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Styrelsemöte Samordningsförbundet i Blekinge 

Tid: Måndag den 10 maj 2021 kl. 09.00 – 12.00 

Plats: Ronneby Brunnspark, projektkontoret Gripshunden  

Närvarande: Ledamöter  

 

Övriga 

 Ingrid Hermansson 

David Fridlund 

Therese Åberg 

Ulla Sandgren 

Kith Mårtensson 

Yvonne Andreasson 

Lisbeth Bengtsson 

 

 

 

 

Peter Ratcovich, förbundschef 

Magnus von Schenck, tillträdande förbundschef  

   

   

   

   

   

   

§1 Mötets öppnande 

Samordningsförbundets Ordförande Ingrid Hermansson välkomnade styrelsen 

och förklarade mötet öppnat. 

Tillträdande förbundschef Magnus von Schenck presenterade sig för styrelsen 

och meddelade att han tillträder tjänsten den 1 juni 2021. 

  

§2 Förslag till dagordning 

Ordförande informerade om dagordningen för mötet. Styrelsen godkände dag-

ordningen. 

 

§3 Föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokollen från föregående styrelsemöte lästes upp av ordförande och 

godkändes av styrelsen. 

 

§4 Revisionsmötet   

Förbundschefen informerade om att revisorerna i revisionsberättelsen bedömer 

sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenlig med de finansi-

ella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

De tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2020. 
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Årsredovisningen och granskningsrapporten samt revisionsberättelsen är ut 

sända till samtliga medlemmars fullmäktige för begäran om ansvarsfrihet. 

 

§5 Projektansökan Ung och skuldfri 

Förbundschefen föredrog ansökan och meddelade att Karlshamns kommun har 

inkommit med en ansökan om 308 146 kr till en förstudie under perioden 

2021-09-01 – 2022-04-30. 

 

Förstudien syftar till att kartlägga bakomliggande orsaker till det ökade antalet 

skuldsatta unga i Karlshamn, samt upprätta planering med förslag till åtgärder 

för att stävja problematiken. 

 

Målet är att: 

• Genomföra djupintervjuer med 10 skuldsatta personer mellan 18–34. 

• Sammanställa resultat från djupintervjuer till en rapport med tillhörande 

presentationsmaterial. 

• Analysera Kronofogdens kvantitativa data för att få en tydligare bild av 

målgruppen. 

• Sammanställa förslag till åtgärder i samverkan med berörda verksam-

heter. 

 

Samverkande parter är Kronofogdemyndigheten, Lunds universitet Rättssocio-

logiska institutionen och Region Blekinge psykiatrins öppenvård samt Försäk-

ringskassan 

 

Beslut 

Styrelsen för Samordningsförbundet beslutar att bevilja Karlshamns kommun 

308 146 kr till förstudien Ung och skuldfri riktad till målgruppen ej förvärvsar-

betande ungdomar i åldern 18 – 34 år. 

 

§6 Kompetensutveckling för konsultationsteamen 

Samtliga konsultationsteam i Blekinge är nu etablerade och utvecklas i lite 

olika riktningar, vilket föranleder ett behovet av kompetensutveckling. Behovet 

handlar främst om att utveckla befintliga strukturer, med kompletterande 

digitala lösningar och vad samverkan egentligen är och när den bäst används 

samt hur man som grupp praktiskt tillämpar samverkan som ett gemensamt 

arbetssätt. 

  

I pandemins spår tänker vi oss att möta det ”nya normala” med att erbjuda en 

digital utbildning med syftet att dels ge grundläggande kompetens kring sam-

verkansprocesser, dels komplettera med att stärka förmågan att bygga en sams-

kapande möteskultur i en digital vardag. 

  

Vi planerar ett upplägg där samtliga aktörer i konsultationsteamen erbjuds en 

heldags grundutbildning och för processledarna i teamen erbjuds ett antal halv-
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dagar med fördjupad kompetens i att digitalt leda samverkan och att skapa ef-

fektiva möten. Utbildningen planeras starta under hösten 2021. 

 

Beslut  

Styrelsen för Samordningsförbundet beslutar att uppdra åt Förbundschefen att 

slutföra upphandlingen avseende konsultationsteamens kompetensutveckling 

till ett maxbelopp på 230 000 SEK. 

 

Övrigt 

Förbundschefen informerade om att Försäkringskassan och Arbetsförmedling-

en offentliggjort en gemensam viljeförklaring för samverkan genom Samord-

ningsförbund. Målgrupperna är långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsätt-

ning och unga som har aktivitetsersättning 
 

 Myndigheterna ska verka för att:  

• behovsgrupperna prioriteras i Samordningsförbund  

• det finns samordnande insatser som syftar till att behovsgrupperna ska öka sin 

arbetsförmåga och möjlighet att få arbete.  

 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska stärka sina respektive medarbe-

tare att driva samverkan genom Samordningsförbund. Detta ska främst göras 

genom att:  

• stärka kunskapen om tillgängliga insatser  

• hänvisa fler individer till insatser  

• ta initiativ till att fler samordnande insatser startar  

• medverka med medarbetare i insatser.  

 

Promemoria Deltagande på distans i styrelsesammanträden i Samord-

ningsförbund. 

Socialdepartementet föreslår en ändring i lagen (2003:1210) om finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser. 

 

I promemoria föreslås en ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samord-

ning av rehabiliteringsinsatser. Det föreslås att det ska vara möjligt att hålla 

styrelsesammanträden inom ett Samordningsförbund utan att alla ledamöter är 

fysiskt på plats genom att enskilda ledamöter beviljas deltagande i sammanträ-

den på distans. Det innebär att lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser till stor del harmonieras med bestämmelser i kom-

munallagen (2017:725) i frågan om deltagande i styrelsesammanträden på di-

stans. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 

 

Årsmöte Nationella nätverket för Samordningsförbund NNS 

Ordförande informerade från årsmötet och de möten som genomförts med det 

sydsvenska nätverket. 
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Mötet avslutas 

Samordningsförbundets Ordförande Ingrid Hermansson avslutade sammanträ-

det och tackade samtliga närvarande. Nästa sammanträde 23 augusti, Karls-

hamn. 

 

 

Dag som ovan 

            

Ingrid Hermansson David Fridlund Peter Ratcovich 

Ordförande  Justerare  Sekreterare 


