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Datum: 230303 

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Samordningsförbundet i  
Kalmar län torsdagen den 3 mars 2023  
 
 
Plats:  Via teams 
 
Tid  08.30 – 10.30 
  
Beslutande deltagare:   Jonas Erlandsson, ordf. 
 Kristina Eimar  
 Lucas Lodge 
 Linda Ilmrud 
 Madelene Rosenqvist  
 Roger Holmberg 
 
 
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.  
 
§2 Val av protokolljusterare   
Kristina Eimar väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
Informationsärenden 
 
§3 Protokoll från arbetsutskott 221216 
Protokoll från arbetsutskott 221216 har varit utsänd. 
Arbetsutskottet beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 
 
§4 Protokoll från styrelsemöte 230217 
Protokoll från styrelsemöte 230217 har varit utsänd. 
Arbetsutskottet beslutar att lägga styrelseprotokollet till handlingarna. 
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§5 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 230217 
Minnesanteckningar från beredningsgruppens möte 230217 har varit utsända. 
Arbetsutskottet beslutar att lägga protokollet handlingarna. 
 
§6 NNS årsmöte 17:e april – ombud Madeleine Rosenqvist 
Inbjudan till NNS årsmöte har varit utsänd. 
Föreslaget ombud var Madeleine Rosenqvist men på Madeleines egen önskan blir 
det i stället Roger Holmberg som är vårt förbunds ombud på NNS årsmöte.  
AU beslutar att Roger Holmgren är ombud för förbundet på NNS årsmöte den 17:e 
april. 
 
§7 Nya styrelsen från 230401 
Den nya styrelsens sammansättning har varit utsänd.  
Förbundschef föredrar kortfattat vilka representanter som är valda för den nya 
mandatperioden. Åtta personer lämnar sitt uppdrag som ordinarie styrelseledamot i 
Samordningsförbundets styrelse och nio personer lämnar sitt uppdrag som ersättare. 
AU beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
§8 Slutrapport ”Hemligheten” 
Slutrapport för projekt Hemligheten har varit utsänd. 
Förbundschef föredrar rapporten kortfattat. Det är ett lyckat projekt som kommer att 
bli implementerat i länsmuseets ordinarie verksamhet framöver. Det har byggts upp 
ett samarbete med KAA nätverket i länet. 
AU beslutar att lägga rapporten till handlingarna.  
 
§9 Nya uppföljningssystemet ”uppföljning Finsam” 
Förbundschefen föredrar vart processen är i dagsläget, SUS ska ersättas av ett nytt 
system som just nu byggs upp och snart ska lanseras. Vårt förbund har nu fört in de 
allra sista uppgifterna i SUS och all gammal statistik kommer finns kvar. Huruvida det 
kommer transformeras till nya uppföljningssystemet är ännu oklart, men statistiken 
finns bevarad. 
Det nya systemet som ersätter SUS kommer heta Uppföljning FINSAM. 
AU beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
§10 Muntligt från basgranskningen med KPMG 10:3 februari och 
revisionsarbete av PWC 22:e februari 
Revisorerna beslutade att återigen genomföra en basgranskning på 
Samordningsförbundets verksamhet. Detta gjordes förra året också. Förbundets 
ordförande föreslår att regionen själva får stå för kostnader för basgranskningen 
denna gång.  
Rapporten från basgranskningen inkom 230303 och förbundschefen föredrar den 
kortfattat, rapporten ger följande rekommendationer: 
Att ekonomisk uppföljning och genomgång sker vid varje styrelsemöte likt tidigare, 
men att de protokollförs i egen punkt. Att det sker en återrapportering till styrelsen om 
och när kontrollpunkterna på internkontrollplanen är genomförda. 
AU beslutar att lägga informationen till handlingarna 
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§ 11 Muntlig rapport från ”upptäck våldet” 
Malin föredrar processens läge för stunden kortfattat. Bas- och metodutbildning  
kommer ske den 21 mars för förbundets personal. Efter det så ska arbetet  
ganska snart kunna rulla i gång med enkäter enligt projektets riktlinjer. Till dess ska  
också en broschyr tas fram där hänvisningar till där stöd och hjälp kan sökas ska  
finnas presenterat. Broschyren innehåller både nationella hjälpinsatser samt lokala.  
AU beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
  
§12 Förbundet informerar 
Förbundschef informerar om att man arbetar med att genomföra verksamhetsbesök  
på alla insatser just nu. Fyra utav åtta insatser är genomförda och man arbetar utifrån 
att förstärka det som fungerar och det insatspersonalen känner en stolthet i, men  
också utreda vad det finns för farhågor och eventuella buggar i välfärdssystemet.  
Utbildningar inom Nada sker i mars, 7tjugo i april och lösningsfokuserat förhållnings- 
sätt i maj.  
Förbundet håller på att ta fram underlag för en socioekonomisk modell, som skulle 
kunna vara länsövergripande. 
AU beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
§13 Information från myndigheterna  
FK: Elstödet är prioriterat för stunden. När arbetsdagen är slut förväntas 80% av 
stödet vara utbetalt. En statlig utredning har presenterats där man förslår en statlig 
huvudman för personlig assistans. Om den går igenom så ska ett skifte ske 2026 i 
denna fråga. Sjukförsäkringen har ett stabilt läge, inga nya lagändringar på gång. 
Sjukpenningtalet är ganska oförändrat, svaga förändringar men inget alarmerande.  
 
AF: Arbetsmarknaden visar arbetslöshet på 6% i riket, 6,1% i länet. 
Ungdomsarbetslösheten är 7,7% i riket länet på 8,3%. 
Minskade siffror jämfört med föregående år. En hel del osäkerhet finns, elen är en 
sådan då arbetsmarknaden påverkas av detta. Varsel förekommer och det oroar 
även om inte alla varsel slår in historiskt sett.  
Stark arbetsmarknad i Kalmar län med mycket säsongsanställningar. Dessa 
anställningar är viktiga för vårt län.  
AF jobbar mycket med samverkan med kommunerna nu. Alla besöks och syftet är att 
få till en bra och enhetlig struktur för hur de ska mötas framåt.  
 
AU beslutar att lägga informationen till handlingarna 
 
Beslutsärenden 
 
§14 Årsredovisning 2022 
Årsredovisning för 2022 års verksamhet har varit utsänd. 
Förbundschefen föredrar årsredovisningen kortfattat utifrån några nyckeltal. 
 
Arbetsutskottet förslår styrelsen att fastställa årsredovisningen.  
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§15 Ansökan om utökade medel till insatsen Kompass i Mörbylånga  
Ansökan om utökade medel till insatsen Kompass i Mörbylånga har varit utsänd. 
Förbundschef föredrar ansökan kortfattat.  
Just Mörbylånga har den minsta finansieringen utav alla insatser, trots att de utgår  
från en medelstor kommun. Kommunen har tidigare valt att finansiera en 80% tjänst 
själva, men äskar nu om en finansiering likt övriga insatser. Beredningsgruppens  
rekommendation är att utöka finansieringen under två års tid, till att börja med. 
Ansökt belopp är en utökning med 608 000 kronor. 
 
AU föreslår styrelsen att bevilja ansökan under två års tid.  
 
§16 Ansökan om miljonen Mörbylånga  
Ansökan om ”miljonen” från Mörbylånga har varit utsänd. 
Förbundschefen föredrar ansökan kortfattat.  
Ansökan handlar om ett liknande upplägg som Torsås och RESA redan testar.  
När beredningsgruppen har diskuterat ansökan ansåg man att det skulle vara intress
ant att se om det fungerar likadant på två olika orter och ställer sig positiva till  
Ansökan. Tidigare har 850 000 kronor beviljats för miljonsatsningen och Mörbylångas
ansökan ligger på 140 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att bevilja ansökan.  
 
§17 Mall för ny förbundsordning  
Mall för ny förbundsordning har varit utsänd. 
I Finsamvärlden så önskas att det ska förtydligas i förbunds förbundsordningar om  
att varje kommun ska ha en kommunrepresentant. Det blir ingen skillnad för oss då vi 
redan har det så idag. Men det kräver en ny förbundsordning och vi ombeds göra  
detta enligt en ny mall. En del paragrafärenden har ändrats i sin struktur, vilket också 
den nya mallen visar. 
Frågan som ställs är om den styrelse som vi har nu ska göra denna förbundsordning 
eller om det är den nya styrelsen som tillträder 1 april som ska göra detta.  
Det inkommer också synpunkt om huruvida man ska ändra datum för när den nya  
styrelsen ska tillträda framåt. Förslag inkommer att det ska ske den 1 januari  
i stället. I flertalet andra förbund är brytpunkten just den 1 januari.   
 
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att den nya förbundsordningen ska innehålla nytt  
datum för styrelsens tillträde kommande mandatperiod till den 1 januari aktuellt år.  
Arbetsutskottet föreslår vidare att den nya förbundsordningen görs av den nu  
sittande styrelsen och ger förbundschef i uppdrag att ta fram ett förslag på ny  
förbundsordning inför styrelsemötet den 17 mars.  
 
§18 500 000 kr på Högsby sparbank – vad gör vi med dem? 
Kontoutdrag från Högsby sparbank har varit utsänd. 
På senaste styrelsemötet gavs uppdrag åt AU att ombesörja hur man ska förvalta de 
500 000 kronor som varit fastlåsta på ett sparkonto under två års tid, men som nu  
löpt ut. 
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AU beslutar att ge ordförande och förbundschef i uppdrag att förhandla fram bästa  
räntan och låta dem stå kvar på sparkonto tills vidare. 
 
Diskussionsärenden 
 
§19 Upplägg styrelsemötet den 5 april med nya styrelsen  
Konstituerande möte blir det som ska protokollföras. Ålderspresidenten leder det  
konstituerande mötet. Förbundschef får i uppdrag att se över vem som är ålders- 
president. 
Förbundets kansli kommer genomföra en presentation kring förbundets verksamhet  
samt delge de inriktningsbeslut som är tagna och är viktiga för förbundets nuvarande  
verksamhet. Lagstiftning och styrdokument kommer också gås igenom den 5 april. 
 
§20 Finsamkonferensen 18–19 april – transport, anmälan mm 
Förbundschefen ställer frågan om deltagande och anmälan för att bringa klarhet i  
konferensen. Från Arbetsutskottet kommer Jonas Erlandsson, Madeleine Rosenqvist 
och Roger Holmgren att åka. Förbundschef ombesörjer att hotellrum bokas, men var 
och en ansvarar för att anmäla sig till både konferensen samt tillhörande årsmöte. 
 
Övriga frågor.  
 
§21 Övriga frågor 
 
§22 Avslutning 
Ordförande avslutar mötet med att tacka de närvarande för visat intresse.  
 
Sista styrelsemötet för den avgående styrelsen blir den 17 mars på Remake i  
Emmaboda.  
 
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
-----------------------------   ----------------------------  
Malin Gruvhagen   Jonas Erlandsson 
 
 
 
Justeringsperson   Förbundschef 
  
 
-----------------------------   ----------------------------- 
Kristina Eimar    Joakim Ivarsson   

Comfact Signature Referensnummer: 1567068



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JONAS ERLANDSSON
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Samordningsförbundet i Kalmar län
DATUM & TID: 2023-03-07 17:55:38 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05b3e6bad5359be2ba02b8d2e6e3193fe3

NAMN: KRISTINA EIMAR
TITEL, ORGANISATION: Justeringsperson, Samordningsförbundet i Kal
DATUM & TID: 2023-03-08 08:10:05 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08e02488d53ea0e750133c84f9ab0ed487

…

NAMN: Malin Viktoria Gruvhagen
TITEL, ORGANISATION: Bitr Förbundschef, Samordningsförbundet i Kal
DATUM & TID: 2023-03-08 08:29:30 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05f617ab91c3b957d7e1e137dfd29982c4

…

Sida 1/2Comfact Signature Referensnummer: 1567068



NAMN: JOAKIM IVARSSON
TITEL, ORGANISATION: Förbundschef, Samordningsförbundet i Kalmar 
DATUM & TID: 2023-03-10 11:47:28 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0669914e008429668e70e866d108703e48

…

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-03-10 11:47:35 +01:00
Ref: 1567068
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 2/2Comfact Signature Referensnummer: 1567068

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Underskriftssida

		2023-03-10T10:47:38+0000
	Comfact AB




