Datum: 201022

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Samordningsförbundet i
Kalmar län.
Tid: torsdag 22 oktober 2020
Plats: Mötet genomförs digitalt via Teams. Detta på grund av situationen med Covid -19
Närvarande:

Henriette Koblanck
Agneta Landberg
Lars Ljung
Conny Daag
Marcus Schön
Gunnar Jansson
Jimmy Loord
Lars Häggbring
Roger Holmberg
Stefan Nyström
Ingela Ottosson
Tomas Peterson
Jonas Erlandsson
Marie Nicholson
Inger Hilmansson
Jonny Bengtsson
Cathrine Pålsson/Ahlgren
Ann-Brith Sköld
Petter Grönwall

Mörbylånga kommun
Mönsterås kommun
Borgholms kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Västerviks kommun
Nybro kommun
Torsås kommun
Kalmar kommun
Emmaboda kommun
Oskarshamns kommun
Vimmerby kommun (ersättare)
Region Kalmar län
Region Kalmar län (ersättare)
Region Kalmar län (ersättare)
Region Kalmar län (ersättare)
Mönsterås kommun (ersättare)
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Övriga deltagare:
Joakim Ivarsson
Malin Gruvhagen

Förbundschef
Bitr. förbundschef

Öppnande av sammanträdet.
Ordförande Jonas Erlandsson hälsar välkomna.
§37 Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkänner dagordningen
§38 Val av protokolljusterare
Marcus Schön och Ingela Ottosson väljs att jämte ordförande justera protokollet.
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Meddelanden och information
Deltagande ledamöter får arvode utifrån uppropet och behöver inte lämna in en
arvodesblankett.
§39 Protokoll från styrelsemöte 200620
Protokollet från styrelsemötet 200620 hade varit utsänt.
Styrelsen beslutar lägga protokollet till handlingarna.
§40 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 200920
Minnesanteckningarna från beredningsgruppsmötet 200920 hade varit utsända.
Styrelsen beslutar lägga minnesanteckningarna till handlingarna.
§41 Protokoll AU 201008
Protokollet från AU-sammanträdet 201008 hade varit utsänt.
Styrelsen beslutar lägga protokollet till handlingarna.
§42 Minnesanteckningar från revisormöte 200924
Minnesanteckningar från revisormötet 200924 hade varit utsända.
Förbundschef föredrar mötet med revisorerna kort.
Styrelsen beslutar att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.
§43 Medelstilldelning 2021
Förteckning över idealmedelstilldelning 2021 för samtliga Samordningsförbund i Sverige
hade varit utsänd.
Förbundschef föredrar punkten kort. Samordningsförbundet i Kalmar län ligger kvar på
samma medelstilldelningsnivå som föregående tre år. Drygt 16 miljoner blir förbundets
totala medelstilldelning för 2021.
Styrelsen beslutar att lägga informationen och förteckningen till handlingarna.
§44 Kampanj ”psykisk hälsa” artikel i Aftonbladet
Artikel från Aftonbladets bilaga ”psykisk hälsa” den 10 september med beskrivning över hur
Samordningsförbundet i Kalmar län bedriver sina individinriktade insatser hade varit utsänd.
Styrelsen beslutar att lägga artikeln och informationen till handlingarna.
§45 Sparkonto SBAB 0,3%
Information om Arbetsutskottets beslut att Samordningsförbundet i Kalmar län ska ansöka
om ett sparkonto på SBAB. Detta för att förmera de medel förbundet har i likviditet, med en
sparränta på 0,3 %. Förbundschef har fått i uppdrag fullborda ansökan.
Styrelsen beslutar att bifalla Arbetsutskottets beslut.
§46 Arbetsterapeut 2021 – plan framåt
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Förbundschef föredrar ärendet muntligt. Tjänstepersoner på förbundet och insatspersonal
önskar fortsätta utveckla den länsövergripande arbetsterapeutstjänsten under
nästkommande år. Arbetsterapeutkompetensen är mycket efterfrågad bland insatspersonal
och används praktiskt i deltagarmöten av olika slag.
Styrelsen beslutar att ge förbundets tjänstepersoner i uppdrag att föra dialog med
Mörbylånga kommun om fortsatt utlåning av kompetensen. Förbundschef får också i
uppdrag av styrelsen att sammanställa en rapport kring arbetsterapeutens uppdrag samt
dennes genomförda insatser för 2020. Rapporten skickas som beslutsunderlag för att
underlätta beslut som kan behöva fattas innan nästa styrelsemöte äger rum.
§47 Verksamhetsplan och budget 2021 – plan framåt
Förbundschef föredrar punkten om verksamhetsplan och budget för 2021 muntligt. Han
menar att den smidigaste arbetsgången vore att kansliet får mandat att göra ett förslag på
ny verksamhetsplan och budget inför 2021. Detta då det inte blir en länskonferens i år. Ett
utkast mejlas ut i god tid innan nästa styrelsemöte för justering.
Nästa styrelsemöte blir en fysisk träff och då kan det nya förslaget diskuteras och antas.
Styrelsen beslutar att enligt förslaget ovan.
§48 Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av delegationsbeslut över perioden 2020-06-26 – 2020-10-22 hade varit utsänt.
Styrelsen beslutar att lägga dem till handlingarna.
§49 Balanslista över fattade men ej genomförda beslut
Balanslista över fattade men ej genomförda beslut hade varit utsänt
Styrelsen beslutar att lägga dem till handlingarna.
§50 Förbundet informerar
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. Det 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 från oss och Anja 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 23 oktober för en aktivitets- och gemenskapsdag.
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Agnes Rosendahl ska skriva en masteruppsats och vill ha vårt förbund med i detta. Hon
önskar intervjua några av förbudets styrelseledamöter samt förbundschef.
Ambitionen för året var att besöka alla insatser och arbeta vidare med de processer som inte
fungerar och andra svårigheter i insatserna. Detta har Covid-19-situationen gjort ogörligt och
vi får fortsätta arbeta vidare med frågorna under 2021.
NNS årsmöte är på torsdag den 22 oktober mellan 09.00-11.00. Madeleine Rosenqvist
kommer närvara och har förbundets mandat i beslutsfrågor. Jonas Erlandsson och Joakim
Ivarsson deltar också på årsmötet som är digitalt.
Träff med vårt Förbundsnätverk äger rum den 8 december.
Möte med ordföringar och tjänstepersoner i samma nätverk som ovan sker den 6 november
som ett led i Jonas Erlandssons styrelseuppdrag i NNS.
§51 Information från myndigheterna
AF: Covid -19 medför nya förutsättningar, många arbetslösa men en bra omsättning trots
allt. Man ser att de som redan står långt ifrån hamnar ännu längre bort. Lågutbildade, ex
nyanlända kvinnor, ungdomar med psyk ohälsa. Generellt är lågutbildade utan
gymnasiekompetens i stor risk att bli långvarigt arbetslösa.
Mer pengar till aktivitetsstöd och programinsatser, man erbjuder kompletterande aktörer i
stor utsträckning.
Nyarbetslösa erbjuds matchningstjänster i hög utsträckning för att undvika passivitet och
långtidsarbetslöshet, även arbetsmarknadsutbildning. Reformeringen till att bli en
Arbetsmarknadsmyndighet pågår för fullt, däri ligger det att AF ska vara den som bedömer
och beslutar om insatser medan det är andra aktörer om utför. De digitala tjänsterna byggs
fortsatt ut. Det är ett omfattande omställningsarbete som pågår på alla nivåer.
Regeringsbeslut i somras, det är infört i regleringsbrevet att AF och FK ska arbeta för att
Samordningsförbundet ska prioritera att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga
med funktionsnedsättning och unga med Aktivitetsersättning. AF och FK ska även aktivt
arbeta för att underlätta övergången från sjukförsäkringen till arbetsmarknaden, något vi
redan gör.
FK: överlag ett stabilt läge, vissa anhopningar här och var men verksamheten är anpassad i
mångt och mycket. Handläggningen är förenklad och mindre resor och dyl. ger mer tid till
handläggning. Ett bra läge på myndigheten.
Saker börjar återgå till det normala i flera frågor och områden. Igår kom beslut om att
läkarintyg ska krävas från dag 15. Det är ett tecken på viss tillbakagång.
Sjukpenningtalet minskar, det kan bero på pandemin till viss del men också att länet är
utbildat i ACT via förbundets insats ”Tillsammans är logiskt”, det kan vara bidragande till att
vårt län minskar lite mer än riket.
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Beslutsärenden/Diskussionsärenden
§52 Delårsrapport 2020
Delårsrapport för 2020 (januari – juli) hade varit utsänd
Förbundschef föredrar rapporten kortfattat och gör några nerslag i både deltagarstatistik
och ekonomi.
Rapporten visar att vi har färre nya deltagare gentemot tidigare år. Detta bedöms ha med
Covid -19 att göra. Medelåldern är 33,5 år. Kvinnor har generellt högre utbildningsnivå än
männen, speciellt vad gäller gymnasieutbildning. Den största andelen har ca 3 år i offentlig
försörjning eller mer när de kommer till oss.
17 av 66 av de utskrivna har gått till egen försörjning via arbete/studier, det ger 26%. Det är
en försämring med 9% jämfört med förra året.
Stor spännvidd hur insatserna jobbar under pandemin, en del har enbart digitalt arbete
medan vissa kör som vanligt
Ekonomin är i balans och just nu finns ett plus på ca 400 000 kr för första halvåret. Detta
beror på att Covid–19 lett till inställda evenemang.
Förbundschef föredrar prognosen och just nu räknar vi med ett eget kapital på 3,2 miljoner
vid årets utgång.
Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten för 2020.
§53 Pilotprojekt LUX (mitt val)
Ett budgetförslag över pilotprojekt LUX hade varit utsänt. Piloten kommer dessvärre inte bli
av under 2020, utan får flyttas fram till 2021 på grund av covid-19-situationen.
Styrelsen beslutar att godkänna budgeten och att piloten flyttas fram till 2021.
Övriga frågor:
§54 Övriga frågor, nästa styrelsemöte 11 december 2020
Förhoppning om fysisk träff som givetvis är Coronaanpassad. Förbundschef återkommer
med kallelse och fysisk plats.
§55 Avslutning
Ordförande Jonas Erlandsson avslutar dagens sammanträde.
_______________________
Jonas Erlandsson
Ordförande

_____________________
Joakim Ivarsson
Förbundschef

_______________________
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Malin Gruvhagen
Sekreterare
_______________________

_____________________

Markus Schön
Justeringsperson

Ingela Ottosson
Justeringsperson
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Namn

MARCUS SCHÖN

Titel, Organisation

Styrelseledamot, Samordningsförbundet i Kalmar län

Datum & Tid

2020-11-05 09:48:32 +01:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id
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Namn

Ingela Linnéa Maria Ottosson
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