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Plats och tid
Beslutande

Teams (digitalt)
Fredagen den 27 november, kl. 09.00-11.00
Anna Johansson
Mjölby kommun
Madeleine Johansson
Region Östergötland
Per Engdahl
Arbetsförmedlingen
Mattias Schwerdt
Försäkringskassan
Sören Norrby
Boxholms kommun
Maths Andersson
Motala kommun
Barbro Henricson
Vadstena kommun
Johan Kollberg
Ödeshögs kommun

Utses att justera

Mattias Schwerdt

Justeringens
plats och tid

Motala 2020-12-03

Paragrafer

Sekreterare
Jakob Rönnqvist
Ordförande
Anna Johansson
Justerande
Mattias Schwerdt
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Samordningsförbundet Västra Östergötland

Sammanträdesdatum 2020-11-27
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Datum för
anslags nedtagande
Samordningsförbundets kansli, Socialkontoret, Motala

Underskrift
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Övriga närvarande
Ulla Ordell
Ulla Karlsson
Ann-Sofie Ramevik

Region Östergötland, ersättare
Mjölby kommun, ersättare
Boxholms kommun, ersättare

Frånvarande
Stefan Höög
Anna Ydrevik
Marianne Walter
Maria Gustafsson
Margit Berggren Silvheden

Arbetsförmedlingen, ordinarie
Försäkringskassan, ersättare
Motala kommun, ersättare
Ödeshögs kommun, ersättare
Vadstena kommun, ersättare

Tjänstgörande tjänstemän
Jakob Rönnqvist

Förbundsansvarig
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§1
Ordförande öppnar mötet
Ordförande Anna Johansson öppnar mötet.
§2
Föreslagen dagordning fastställs
§3
Val av justerare
Beslut
Mattias Schwerdt väljs att justera protokoll.
§4
Föregående protokoll
Beslut
Styrelsen godkänner lämnad information.
§5
Internkontrollplan
Uppföljning av internkontrollplan. Noterbart från genomgången: Nya avtal kommer att upprättas efter
beslut om budget (beslut om budget är ett ärende på dagens möte). Mot bakgrund av den senaste
tidens utveckling med coronan, tar vi just nu inte emot studiebesök i insatserna (flera insatser har nu
även stopp för intag av nya deltagare). Gällande uppföljningen av ekonomi och insatser, presenteras
en aktuell ekonomi- och insatsuppföljning på dagens styrelsemöte (se §6). Vad gäller månadsbrevet,
skickas nästa månadsbrev ut nu i dagarna. Det är i dagsläget knappt 1000 personer som prenumererar
på månadsbrevet. Utöver månadsbrevet håller vi hemsidan uppdaterad med senaste nytt om vad
händer i våra insatser.
Beslut
Styrelsen godkänner lämnad rapport.
§6
Ekonomi- och insatsuppföljning
Uppföljning av ekonomi och insatser. Ekonomiuppföljningen avser perioden januari-oktober.
Kostnaderna ligger fortsatt under riktpunkten för budgeterad nivå. Prognosen för helår är 12 Mkr.
Gällande insatserna, har den andra vågen av pandemin kommit att innebära en del förändringar i
insatserna. Flera förstegsinsatser har nu begränsat intag och antal. Vad gäller SIP-teamets arbete, är
intaget av nya ärenden stoppat till årsskiftet (tidigare inbokade möten har bokats om eller ställts in).
Beslut
Styrelsen godkänner lämnad rapport.
§7
Preliminär budget för 2021
Tilldelningsbesked har lämnats från staten (Försäkringskassan). Samordningsförbundets tilldelning
blir totalt 13 432 000 kr för 2021 (6 716 000 kr från staten). Tilldelningen är enligt den beräknade
minskningen med 10 procent (som sker till följd av statens fördelningsmodell). Vid dagens möte
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föreslås en budgetram om 13 432 000 kr. När årsredovisningen för 2020 är upprättad och färdig i
mars 2021, finns möjlighet att skjuta till ytterligare medel från det egna kapitalet.
Beslut
Styrelsen godkänner föreslagen budget.
§8
Beslut om nytt dataskyddsombud
Samordningsförbundet har sedan tidigare avtal med Mjölby kommun om köp av tjänsten
dataskyddsombud. Mjölby kommun har nu rekryterat ett nytt dataskyddsombud (Jonas Birgestam)
varför Samordningsförbundet behöver anmäla det nya dataskyddsombudet till Datainspektionen.
Beslut
Styrelsen godkänner anmälan av nytt dataskyddsombud
§9
Tider för styrelsemöten 2021
Efter diskussion i styrelsen föreslås följande datum för styrelsemöten 2021: 28 januari, 25 februari,
31 mars, 30 april, 21 maj, 27 augusti, 24 september, 29 oktober, 25 november. Alla möten hålls kl.
09.00-12.00. Mot bakgrund av nuvarande coronaläge, kommer genomförande/lokal att meddelas vid
senare tillfälle.
Beslut
Styrelsen godkänner föreslagna mötestider.
§10
Kännedom
• En nulägesbild ges av verksamheten utifrån de senaste veckorna utveckling med coronan.
Som det beskrivs ovan, är intaget just nu begränsat i flera förstegsverksamheter samt på
Digitaliseringscenter. Motala Fontänhus har fått hålla stängt en del på grund av sjukdom i
personalen. Vad gäller bemanningen på våra kontor, försöker vi just nu glesa ut med mer
arbete hemifrån. Intaget för nya SIP-ärenden stängt till årsskiftet.
• Samordningsförbunden har fått besked om statens tilldelning för 2021. Samordningsförbundet
Västra Östergötland kommer att tilldelas 6 716 000 kr från staten (Försäkringskassan), vilket
innebär en tilldelning från medlemma om totalt 13 432 000 kr.
Beslut
Styrelsen godkänner lämnad information.
§11
Ordförande avslutar dagens möte
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