Datum: 201008

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Samordningsförbundet i
Kalmar län torsdagen den 8 oktober 2020.
Plats:

Oskarshamns folkhögskola

Tid

10.00 – 12.00

Beslutande deltagare: Jonas Erlandsson, ordf.
Madeleine Rosenqvist,
Roger Holmberg
Linda Ilmrud
Petter Grönwall
Övriga deltagare:

Joakim Ivarsson
Malin Gruvhagen
Iréne Sjöberg
Anne-Lie Gustafsson

§1-3
§1-3

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
Petter Grönwall väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 3 Information om projektet ”Tillsammans är logiskt”
Mötet inleds med information kring projektet Tillsammans är logiskt.
Projektet har handlar om smärtproblematik, den vanligaste orsaken till besök i
primärvården och den vanligaste orsaken till sjukskrivning är smärta.
Uppdraget blev att hitta ett system och kompetensutveckling för att jobba med
långvarig smärta. (3-6 månader) Dessa individer får följdkonsekvenser på sin smärta
tex isolering, nedstämdhet osv.
Den medicinska bedömningen kring detta och en individuell plan är jätteviktig.
Motivation kring att inte låta vardagens problem medikaliseras.
Projektet genomförs i primärvården.
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Målgruppen i projektet är de som i hälsokorset Anneli beskriver är de som är friska
men mår dåligt. Dessa blir lätt sin sjukdom och behöver stöttning i detta.
Projektet har jobbat med tre delar, förhållningssätt, kunskap och ACT.
ACT har blivit metodiken som man jobbat med och utbildat kring.
Försäkringskassan har också utbildats i ACT för att kunna möta individerna med
denna metodik inom Försäkringskassan.
Åsa Kadowaki, psykiater har utbildat i ACT och Mats Karlsson, smärtläkare, har
utbildat i arbetet praktiskt med smärtpatienter.
Ett internetbaserat ACT program för patienter är på gång.
Presentationen Irene och Anneli visade bifogas med protokollet

Informationsärenden
§ 4 Protokoll från arbetsutskott 200529
Protokoll från arbetsutskott 200529 har varit utsänt.
Arbetsutskottet beslutar att protokollet läggs till handlingarna.
§ 5 Protokoll från styrelsemöte 200626
Protokoll från styrelsemöte 200626 har varit utsänt.
Arbetsutskottet beslutar att styrelseprotokollet läggs till handlingarna.
§ 6 Minnesanteckningar från revisorsmötet 200924
Minnesanteckningar från revisorsmötet 200924 har varit utsända.
Arbetsutskottet beslutar att minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
§ 7 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 200925
Minnesanteckningar från beredningsgruppen 200925 har varit utsända.
Arbetsutskottet beslutar att minnesanteckningarna läggs till handlingarna.
§ 8 Delårsrapport jan-juni 2020
Joakim har med en prognos som komplettering, denna hade fallit bort från rapporten.
Rapporten visar att vi har färre nya deltagare gentemot tidigare år. Detta bedöms ha
med Covid19 att göra.
Medelåldern är ca 30–32. Kvinnor har generellt lite högre utbildningsnivå än männen,
speciellt vad gäller gymnasieutbildning. Den största andelen har ca 3 år i offentlig för
sörjning när de kommer till oss.
Lite sämre resultat detta år vad gäller försörjning efter insats.
Ekonomin är i balans och just nu finns ett plus på ca 400 000: - för första halvåret.
Detta beror på att Covid19 lett till inställda evenemang.
Joakim föredrar prognosen och just nu räknar vi med ett eget kapital på ca 3,2
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miljoner vid årets utgång.
Arbetsutskottet beslutar att lägga rapporten till handlingarna och rekommendera
styrelsen att godkänna den, då komplettering med prognosen är gjord.
§ 9 Medelstilldelning 2021
Förbundschef föredrar medelstilldelningen kortfattat.
I stort sett samma medelstilldelning som tidigare år, där staten ger 8 029 000 kr i
bidrag till Samordningsförbundet i Kalmar län under 2021.
§ 10 Artikel i bilagan ”psykisk hälsa” i bland annat Aftonbladet
Förbundschef föredrar informationen kring den kampanj om psykisk ohälsa förbundet
varit en del av. En artikel i Aftonbladet där förbundets tjänstepersoner beskriver om
arbetet kring de individinriktade insatser förbundet finansierar, är en del av denna
kampanj.
Arbetsutskottet tackar för informationen.
§ 11 Förbundet informerar
Kanske ska vi jobba med att digitalisera vår individinriktade verksamhet än mer?
Arbetsutskottet ger förbundets tjänstepersoner möjlighet att undersöka detta mer och
att jobba vidare med digitaliseringen.
Insatspersonalen vill gå en 100-punktskurs inom NADA. Vi hoppas genomföra den
under 2021.
En MHFA utbildning kvarstår, Covid19 gjorde att den sista ställdes in.
Vi har genomfört en utbildning inom 7tjugo och ytterligare en är under planering.
Lunchföreläsningar ställs in, länskonferensen ställs in och våra möten blir fortsatt
mest digitala under resterande del av året.
Vi ska göra en pilot som vi kallar Lux, piloten kommer genomföras i Västervik och i
Nybro. Lux är en variant av ”Mitt val” som finns i Kronobergs län. Den handlar om ett
slags förstadie till våra insatser eller rent av en snabbare väg till rätt insats. Ex kan
man gå direkt till GK efter en kort tid i Lux. Utgångarna är många från detta och syftet
är att motivera, testa och se vad som kan passa bäst.
Det finns en arbetsgrupp gällande piloten och i den ingår Jenny Tinnert från oss och
Anja Coe från Knutpunkten i Västervik. Någon gång i mars 2021 kan vi
förhoppningsvis ha resultat på piloterna och har ett förslag på hur vi ska genomföra
detta framåt. Det är förskjutet på grund av pandemin.
Vi kommer träffa insatspersonalen i slutet av oktober för en aktivitetsdag.
Jenny Tinnert som arbetar i förbundet som arbetsterapeut har börjat få många
uppdrag av insatserna. Hennes kompetens är mycket uppskattad. Hon är finansierad
året ut och vi kommer behöva ta ett beslut kring huruvida vi ska fortsätta finansiera
tjänsten.
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Jenny Tinnerts anställning är i Mörbylånga kommun och förbundet behöver fundera
på hur man ska gå vidare med hennes funktion och uppdrag under 2021.
Medskick från Arbetsutskottet blir att till nästa AU-sammanträde ha gjort en budget
och statistik kring hennes arbete hos oss.
Verksamhetsplanen brukar gås igenom och revideras på länskonferensen varje år.
Detta uteblir i år på grund av Covid19. Det som angetts som plan för 2020 i denna är
inte heller genomfört på grund av Covid19. Ett förslag är att tjänstepersonerna
reviderar verksamhetsplan och budget för 2021 och skickar ut den på remiss till
styrelsen. Arbetsutskottet gav tjänstepersonerna i uppdrag att göra detta.
§ 12 Information från myndigheterna
Arbetsförmedlingen; Siffrorna vad gäller arbetslöshet ökar, inte lika mycket som i riket
men ändå en ökning.
Nyanlända och ungdomar drabbas hårt.
Förstagångsjobben har drabbats hårt och är inte tillbaka ännu.
Målgrupperna som har drabbats hårt hamnar längre bak i kön då flertalet som har
arbetslivserfarenhet har kommit in på AF i spåren av Covid -19, dessa är snabbare ut
på arbeten.
Det digitala har fungerat bra och många har tvingats ta ett kliv in i det digitala trots
motstånd. Det har visat att flertalet grupper klarar det digitala, även om vi trott annorl
unda.
Praktik, arbetsträning och liknande är svårt att få till idag och kräver hårt jobb.
Beslutshandläggare är en ny roll inom AF som kommer inom kort. Dessa ska besluta
om insatser för individer och fokus ligger på de privata aktörerna. Kontakten med
deltagare kommer att skötas via telefon.
Trepartssamtal genomförs också digitalt.
Försäkringskassan ser en nedgång i sjukskrivningar.
Möten genomförs i huvudsak digitalt.
Smittersättningen för riskgrupp som kom i augusti, visade sig ge väldigt lite
ansökningar. De som rekryterats in för just detta fick styras om och en viss
överbemanning har infunnit sig. Kalmar län har därför lånat ut resurser till Skåne
under 2020.

Beslutsärenden
§ 13 Pilotinsats ”LUX” budget
Budget för pilotinsats LUX har varit utsänd.
Förbundschef informerar att Knutpunkten i Västervik är stängt för deltagare oktober
ut vilket gör att uppstart av piloten förskjuts.
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att avvakta med beslut till dess att genomförande
av LUX är i skarpt läge.
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§ 14 Sätta över vårt eget kapital i sparkonto SBAB-0,3%
Förbundschef föredrar muntligt tanken av att placera en del av förbundets medel på
ett sparkonto på SBAB. Detta skulle ge en ränta på 0,3%.
Ansökan är ganska gedigen och det är en hel del att fylla i kring att ansöka om ett
sparkonto på SBAB.
Arbetsutskottet beslutar att ge förbundschef i uppdrag att ansöka om ett sparkonto
på SBAB. Styrelsen kommer bli informerade på nästa styrelsemöte.
Övriga frågor.
§ 16 Övriga frågor, nästa AU-sammanträde 27 november
§ 17 Avslutning
Ordförande avslutar mötet med att tacka de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet

----------------------------Joakim Ivarsson

---------------------------Malin Gruvhagen

Justeras

Ordförande

----------------------------Petter Grönwall

----------------------------Jonas Erlandsson
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

JOAKIM IVARSSON

Titel, Organisation

Förbundschef, Samordningsförbundet i Kalmar Län

Datum & Tid

2020-10-16 07:48:07 +02:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id
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Namn

Malin Viktoria Gruvhagen
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2020-10-16 10:53:23 +02:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id
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JONAS ERLANDSSON

Titel, Organisation
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Datum & Tid

2020-10-19 17:51:06 +02:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id
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Petter Ragnar Grönwall
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