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Datum: 221028 

 

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

 

Tid: Fredag 28 oktober 2022 
Plats: Hotel Skansen Färjestaden   
 

 

Närvarande:    
Lars Ljung  Borgholms kommun 
Conny Daag  Hultsfreds kommun 
Jonas Erlandsson Region Kalmar län 
Madeleine Rosenqvist Region Kalmar län 
Gunnar Jansson  Västerviks kommun 
Hanne Lindqvist  Kalmar kommun (ersättare) 
Stefan Nyström  Emmaboda kommun  
Lukas Lodge  Oskarshamns kommun 
Cecilia Sundbring  Arbetsförmedlingen  
Johnny Bengtsson  Region Kalmar län (ersättare) 
Lars Häggbring   Torsås kommun 
Inger Hilmansson  Region Kalmar län (ersättare) 
Roger Holmberg  Kalmar kommun  
Kristina Eimar  Försäkringskassan 
Jimmy Loord   Nybro kommun  
Anette Rogö   Region Kalmar län  
 
Övriga deltagare:  
Joakim Ivarsson  Förbundschef 
Malin Gruvhagen Bitr. förbundschef 
Athraa Ahmed   Administratör  
 
Öppnande av sammanträdet. 

Ordförande Jonas Erlandsson hälsar välkomna.  

§46 Godkännande av dagordningen 

Kallelse med tillhörande dagordning har varit utsänd. 

Styrelsen godkänner dagordningen  

§47 Val av protokolljusterare 

Till att justera dagens protokoll jämte ordförande väljs Lars Häggbring och Jimmy Loord. 
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Meddelanden och information 

§48 Protokoll från styrelsemöte 220701 

Protokoll från styrelsemöte 220701 har varit utsänt 

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

§49 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 220921 

Minnesanteckningarna från beredningsgruppsmötet 220911 har varit utsända. 

Styrelsen beslutar att lägga minnesanteckningarna till handlingarna. 

§50 Protokoll från AU-sammanträdet 221014 

Protokoll från AU-sammanträdet 221014 har varit utsänt. 

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

§51 Information från NNS extra medlemsmöte 7 oktober 2022 

Madeleine Rosenqvist som varit förbundets ombud, informerar kortfattat om mötet. Syfte 
med det extra medlemsmötet var att klargöra NNS uppdrag och sina mål med 
verksamheten. Arbetet behöver struktureras upp framåt. En tydlighet efterfrågas både 
internt och externt.  

En analys gjordes av de uppdrag som NNS utför idag och deltagarna på mötet fick tycka till 
om vad som ska prioriteras framåt. Där framkom att flera saker som görs idag inte är 
prioriterade utifrån förbundens önskningar och framtida behov.  

Den muntliga informationen protokollförs och läggs till handlingarna.  

§52 Medelstilldelning 2023 
En förteckning över medelstilldelningen för 2023 har varit utsänd. 

Förbundschef informerar om processen samt dialogen med myndigheten som beviljar 
medelstilldelning likt föregående år. Slutkontentan blev att Samordningsförbundet i Kalmar 
län beviljas medelstilldelning på 8 029 000 kr från statligt håll även under 2023. 

Förteckningen över medelstilldelningen läggs till handlingarna. 

§53 Avsiktsförklaring gällande deltagande i regionalt ESF-projekt  

Avsiktsförklaring gällande deltagande i regionalt ESF-projekt har varit utsänd. 

Förbundschefen föredrar den signerade avsiktsförklaringen kortfattat. Det handlar om ett 
pärlbandsprojekt för länet, där vi tidigare varit med i SLA och FSLA och är nu även med i 
ansökan som samverkanspart i SIA. ESF-projektet SIA ägs och drivs av Kommunförbundet i 
Kalmar län och vi som förbund bidrar med kompetens och arbetstid i den strategiska 
ledningsgruppen. Detta även för att vägleda projektet så att vi inte arbetar parallellt med 
samma målgrupp utifrån vårt eget uppdrag.   

Avsiktsförklaringen läggs till handlingarna. 
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§54 Anmälan av delegationsbeslut 

Anmälan av delegationsbeslut för perioden 20220701-202001028 har varit utsänd. 

Förbundschef redogör kortfattat över de delegationsbeslut som är tagna 

Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

§55 Förbundet informerar  

LSG-konferenser, insatskonferens och länskonferens har genomförts sedan föregående 
styrelsemöte. Dessa har handlat om flera frågor som är viktiga för oss som 
Samordningsförbund framåt. Det handlar om nya mål för mätning kring våra individer och 
inom socioekonomiska mätning.  

Inspirationsdag 3 maj är bokad med två föreläsare inom temat Tillit. Pelle Sandstrak och Per 
Johansson föreläser båda om att ”Alla kan något”. Inspirationsdagen kommer äga rum i 
Kalmarsalen, där det även bjuds på fika och lunch till alla som deltar. Inbjudan bifogas 
styrelsemötesprotokollet. 

Utbildningar har genomförts inom 7tjugo metodiken, lösningsfokuserat förhållningssätt. 
Ytterligare en 7tjugo utbildning kommer äga rum i Oskarshamn i slutet av november och i 
början av december med ca 20 deltagare. Insatspersonalen och vi som 
förbundstjänstepersoner förkovrar sig just nu i en fördjupning inom lösningsfokuserad 
samtalsmetodik. Likaså Motiverande samtalsmetodik är just nu i gång för några i 
insatspersonalen samt oss förbundstjänstepersoner. 

Vi får just nu som förbund många förfrågningar om att informera andra förbund om vårt 
arbetssätt. Hallands Samordningsförbund, Höglandets Samordningsförbund, RAR i Sörmland 
samt Blekinges samordningsförbund har på olika sätt tagit kontakt med oss för att få nya 
infallsvinklar på uppdraget vi har gemensamt. 

 

§56 Information från myndigheterna  

FK: Sjukpenningtalet är stabilt. Inga stora förändringar i länet. Nytt aktuellt statistikpaket 
finns på forsakringskassan.se.  

Utbetalningar för vab är betydligt högre nu än innan pandemin. Det kommer djupas i vad det 
kan bero på.  

Långtidssjukfrånvaro som inte ökade under pandemin har börjat öka igen, det är intressant 
att titta mer på. Framför allt ses det inom psykisk ohälsa för kvinnor.  

Lagändringen den 1 sep som anger att det ska anvisas till en specifik yrkeskategori i stället 
för vanligt förekommande arbete som tidigare. Det ska nu börja hanteras och det saknas 
praxis ännu, det innebär att det med största sannolikhet kommer finnas fel i systemet.  

FK är en viktig utbetalningsinstans och det osäkra läget i Europa har lett till att det tittas på 
hur de ska kunna säkerställa fortsatt drift vid svåra händelser och situationer.  
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AF, arbetsmarknaden i länet ser bra ut. Första halvåret har varit positivt vad gäller nya lediga 
platser. Bra siffror på arbetssökande som gått ut i jobb. 

5,8 procent arbetslöshet i länet, vilket i riket är 6,6 procent.  

Ungdomsarbetslösheten går ner, den ligger på 8,4 procent i länet och 8,3 procent i riket. 

Andelen arbetslösa som är utrikesfödda är 17,2 procent i riket och 16,2 procent i länet.  

Långtidsarbetslösheten ökar inte i Kalmar län utan den minskar vilket är glädjande.  

1 september blev den lokala arbetsförmedlingen ett arbetsområde. Verksamhetsområde 
lokal arbetsmarknad i stället för som tidigare två områden.  

Beslutsärenden  

§57 Ansökan om ”miljonen” från Plattformen i Vimmerby  

Ansökan om ”miljonen” från Plattformen i Vimmerby har varit utsänd. 

Förbundschef informerar om ansökan som handlar om att arbeta med en grupp personer 
med psykisk ohälsa i kombination med friluftsliv och utomhusaktiviteter. 

Förbundet har avsatt en miljon för dessa extraansökningar. Om denna ansökan på 130 000 
kr beviljas har förbundet förbrukat 850 000 kr på ”miljonsatsningen”. 

Ansökan har fått positiv omdöme från både beredningsgrupp och AU rekommenderar 
styrelsen att bevilja ansökan. 

Styrelsen beslutar att bevilja ansökan.  

§58 Delårsrapport 2022 

Delårsrapport 2022 har varit utsänd. 

Förbundschefen delger delårsrapporten kort.  

Några nerslag i delårsrapporten, kan nämnas att 19 av 56 utskrivna deltagare har gått vidare 
mot egen försörjning (33,9%), att snittet i offentlig försörjning per deltagare är 4,5 år, att 
medelåldern för deltagarna första halvåret är 33,2 år. Att det har varit 197 inskrivna 
deltagare under första halvåret totalt och att många fler har skrivits in efter det.  

Prognosen av ekonomin ser ut att förbruka lite av det egna kapitalet vilket känns angeläget. 
En hel del aktiviteter och konferenser, miljonsatsningen kan nämnas som orsaker till detta. 

Styrelsen beslutar att fastställa delårsrapporten för första halvåret 2022.   

§59 Försäkringskassans uppföljning av revisionsberättelsen för 2021  

Revisionsberättelsen för 2021 har varit utsänd som underlag. 

I dialog med Försäkringskassan vill de följa upp revisionsberättelsen utifrån de kommentarer 
revisorerna lämnade. Det handlar dels om det egna kapitalets storlek utifrån måluppfyllelsen 
på ekonomisk nivå. Det handlar också om kommentaren att internkontrollen delvis varit 
tillräcklig. 
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Förbundet har som bekant upprättat en extra budgetpost kallad ”miljonen” som insatserna 
kan söka utifrån att testa en ny metod eller en ny målgrupp. Detta för att utveckla insatserna 
och få nya erfarenheter att bygga vidare på. Just nu har fyra insatser sökt medel om 
sammanlagt 850 000 kr och det finns ytterligare 150 000 kr att söka för övriga insatser detta 
år. Detta tillsammans med utökade konferenskostnader och samverkansinsatser kommer 
medföra att det egna kapitalet kommer ner i bättre nivå och förhoppningsvis motsvarar de 
ekonomiskt fastställda målen. 

När det gäller den interna kontrollen så har förbundet lagt in i interkontrollplanen att den 
ska revideras årligen samt att det i samband med revisionen görs en riskanalys, vilket var 
revisorernas påpekande. 

Styrelsen beslutar att ge förbundschef i uppdrag att redovisa detta protokollsutdrag enligt 
Försäkringskassans uppföljningsfråga. 

Diskussionsärenden 

§60 Mäns våld mot kvinnor – Samordningsförbundens satsning. (Anita Kruse). 

Inbjudan till att vara en del av regeringsuppdraget om att upptäcka våld, till ett deltagande 
inom projektet har varit utsänt. 

Utifrån Anita Kruses föreläsning på länskonferensen som beskrev projektets innehåll och 
omfattning, gavs en bra bild om vad det skulle innebära för oss om vi gick med i projektet 
som Förbund. Just nu är 40 Samordningsförbund med i projektet och det finns mycket 
statistik och erfarenhet att få i dialog med dessa förbund. 

Projektet och regeringsuppdraget är förlängt till 2024 års utgång. 

Styrelsen beslutar att återremittera till beredningsgruppen om vårt förbund ska delta i 
projektet eller inte. 

§61 Socioekonomisk modell för 2023  

En presentation över en socioekonomisk modell har varit utsänd. 

Presentationen har varit med på lunch-till-lunch konferenserna på LSG-nivå under hösten för 
diskussion. Modellen är enkel i sitt upplägg med schabloniserade kostnader och intäkter.  

Ambitionen är att arbeta vidare med modellen, men att det socioekonomiska perspektivet är 
förankrat i styrelsen och att det även kommer innebära ett ytterligare ekonomiskt mål i 
verksamhetsplanen och budgeten för 2023. 

Styrelsen konfirmerar att arbetet med den socioekonomiska modellen samt mål i 
Verksamhetsplan och budget för 2023 är i enlighet med styrelsens tankar och ger 
förbundspersonalen uppdraget att arbeta vidare med modellen. 

§62 Övriga frågor: 

Nästa möte 16 december 2022. 13.00 i Oskarshamn. Exakt plats meddelas i kallelsen.  
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§63 Avslutning  

Ordförande Jonas Erlandsson avslutar dagens sammanträde.   

 

 

 

_______________________  _____________________ 
Jonas Erlandsson   Joakim Ivarsson 
Ordförande   Förbundschef 
 
 
 
_______________________  
Malin Gruvhagen    
Sekreterare    
 
 
 
_______________________  _____________________ 
Lars Häggbring   Jimmy Loord 
Justeringsperson   Justeringsperson 
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