Datum: 200529

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Samordningsförbundet i
Kalmar län fredagen den 29 maj 2020.
Plats:

Digitalt via Zoom

Tid

13.00 – 14.00

Beslutande deltagare: Jonas Erlandsson, ordf.
Madeleine Rosenqvist
Linda Ilmrud
Petter Grönwall
Ingela Ottosson
Övriga deltagare:

Joakim Ivarsson

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
Madeleine Rosenqvist väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Informationsärenden
§ 3 Protokoll från arbetsutskott 200306
Protokoll från arbetsutskott 200306 har varit utsänt.
Arbetsutskottet beslutar att protokollet läggs till handlingarna.
§ 4 Protokoll från styrelsemöte 200320
Protokoll från styrelsemöte 200320 har varit utsänt.
Arbetsutskottet beslutar att styrelseprotokollet läggs till handlingarna.
§ 5 Minnesanteckningar från revisorsmötet 200423
Minnesanteckningarna från revisorsmötet 200423 har varit utsända.
Kort rapport från mötet av förbundschef.
Arbetsutskottet beslutar att minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
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§ 6 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 200507
Minnesanteckningarna från beredningsgruppen 200507 har varit utsända.
Arbetsutskottet beslutar att minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
§ 7 Minnesanteckningar från ägarsamråd med kommunerna 200514
Minnesanteckningarna från ägarsamrådet 200514 hade varit utsända.
Kort rapport från mötet av ordförande.
Arbetsutskottet beslutar att minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
§ 8 Rapport från PWC över årsredovisningen 2019
Rapporten har varit utsänd med handlingarna.
Arbetsutskottet beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
§ 9 Revisionsberättelse 2019
Revisionsberättelsen har varit utsänd.
Arbetsutskottet beslutar att lägga berättelsen till handlingarna.
§ 10 Förbundet informerar
Förbundschef informerar om det aktuella läget.
Ställer om verksamheten, inga fysiska möten. Fått ställa in lunchseminarierna i
Nybro/Emmaboda samt i Mittlänet. Dessa kommer genomföras i höst om allt återgår
till det normala. Utbildningar har fått skjutas fram.
Besöken som var planerade på respektive insats har också fått skjutas på framtiden.
Vi planerar som om höstkonferensen blir av som vanligt. En skarp föreläsare är
önskemålet och vi hoppas det går i lås. Konferensen kommer vara i Kalmar denna
gång.
Revisormöte genomförts där årsrapporten godkänts. Allt klart vad gäller 2019.
Styrelsen har genom revisionsberättelsen beviljats ansvarsfrihet, nu ska det upp i
respektive fullmäktige för beslut.
Jenny Tinnert, arbetsterapeut finns nu som resurs hos förbundet. Hon har flyttat in på
kansliet. Hon jobbar mot insatserna men också med LUX (Mitt val).
Förbundet har gjort en film som ni gärna får titta på samt sprida vidare.
§ 11 Information från myndigheterna
Försäkringskassan
Arbetet i länet fortlöper som tidigare om än i en mycket speciell tid.
Man har stuvat om verksamheten lite och hjälpt Stockholms län med personalresurser.
I länet ser det relativt lugnt ut. Man har underlättat för vården och kräver inga intyg
innan dag 22 i sjukfallet. Försäkringskassan begär heller inga kompletteringar av
läkarintyg.
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Modet bland personalen är gott. Halva personalstyrkan jobbar hemifrån varje dag för
att glesa ut på kontoren. Alla externa möten sker digitalt.
Arbetsförmedlingen
Den stora utmaningen för arbetsförmedlingen nu är de stora varselsiffrorna som är
utifrån den rådande situationen. Vi är medvetna att inte alla varsel blir uppsägningar.
Det är just nu stort antal personer som skrivit in sig på Af och får sitt första planerings
samtal via Af Kundtjänst. Vi har utifrån detta stora behov tillfälligt lånat ut arbetsförme
dlare från lokala kontoret till att hjälpa Kundtjänst med samtal.
Kundtorget är öppet som vanligt med personell bemanning på plats. Vi fokuserar på
att hålla distans och i kundkontakterna på kundtorget.
Fokus på de privata aktörerna fortsätter och man försöker komma igång, men mest
sker det på distans, via digitala kanaler.
Handläggarna arbetar i olika team. Några arbetar hemma och några på plats och så
växlar man för att minska smittspridning. Stort fokus på digitala kanaler och självservi
ce via Af hemsida.
Beslutsärenden
§ 12 Reviderad ansökan från Västervik – SVU
Reviderad ansökan från Västervik – SVU har varit utsänd.
Förbundschef redogör kort för den reviderade ansökan samt diskussionen som
beredningsgruppen hade i samband med beredningen av ansökan.
Ansökan riktar sig nu som en metod som ska vara applicerbar över länet.
Förbundets ekonomi tas upp samt att styrelsen vill se mer länsövergripande
satsningar utöver de åtta redan finansierade insatser som är lokala.
Även om ambitionen är en metod som ska vara länsövergripande, ser det väldigt
olika ut i varje kommun hur man arbetar med målgruppen och AU har svårt att se hur
denna metod skulle vara länsövergripande.
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att avslå ansökan
§ 13 Pilotinsats ”LUX” (Mitt val)
Information om pilotinsats LUX (Mitt val) har varit utsänd.
Förbundschef föredrar pilotprojektet kort. Piloten skulle inte innebära några extra kost
nader för förbundet, då resurs redan finns finansierad under 2020. En pilot i norra
delen av länet, samt en pilot i södra delen av länet är föreslagen under hösten.
Piloten ska vara kopplad till insatsen i den kommun som piloten hamnar i och det
samverkansteam som tillhör insatsen.
4 veckor á 2 förmiddagar i veckan för personer som inte har förmåga att fullt ut vara
delaktig i en insats. Detta för att ”väcka” deltagare och bryta vardagsmönster.
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att låta förbundet genomföra piloterna under hösten
förutsatt att restriktioner från folkhälsomyndigheterna tillåter det.
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§ 14 Höstkonferensen 2020 flyttad till v 48 (tors. 26/11 – fre. 27/11)
Förbundschef och ordförande redogör för planering kring höstkonferensen.
Konferensen är preliminärbokad på Calmar Stadshotell 26-27 november,
lunch-till-lunch. Föreläsare Klas Hallberg är preliminärbokad för torsdagen.
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att godkänna ändringen av datum.
§ 15 Korttidspermittering av tjänstepersoner – är det ett alternativ.
Ordförande väcker frågan om korttidspermittering av tjänstepersoner är ett
alternativ. Efter en relativt kort diskussion menar AU att det är bra om verksamheten
kan fortlöpa på bästa sätt. Målgruppen som uppdraget gäller behöver allt stöd som är
möjligt, särskilt i tider som dessa. Till detta behövs ledning och styrning från kanslipersonal.
Arbetsutskottet beslutar att korttidspermittering för tjänstepersoner inte är aktuellt.
Övriga frågor.
§ 16 Övriga frågor, nästa AU-sammanträde 8 oktober
Mötet den 8 oktober tänker vi att mötas fysiskt på Oskarshamns folkhögskola om det
är möjligt utifrån rådande restriktioner.
§ 17 Avslutning
Ordförande avslutar mötet med att tacka de närvarande för visat intresse.
Vid protokollet

----------------------------Joakim Ivarsson
Förbundschef

-------------------------------Jonas Erlandsson
Ordförande

Justeras
----------------------------Madeleine Rosenqvist
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