld i nära relationer” samt ”Nära vård”. 
Även diskussion om vår verksamhetsplan och budget för 2023 kommer diskuteras  
samt temat ”tillit” som förbundet kommer arbeta med under 2023.   
 
Beslutsärenden 
 
§ 14 Delårsrapport 2022 
Delårsrapport för 2022 har varit utsänd. 
Förbundschef kommenterar kort om att förbundet har arbetat med 197 individer 
under första halvåret, att19 av 56 avslut har lett fram till arbete eller studie, 
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medelåldern på deltagarna i insatserna är ca 33,2 år, att deltagarna i snitt haft 
offentlig försörjning i ungefär 4,5 år innan de börjat insatsen. 
Ekonomin ser relativt bra ut, att förbundet kommer ligga på ungefär samma nivå av 
eget kapital som tidigare år. 
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att fastställa delårsredovisningen. 
 
§ 15 Ansökan miljonen från Plattformen i Vimmerby  
Ansökan från Plattformen i Vimmerby har varit utsänd. 
Förbundschef redogör kort för ansökan som vänder sig till deltagare med psykisk. Att 
de genom aktivt friluftsliv som metod kan öka välbefinnande i tillvaron. 
Ansökan är på 130 000 kr med en detaljerad budget vart pengarna ska gå till. 
Beredningsgruppen ställer sig positiv till ansökan. 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå styrelsen att bevilja ansökan.  
 
§16 Inkommen fråga från FK kring revisionen 
Försäkringskassan har beviljat styrelsen ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet, men 
vill att uppföljning görs för de delar som revisionsberättelsen berörde. Det handlar om 
de åtgärder vi har vidtagit kring de ekonomiska mål som ej uppnåtts, samt arbetet  
med internkontrollplanen.  
Arbetsutskottet föreslår styrelsen protokollföra de åtgärder som är vidtagna utifrån  
revisionsberättelsen. 
 
Övriga frågor.  
 
§ 16 Övriga frågor 
Förbundet informerar om att man lämnat in en avsiktsförklaring gällande deltagandet 
i ESF-projekt SIA. Vi är med som en samverkanspart i projektet som drivs av  
Kommunförbundet i Kalmar län. Vi bidrar med arbetstid och inga ekonomiska medel. 
Projektidén är just nu inne som en ansökan hos ESF-rådet.  
 
§ 18 Avslutning 
Ordförande avslutar mötet med att tacka de närvarande för visat intresse.  
 
 
Vid protokollet 
 
-----------------------------   ----------------------------  
Joakim Ivarsson   Malin Gruvhagen  
 
 
 
Ordförande     Justeras   
 
 
-----------------------------   ----------------------------- 
Jonas Erlandsson   Lucas Lodge 
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