Datum: 201022

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Samordningsförbundet i
Kalmar län.
Tid: fredag 11 december
Plats: Mötet genomförs digitalt via Skype.
Närvarande:

Per-Olov Johansson
Henriette Koblanck
Agneta Landberg
Lars Ljung
Marcus Schön
Gunnar Jansson
Jimmy Loord
Lars Häggbring
Roger Holmberg
Hanne Deverén
Stefan Nyström
Ingela Ottosson
Mathias Karlsson
Jonas Erlandsson
Jonny Bengtsson
Madeleine Rosenqvist
Marie Nicholsson
Anette Rogö
Inger Hilmansson
Petter Grönwall
Ann-Brith Sköld

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

Övriga deltagare:
Joakim Ivarsson
Malin Gruvhagen

Förbundschef
Bitr. förbundschef

Öppnande av sammanträdet.
Ordförande Jonas Erlandsson hälsar välkomna.
Mötet inleds med gästföreläsning av Mats Niklasson som driver Vestibularis. Vestibularis
arbetar med motoriska svårigheter som varken har intellektuella eller fysiska anledningar.
Läs mer på http://www.vestibularis.se
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§56 Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkänner dagordningen
§57 Val av protokolljusterare
Ann-Brith Sköld och Stefan Nyström väljs som justerare
Meddelanden och information
§58 Protokoll från styrelsemöte 201022
Protokoll från styrelsemöte 201022 hade varit utsänt.
Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.
§59 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 200920
Minnesanteckningar från beredningsgruppens sammanträde 200920 hade varit utsänt.
Styrelsen beslutar att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.
§60 Protokoll AU 201127
Protokoll från Arbetsutskottets sammanträde 201127 hade varit utsänt.
Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.
§61 Minnesanteckningar från nätverksmöte med ordföranden och tjänstepersoner 201106
Minnesanteckningarna från nätverksmötet med ordföranden och tjänstepersoner 201106
hade varit utsända.
Förbundschef föredrar mötet i korthet.
Styrelsen beslutar att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.
§62 Information från ägardialogen 10 december 2020
Minnesanteckningar från ägardialogen med kommunerna 201210 hade varit utsända.
Förbundschef föredrar ägardialogen kort.
Styrelsen beslutar att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.
§63 Information om sparkonto
Förbundschef föredrar ärendet muntligt och delger att vi blivit nekade SBAB på grund av vår
statliga koppling. En process förs med Högsby sparbank om att öppna ett sparkonto där
istället. I dialog med dem har Samordningsförbundet blivit erbjuden en sparränta baserat på
ett, två och tre år.
Förslag framkommer att styrelsen ger Arbetsutskottet mandat att fatta beslut om placering
av medel i sparkontot.
Samordningsförbundet i Kalmar Län
Trädgårdsgatan 12
39235 Kalmar

info@samkalmarlan.se
www.samkalmarlan.se

Comfact Signature Referensnummer: 998403

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att ge AU mandat att fastställa placeringen av
medel i sparkontot.
§64 Information om hemsidan uppdatering och tillgänglighetsanpassning
Utdrag ur offerten gällande hemsidans uppdatering och tillgänglighetsanpassning hade varit
utsänd.
Förbundschef informerar om hemsidans uppdatering och tillgänglighetsanpassning
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
§65 Länsövergripande kartläggning över samverkan
Förbundschef föredrar ärendet.
Samordningsförbundet tillsammans med Region Kalmar län, Kommunförbundet i Kalmar län
och Länsstyrelsen har ett nätverk där kartläggning över behov av samverkan i länet inom
området arbetsmarknad diskuterats. Processen består i två delar
En del av förstudie/kartläggning och en del av att skapa en samverkansmodell som är
långsiktig och länsövergripande.
Fråga om Samordningsförbundet är villig att bekosta förstudien/kartläggningen tillsammans
med de övriga aktörerna med 100 000 kr/vardera har ställts i fråga.
I diskussion på AU kom man fram till att rekommendera styrelsen att inte gå in med medel i
kartläggningen men att finns kvar i nätverket som bollplank och samverkanspart.
Styrelsen beslutar att följa AU rekommendationer i frågan.
§66 Dialog med Kalmar läns museum om utställning inom området ”psykisk hälsa” och
frågan om vi vill vara en samverkanspartner
Förbundschef föredrar ärendet.
Örjan Molinder Chef för Kalmar läns muséum har varit i kontakt med förbundschef och ställt
frågan om förbundet vill vara en samverkanspart kring utställning med tillhörande
workshops inom ämnet ”psykisk hälsa”. Utställningen har sin utgångspunkt i Jan Nordströms
bok hemligheten och är en sinnrik utställning. Boken handlarom varje människas behov av
att hitta en plats för mod, tröst och fred.
Satsningen på ”psykisk hälsa” vänder sig till hela länet och ambitionen är att nå ut med såväl
utställningen som workshops i samtliga kommuner i länet.
Målgruppsfokus är unga (15-25 år) samt äldre (70+).
Utifrån dialogen på Arbetsutskottet rekommenderar man styrelsen att ge tjänstepersonerna
i uppdrag att fördjupa dialogen med Kalmar läns museum angående samverkansmöjligheter.
Styrelsen beslutar att följa AU rekommendationer i frågan.
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§67 Anmälan om delegationsbeslut
Anmälan av delegationsbeslut avseende tiden 201022-201211 hade varit utsänd.
Styrelsen beslutar att lägga listan till handlingarna
§68 Balanslista över fattade men ej genomförda beslut
Balanslista över fattade men ej genomförda beslut hade varit utsänd.
Styrelsen beslutar att lägga listan till handlingarna.
§69 Förbundet informerar
Årets plan blev ogörligt i och med Covid -19 och vi har varit osynliga stora delar av året. Där
är vi självkritiska och ämnar inte vara så under 2021.
Alla våra insatser har varit i gång i någon form under pandemin, det är vi glada för och det
spelar stor roll för individerna.
Visst personalbyte inom insatserna har skett under året.
Vår nionde länsövergripande insats med fokus på arbetsterapeutkompetens har varit lyckad
och Jenny Tinnert (Insatspersonal) har haft kontakt med 17 deltagare under året.
Beslutsärende senare under mötet gällande förlängning av denna länsövergripande insats.
Tanken är även att Jenny Tinnert ska vara del i LUX.
2021 hoppas vi kunna få erbjuda både inspiration och kunskap digitalt. Vi återkommer med
inbjudningar.
I och med att vi inte kunnat genomföra de aktiviteter och konferenser vi budgeterat för, så
kommer vi att öka i eget kapital under detta år. Likaså har vi inte haft lika många deltagare i
insatserna som tidigare. Detta på grund av pandemin och restriktioner i samband med det.
§70 Information från myndigheterna
Arbetsförmedlingen informerar:
Inga fysiska möten, allt jobb sker digitalt. Nyinskrivna arbetssökande ligger mer stabilt än i
våras. Även lägre.
Stort fokus på matchningstjänster, både för de som varit arbetslösa länge, även för de som
är nya i sin arbetslöshet.
AF ska jobba mer mot studier, på uppdrag av regeringen. Det är önskvärt att använda sin
arbetslöshet till att studera.
Anställningsstoppet är hävt och AF har precis anställt sju beslutshandläggare. Dessa ska
avlasta arbetsförmedlarna. Dessutom håller arbetsförmedlingen på att rekrytera fyra
arbetsförmedlare också.
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Försäkringskassan informerar:
Hösten började lugnt men nu drar ärendena iväg i samband med den ökade
smittspridningen. Kämpar för att hinna klara alla utbetalningar innan jul.
Smittbärarpenningen ökar.
Sjukpenningtalet i stort är inte påverkat utan det är de korta ärendena.
Förändring ska ske i FK:s bedömning vid dag 180. Hög sannolikhet ska bli övervägande skäl
men det är fortfarande oklart hur dt blir i stort. Det lär visa sig efter jul.
Beslutsärenden/Diskussionsärenden
§71 Länsövergripande arbetsterapeut 2021
Förslag på avtal gällande tjänsteköp av arbetsterapeuttjänst av Mörbylånga kommun hade
varit utsänd.
Förbundchef redogör för den nionde länsövergripande insatsen som tjänsteköpet avser.
Förbundets personal och insatspersonalen upplever att detta är ett mycket bra komplement
och stöd till både deltagare och personal inom insatserna.
Avtalet om tjänsteköp skulle gälla ett år 210101-211231 till en kostnad på 675 000 kronor.
AU föreslår Styrelsen att godkänna den länsövergripande insatsen och ge förbundschef i
uppdrag att skriva under avtal om tjänsteköp under 2021.
Styrelsen beslutar i enlighet med Arbetsutskottets förslag.
§72 Verksamhetsplan och budget 2021
Verksamhetsplan och budget hade varit utsänd.
Förbundschef redogör för processen samt för de förändringar och kompletteringar som
gjorts.
Gunnar Jansson kompletterar med att årtalen i innehållsförteckningen behöver justeras.
Justeringen äger rum omgående.
Styrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsplan och budget för 2021 och ger förbundschef i
uppdrag att sända ut den till samtliga medlemmar.
§73 Mötesdagar 2021
Förslag på mötestider för 2021 hade varit utsända.
Styrelsen beslutar att fastställa mötestiderna.
Övriga frågor:
§74 Övriga frågor, nästa styrelsemöte 19 mars 2021
Förhoppning om fysisk träff som givetvis är Coronaanpassad.
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§74 Avslutning
Ordförande Jonas Erlandsson avslutar dagens sammanträde.

_______________________
Ann-Brith Sköld
Justeringsperson

_____________________
Stefan Nyström
Justeringsperson

_______________________
Jonas Erlandsson
Ordförande

_____________________
Joakim Ivarsson
Förbundschef

_______________________
Malin Gruvhagen
Bitr förbundschef tillika
mötessekreterare
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