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Datum: 221216 

 

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

 

Tid: fredag 16 december 2022 
Plats: Folkhögskolan Oskarshamn    
 

Närvarande:    
Jonas Erlandsson Region Kalmar län (ordförande) 
Madeleine Rosenqvist Region Kalmar län 
Johnny Bengtsson  Region Kalmar län (ersättare) 
Cecilia Sundbring  Arbetsförmedlingen, via teams 
Kristina Eimar  Försäkringskassan 
Lars Ljung  Borgholms kommun 
Stefan Nyström  Emmaboda kommun  
Conny Daag  Hultsfreds kommun 
Anders Svensson Högsby kommun 
Roger Holmberg  Kalmar kommun  
Agnetha Landberg Mönsterås kommun 
Cathrine Pålsson/Ahlgren Mönsterås kommun (ersättare) 
Per-Olov Johansson Mörbylånga kommun (ersättare) 
Jimmy Loord   Nybro kommun 
Lars Häggbring   Torsås kommun 
Lars Sandberg  Vimmerby kommun  
Gunnar Jansson  Västerviks kommun 
 
Övriga deltagare:  
Joakim Ivarsson  Förbundschef 
Malin Gruvhagen Via teams 
  
Öppnande av sammanträdet. 

Ordförande Jonas Erlandsson hälsar alla välkomna och öppnar dagens styrelsemöte.  

§64 Godkännande av dagordningen 

Kallelse och dagordning med tillhörande handlingar har varit utsänd. 

Tillägg föreslås med genomgång om vilka som får sitta i Samordningsförbundets styrelse 
inför ny mandatperiod. 

Styrelsen godkänner dagordningen med tillägg enligt ovanstående. 
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§65 Val av protokolljusterare 

Lars Sandberg och Kristina Eimar väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Meddelanden och information 

§66 Protokoll från styrelsemöte 221028 

Protokoll från styrelsemöte 221028 har varit utsänt. 

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.  

§67 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 221118 

Minnesanteckningar från beredningsgruppens sammanträde 221118 har varit utsända. 

Styrelsen beslutar att lägga minnesanteckningarna till handlingarna. 

§68 Minnesanteckningar från möte med revisorerna 221118 

Minnesanteckningar från revisorernas sammanträde 221118 har varit utsända. 

Styrelsen beslutar att lägga minnesanteckningarna till handlingarna. 

§69 Protokoll från AU-sammanträdet 221202 

Protokoll från AU-sammanträdet 221202 har varit utsänt. 

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

§70 Information från NNS extra medlemsmöte 7 december 2022 
 

Förbundschef föredrar kort bakgrund och vad NNS är och vad de står för.  
Madeleine R föredrar från medlemsmötet som hon deltog på som ombud för förbundets 
vägnar. Mötet i sig var kort och handlade om NNS framtid och vad som ska prioriteras utifrån 
en verksamhetsplan. Det togs också beslut om budget för 2023 års verksamhet för NNS. 
Förslaget om att höja avgiften till NNS kommer tas upp efter 2023 års verksamhet.  
En höjning kan bli aktuellt framåt men först behöver NNS klargöra sitt uppdrag och bygga 
upp sitt förtroende genom att lyssna in vad förbunden ute i Sverige vill ha från dem. 
 
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 
 
§71 Information från ägardialog med kommunerna samt dialog med ledningsgruppen på 
Regionen 

Förbundschef föredrar muntligt de två dialoger med parter som ägt rum.  

Dels med kommunerna via Kommunförbundets styrelse där samtliga kommunalråd sitter 
med dels med Regionalt lednings forum där kommunchefer tillsammans med länsråd sitter 
med. 

De båda dialogerna är genomförda och förbundet har berättat om sin verksamhet samt de 
halvårsresultat som är framtagna genom delårsrapporten för 2022. Verksamhetsplan och 
budget för 2023 års verksamhet är också kommunicerad via dessa dialoger.  
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Över lag finns det en stor nöjsamhet med det arbete som förbundets bedriver.  

En synpunkt som inkom i dialogerna var att det stundtals blir otydligt med de ESF projekt 
som bedrivs i länet och vårt arbete. Ibland blir det svårt att klargöra vad som är vad. Det 
finns önskan om att framåt ha en klarare struktur och tydlighet. Det är kommunförbundet 
som bedriver dessa ESF projekt som har en målgrupp som liknar vår.  

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

 

§72 Fastställd medelstilldelning 2023 

Fastställd medelstilldelning för 2023 har varit utsänd. 

Medelstilldelningen från statligt håll är nu fastställd till 8 010 000 kr för 2023. Det är 19 000 
kr mindre i statlig tilldelning mot föregående tre år.  

Den totala medlemstilldelningen blir således 16 020 000 kr när samtliga fyra parter lagt in 
sina medel. 

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

§73 ”Miljonen” beviljade ansökningar   

En förteckning över de beviljade ansökningarna inom ”miljonen” har varit utsänd. 

Företeckningen innehåller fyra beviljade ansökningar om 850 000 kr tillsammans. Det 
innebär att det endast finns 150 000 kr kvar att söka extra pengar för satsningen ”miljonen” i 
länet. 

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

§74 Anmälan av delegationsbeslut  

Anmälan om delegationsbeslut över tidsperioden 2022-10-28—2022-12-16 har varit utsänd. 

Förbundschef kommenterar delegationsbesluten kort. 

Styrelsen beslutar att lägga anmälan om delegationsbeslut till handlingarna. 

 

§75 Förbundet informerar 

Förbundschef informerar om att 2022 varit lite speciellt på grund av pandemin, men 
insatserna sakta men säkert komma i gång med sin gruppverksamhet igen. Förbundet har 
lagt mycket tid och kraft på att återta den fysiska mötesformen och samverkans forumen 
igen.    
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LSG konferenserna har genomförts och varit uppskattade. Där fokuserades på den 
socioekonomiska modell vi hoppas ta fram under 2023. 

Länskonferensen rönte stort deltagarantal och var mycket lyckad.  

2022 har bjudit på mycket möten för att hitta varandra igen, det känns som om vi samverkar 
på riktigt nu igen.  

Kompetensutveckling har också varit en del av 2022, en samtalsmetodik inom lösningsfokus 
har utbildats i och varit mycket uppskattad. 7tjugo har också utbildats i och var välfylld även 
denna gång. Vi kan nu summera ett stort antal individer som är utbildade i denna metodik i 
länet.  

Det egna kapitalet har vi jobbat ner under året enligt plan, det känns bra och i den riktning 
som vi önskat. Enligt prognos ser det ut att bli ca tre miljoner i eget kapital vid utgången av 
2022.  

Tema Tillit blir det som vi jobbar med under 2023, det börjar med en inspirationsdag den 3 
maj i Kalmar. Pelle Sandstrak och Pär Johansson från Glada Hudik blir de som föreläser.  

Förbundschefen tackar styrelsen för gott samarbete under året som gått och delger att 
personalen som är anställd i förbundet känner stort stöd av styrelsen! 

 

§76 Information från myndigheterna  

AF: Fortsatt positivt i Kalmar län men i riket finns det oro för vad elpriser och inflation 
kommer ge för konsekvenser för arbetsmarknaden. Arbetslösheten i Kalmar är nu låg och 
det finns en hög efterfrågan. En del varsel har inkommit men dessa bör komma ut i nytt 
arbete inom en kort tid. 

Arbetslösheten är just nu 6% i Kalmar län och 6,6% i riket. En liten ökning sedan vårt möte i 
oktober då det var 5,8%.  

Det är lägre i alla kommuner jämfört med förra året. 

Ungdomar visar samma, 8,4% i Kalmar och 8,1% i riket.  

Utrikesfödda 17,9% i Kalmar län, lite högre än vårt förra möte men  

Öppet arbetslösa i program sjunker för de som varit långtidsarbetslösa och även de 
nyinskrivna.  

Framtiden är svår att sia i nu i och med de utmaningar som vi ser i samhället.  

Myndigheten har fått den sista pusselbiten i reformeringen då det nu finns möjlighet att 
delge information i individärendena. Det öppnas upp vad gäller sekretessen vilket kommer 
underlätta arbetet för många. Information kan delas smidigare under så klart kontrollerade 
former.  

 

Comfact Signature Referensnummer: 1516720



 

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

 

FK: Det har varit en intensiv höst, men läget är under kontroll. Det blir bra med lite ledigt nu 
runt jul och nyår för medarbetarna. 

Sjukpenningtalet ligger ungefär som tidigare under hösten, marginella skillnader. Titta gärna 
på den statistik som finns på fk.se där man kan söka. 

De samverkansansvariga i länet Susanne Jonsson och Marie Hansson gör ett mycket bra jobb 
i länet med samverkan och information i länet. De har kontakter både med Regionen och 
andra arbetsgivare. 

Inget nytt Regleringsbrev ännu. Ny socialförsäkringsminister - Anna Tenje. Inga stora 
förändringar är på väg vad de vet hittills. 

Internt så fortgår arbetet med översyn och utveckling av sjukförsäkringens förvaltning. Bland annat 
så stärks det rättsliga stödet och fler jurister har rekryterats. 
En organisationsförändring inom avdelningen för sjukförsäkringen pågår. Beräknas vara färdig i 
början av 2024. 
Vissa geografiska förändringar i den interna uppdelningen. Vi föreslås ha samma indelning 
geografiskt som Regionerna och AF när det gäller ärenden där stöd för återgång i arbete ska ges. 
 

Beslutsärenden  

§77 Ansökan om utökade medel till Insatsen RESA  

Ansökan om utökade medel till insatsen RESA har varit utsänd. 

Förbundschef förtydligar ansökan och dess omfattning som ansökan gäller. Både 
beredningsgruppen och AU ställer sig positiva till ansökan om utökade medel, men vill 
begränsa tiden för de utökade medel till två kalenderår (2023-2024). 

Det skulle innebära en total kostnad för RESA under 2023 på 1 045 000 kr och samma belopp 
med indexuppräkning för 2024. 

Styrelsen beslutar att bevilja ansökan om utökade medel under 2023-2024.  

 

§78 Verksamhetsplan och budget 2023 

Verksamhetsplan och budget för 2023 har varit utsänd. 

Förbundschef föredrar kort verksamhetsplanen som innebär två nya målområden. 

Ett på individnivå, där förbundet kommer mäta all positiv stegförflyttning för deltagare i 
insatserna, ett mål på ekonomisk nivå som under 2023 kommer mäta socioekonomiska 
vinster utifrån en socioekonomisk modell som arbetas fram. 

Budgeten är även 2023 lagd utifrån ett minusresultat för att balansera förbundets eget 
kapital. 

Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2023.  
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§79 Skrivelse till revisorerna angående synpunkter på revisionsberättelse 2021  

Skrivelse till revisorerna angående synpunkter som framkom i revisionsberättelsen hart varit 
utsänd. 

Förbundschef har på uppdrag av AU tagit fram ett förslag på skrivelse till revisorerna som de 
efterfrågat. Det handlar om de två synpunkter som framkom i samband med att 
revisionsberättelsen för 2021 års verksamhet delgav styrelsen ansvarsfrihet.  

De två synpunkterna handlade om förbundets eget kapital samt internkontrollarbetet och 
den riskanalys som ska göras i samband med interkontrollplanens revidering . 

Styrelsen beslutar att godkänna skrivelsen och ger förbundschef i uppdrag att skicka den till 
revisorerna.  

 

§80 Riskanalys inför revidering av internkontrollplan  

Riskanalys inför revidering av internkontrollplanen har varit utsänd. 

Förbundschef har utifrån internkontrollplanens kontrollmoment gjort en lista för att 
styrelsen att inkomma med synpunkter på eventuella risker och hur de ev kan förebyggas. 

Styrelsen har inga synpunkter på riskanalysen, utan tycker internkontrollen känns bra i den 
form den är just nu. 

Styrelsen beslutar att riskanalysen är genomförd och fastställd.  

 

§81 Internkontrollplan årlig revidering  

Internkontrollplan har varit utsänd. 

Styrelsen har inga synpunkter på internkontrollplanen utan tycker den säkerställer 
internkontrollen på ett tillfredställande sätt. 

Styrelsen beslutar att fastställa internkontrollplanen. 

 

§82 ”Upptäck våldet” Regeringsuppdraget till Samordningsförbund utifrån Anita Kruses 
föreläsning på länskonferensen 

Information om aktuell status för regeringsuppdraget ”Upptäck våldet” har varit utsänt. 

Utifrån länskonferensen i slutet av oktober upplevde styrelsen att det fanns stort intresse 
från parterna att gå in i detta regeringsuppdrag. Beredningsgruppens hållning är att det 
redan görs en hel del arbete på alla parters håll och att Samordningsförbundet kunde lokalt 
arbeta med detta. AU och styrelsen anser att det känns viktigt med ett holistiskt arbete 
nationellt, där det samlas in resultat som är jämförbart både lokalt och nationellt. 

Comfact Signature Referensnummer: 1516720



 

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

Styrelsen beslutar att Samordningsförbundet i Kalmar län ska ingå i regeringsuppdraget och 
ger förbundschef i uppdrag att kommunicera beslutet till Anita Kuse, nationell samordnare 
för regeringsuppdraget. 

 

§83 Finsamkonferensen 2023 i Halmstad  

Information om Finsam-konferensen 2023 i Halmstad har varit utsänd. 

Förslag finns att låta all insatspersonal tillsammans med tjänstepersoner i förbundet och AU 
åka och vara med på konferensen. 

Styrelsen beslutar att insatspersonal, AU samt förbundets kansli får åka på konferensen i 
Halmstad 2023. 

 

§84 Datumförslag för 2023 

Datumförslag angående möten under 2023 har varit utsänd 

Styrelsemötet/utbildningen 1 april revideras till 5 april.  

Mötena innan den nya styrelsen tillträder blir kl. 9.00 men sedan får den nya styrelsen ta 
beslut om tider för möten april och framåt.  

Styrelsen beslutar att fastställa mötestiderna för 2023 utifrån ovan revidering. 

 

§85 Återföring av 500 000 kr från Högsby Sparbank till vårt företagskonto på Swedbank 

Kontoöversikt över förbundets sparkonton på Högsby Sparbank har varit utsänd. 

Förbundschef föredrar ärendet och ställer frågan hur vi gör med de 500 000 kr där tiden för 
bindandet löper ut. Ska medlen återföras till Förbundets företagskonto eller ska det bindas 
om? 

Styrelsen beslutar att de 500 000 kr ska bindas på ett års tid och uppdrar åt AU att 
ombesörja detta.  

 

§86 Övriga frågor 

Vilka kan sitta med i Samordningsförbundets styrelse inför ny mandatperiod. 

Förbundsordningen påvisar att alla styrelseledamöter från regionen och kommunerna måste 
sitta med i fullmäktige för att kunna ingå i Samordningsförbundets styrelse. Detta gäller även 
för ersättare i Samordningsförbundets styrelse. 
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Önskemål inför kommande styrelsemöten 

Önskemål om att insatspersonal på den lokala orten där styrelsemötet hålls informerar om 
insatsens arbete och delger ett eller flera deltagarcase.  

Nästa möte 17/3 2023 blir i Emmaboda  

Stefan Nyström och förbundschef har dialog med varandra och återkommer med plats för 
nästa styrelsemöte, 17 mars 2023, som också blir det sista för denna mandatperiod. 

 

§87 Avslutning 

Ordförande Jonas Erlandsson avslutar dagens sammanträde, tackar för ett gott samarbete 
och önskar samtliga God Jul och Ett Gott Nytt År.  

Vice ordförande Madeleine Rosenqvist skickar med ett tack till samtliga och en önskan om 
en fin jul och ett gott nytt år.  

Förbundschefen delar ut varsin mindre julgåva och tackar för ett gott samarbete och önskar 
styrelsen en fin jul och ett Gott nytt år.  

Mötet avslutas.  

 

_______________________  _____________________ 
Jonas Erlandsson   Joakim Ivarsson 
Ordförande   Förbundschef 
 
 
_______________________  
Malin Gruvhagen    
Sekreterare    
 
 
_______________________  _____________________ 
Kristina Eimar    Lars Sandberg  
Justeringsperson   Justeringsperson 
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