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Plats och tid Norrgårdens utbildningscentrum, Mjölby 
 Fredagen den 25 november, kl. 09.00-12.00 

Beslutande Anna Johansson 
Mattias Schwerdt 
Håkan Ljungberg 

 Mjölby kommun 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

 Madeleine Johansson 
Maths Andersson 
Margit Berggren Silvheden 
Sören Norrby 
Johan Kollberg 

  Region Östergötland 
Motala kommun 
Vadstena kommun 
Boxholms kommun 
Ödeshögs kommun 

     
    
    
    
    
    
Utses att justera Mattias Schwerdt 

Justeringens 
plats och tid 

 
Motala den 7 december 

 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 2022-11-25 

Datum för 
anslags uppsättande 

 Datum för 
anslags nedtagande 

 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Samordningsförbundets kansli, Socialkontoret, Motala 

Underskrift   
 Namn 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 64 
Sammanträdesdatum 2022-11-25 

 

 
 
 

 

   

 

 Utdragsbestyrkan 
 
Protokoll 2022-11-25 nr 64 

 

 

 

Övriga närvarande 
Ulla Ordell 
Ulla Karlsson 
 

 
Region Östergötland, ersättare 
Mjölby kommun, ersättare 

 
 
Frånvarande 

 

Barbro Henricson 
Anna Ydrevik 
Sara Skilberg 
Marianne Walter 
Annsofie Ramevik 
Maria Gustafsson 
 

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

  
  
  
Tjänstgörande tjänstemän  
Jakob Rönnqvist 
Christian Nyenger 
 

Förbundsansvarig 
Verksamhetsutvecklare 
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§1 
Ordförande öppnar mötet 
Ordförande öppnar mötet. 
 
§2 
Föreslagen dagordning fastställs efter tillägg av punkt gällande information från 
förbundsansvarig (§9) 
 
§3 
Val av justerare 
 
Beslut 
Mattias Schwerdt väljs att justera protokoll. 
 
§4 
Föregående protokoll 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner lämnad information. 
 
§5 
Internkontrollplan 
En genomgång görs utifrån internkontrollplanen. Noterbart från genomgången: Beslut om 
verksamhetsplan och budget för 2023 fattas på dagens styrelsemöte, därefter kommer avtal för 
aktuella insatser att upprättas. Gällande arbetsmiljöarbetet, har medarbetaravstämningar genomförts 
under hösten. Rutinerna för arbetsmiljöarbetet kommer återigen att ses över nästa år då den nya 
styrelsen har tillträtt. Gällande budget- och insatsuppfölning, presenterades en uppföljning för kvartal 
3 på föregående möte. På dagens styrelsemöte presenteras en budgetuppföljning för perioden januari-
oktober. Årets sista månadsutskick har gjorts nu i november, nästa utskick görs i slutet av januari. 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner lämnad rapport. 
 
§6 
Ekonomiuppföljning 
En uppföljning av budget och ekonomi för perioden januari-oktober 2022 presenteras. Kostnaderna 
till och med oktober är om totalt 10 172 667 kr vilket är under budgeterad nivå för perioden. 
Kostnader gällande inhyrda medarbetare i insatser (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) 
släpar, det gör även kostnader avseende förstegssatsningar (inköp och kompetensutveckling) samt 
revision/bokföring. Prognosen för helår visar minusresultat inom ramen för aktuell budget. 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner presenterad uppföljning.  
 
§7 
Verksamhetsplan och budget för 2023 
Förslag på verksamhetsplan och budget för 2023 presenteras. Aktuell verksamhetsplan har skickats ut 
till styrelsen innan dagens styrelsemöte. Tilldelningen för 2023 väntas bli sammanlagt 10 882 000 kr 
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från medlemmarna. Föreslagen budget för 2023 är om 12 882 000 kr, varav 2 000 000 kr utgörs av 
eget kapital. 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för 2023. 
 
§8 
Handlingsplaner för insatser 2023 
Handlingsplaner presenteras för följande insatser: Försteg Grönan, Försteg Skänninge, Försteg 
Vadstena, Försteg Klockargårdsängen, Försteg Trädgård och Natur, Individuellt stöd till arbete (ISA), 
Utveckling av SIP, Stöd mot sysselsättning, Förstegskoordinator, Motala Fontänhus och 
Digitaliseringscenter. 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner presenterade handlingsplaner. 
 
§9 
Information från förbundsansvarig 
Förbundsansvarig informerar om att han planerar att avsluta sin anställning i Samordningsförbundet 
Västra Östergötland den 31 mars 2023. Formell uppsägning kommer att skickas till ordförande i 
slutet av december månad. 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner lämnad information. 
 
§10  
Tider för styrelsemöten 2023 
Följande datum föreslås för styrelsemöten 2023: 20 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 26 maj, 25 
augusti, 22 september, 27 oktober och 24 november. Alla möten föreslås hållas kl. 09.00-12.00. 
Följande möten föreslås genomföras på plats: 20 januari, 24 mars, 22 september och 24 november 
(resterande digitalt). Utöver tider för styrelsemöten, föreslås det att en introduktionsutbildning om 2 
pass ska hållas för ledamöter och ersättare den 10 februari, kl. 09.00-12.00 och 17 februari, kl. 09.00-
14.00. Information om plats för styrelsemötena och utbildningspassen lämnas längre fram. 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner föreslagna mötestider för 2023. 
 
§11 
Uppdatering gällande Uppföljning Finsam/SUS 2023 
Uppdaterad information presenteras gällande Uppföljning Finsam/SUS 2023. Enligt aktuell 
information från Försäkringskassan kommer det från och med januari 2023 inte längre vara möjligt 
att registrera i SUS. Endast rapporter/deltagarstatistik kommer att kunna hämtas från systemet. 
Nedstängning väntas ske efter Q1. Det nya uppföljningssystemet, Uppföljning Finsam, väntas 
driftsättas under våren 2023. Till en början kommer Uppföljning Finsam inte att ge samma 
möjligheter som SUS vad gäller uppföljning på personnivå. Förändringarna gällande SUS och 
Uppföljning Finsam innebär att Samordningsförbundets kansli kommer att behöva lägga mer 
tid/resurser på uppföljning under inledande delen av 2023. Detta för att säkerställa att kansli och 
styrelse hålls uppdaterade om deltagarantal och deltagarflöde i de olika insatserna. 
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Beslut 
Styrelsen godkänner presenterad information. 
 
§12 
Kännedom 

• Information ges om den statliga tilldelningen för 2023. Den statliga tilldelningen till 
Samordningsförbundet 2023 väntas bli 5 441 000 kr. Beslutet gäller under förutsättning att 
statliga medel tilldelas enligt förslaget i budgetpropositionen avseende 2023. 

• Uppdaterad information ges om utvecklingen av förstegsinsatser. Samordningsförbundet 
finansierar under hösten satsningar gällande utveckling av de förbundsfinansierade 
förstegsinsatserna i västra länsdelen. Satsningar görs både kompetensutveckling (utbildning i 
Supported employment) och inköp för att möjliggöra fler/bättre arbetsuppgifter och bättre 
deltagarmiljö i de olika insatserna. Samtliga satsningar väntas vara färdiga under 2022. 

• Information ges om Samordningsförbundets deltagande i möte med Motala kommun och 
Motala Fontänhus för att diskutera IOP-avtal eller annan finansieringsform kommande år. 
Motala kommun kommer att bjuda in Region Östergötland till de fortsatta samtalen. 

• En avstämning görs gällande ledamöter och ersättare i Samordningsförbundets styrelse 
kommande fyraårsperiod. Alla medlemmar ombeds inkomma med uppgifter gällande 
ledamöter/ersättare till Samordningsförbundets kansli. 

• Information lämnas om mötet med revisionsgruppen den 21 november. Förbundsansvarig och 
ordförande deltog i del av mötet. Medskickad rekommendation utifrån aktuell 
delårsredovisning är att fortsätta arbeta för att minska det egna kapitalets storlek. 

• Information ges om att julgåva i form av gåvokort om 379 kr kommer att ges till medarbetare 
i kansliet samt till inhyrda medarbetare. 

• Information ges om nästa års friskvårdsbidrag. Samordningsförbundet fortsätter att använda 
Epassi som friskvårdsleverantör 2023. Friskvårdsbidraget är om 2 500 kr per år. 

• Uppdaterad information ges om den ESF-ansökan som styrelsen fattade beslut om vid 
föregående möte. Samordningsförbundet Centrala Östergötland har fått avslag på aktuell 
ansökan. 

 
Beslut 
Styrelsen godkänner lämnad information. 
 
§13 
Ordförande avslutar dagens möte 
 
 


