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2015-02-17

RAR15-01

Protokoll
fört vid sammanträde med beredningsgruppen för RAR i Sörmland
Datum:

2015-02-17 kl 13-16

Plats:

Hotell Malmköping

Närvarande:

Helene Brandell, Peter Johnsson, Claes Hammarlund,
Mariann Jansson, Lenita Granlund
samt Ola Wiktorson

Ej närvarande:

Mona Persson, Mats Karlsson, Marja Kammouna,
Annica Westling, Mattias Huuva, Lorraine Fröberg,
Graham Owen, Irene Bengtsson, Kristina Bengtsson
Dag Wallströmer

Sekreterare:

Ann Lundqvist

§1

Mötets öppnande

Ordföranden Ola Wiktorson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2

Dagordningens godkännande samt val av justerare

Dagordningen godkändes efter tillägg.
Mariann Jansson utsågs att justera protokollet.
§3

Föregående protokoll 2014-12-10

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
Utifrån protokollet betonades att Tema Unga är en viktig fråga att diskutera.
§4

Seminarium 4 – 5 februari

En arbetsgrupp - Ola W, Helene Brandell, Therese Elmecrantz, Mattias
Huuva och Rose-Marie Gullbrand och Mats Henningsson - har tillsatts för
att utforma förslag till RAR:s utvecklingsarbete. Arbetsgruppen – förutom
Mats H - träffades den 4-5 februari på Hedenlunda Slott, Flen. På agendan
stod sammanhang och syfte, perspektiv på samverkan, frågeställningar och
spridning/kommunikation. Ola Andersson från Samordningsförbundet Delta
i Göteborg och Fredrik Grubb från Samordningsförbundet i Trelleborg var
inbjudna för att ge sina respektive perspektiv på samverkan. Processledare
under dagarna var Linn Staberg från Provins fem AB.
Ola W rapporterade från seminariet och att arbetsgruppen utformade
RAR:s samverkansprocess och enats om nästa steg – bland annat att utveckla och göra processbeskrivningen tydligare, utvidga arbetsgruppen och
integrera RAR:s verksamhetsplan i processbeskrivningen.
Ola W:s slutsatser efter genomfört seminarium:
 Inte finansiera ordinarie verksamhet långsiktigt, enbart i samband
med utveckling;
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 Finansiera både strukturella och operativa insatser;
 Genomför omfattande kartläggning av behov och förutsättningar
under 2015
 Förtydliga och följ den föreslagna samverkansprocessen
Claes Hammarlund betonade betydelsen av att satsa på ett fåtal insatser
och ge dem goda förutsättningar.
§5

Förslag – Processledare Katrineholm

Katrineholm kommun - tillsammans med Viadidakt – har föreslagit att RAR
avsätter 150.000 kronor för två processledartjänster på halvtid under perioden 2015-02-15--04-30. Processledarna ska utforma en lokal delprojektansökan till ESF1. Ansökan avser ett ESF-projekt, med inriktning på så
kallade ”drop-outs”, som ingår i ett länsövergripande projekt för Östra Mellansverige (ÖMS). En gemensam ansökan för ÖMS ska sändas till ESF
den 30 april 2015.
Ola W informerade om att den lokala samverkansgruppen i Katrineholm
tillstyrker förslaget. Beredningsgruppen enades om att tillstyrka förslaget.
§6

Förslag – Processtöd Nyköping - Oxelösund

Kommunerna Nyköping och Oxelösund har föreslagit att RAR avsätter
160.000 kronor för en processledare, som ska utforma en lokal delprojektansökan till ESF2. Ansökan avser ett ESF-projekt, med inriktning på så
kallade ”drop-outs”, som ingår i ett länsövergripande projekt för Östra Mellansverige (ÖMS). En gemensam ansökan för ÖMS ska sändas till ESF
den 30 april 2015.
Ola W informerade om att de lokala samverkansgrupperna i Nyköping och
Oxelösund tillstyrker förslaget. Beredningsgruppen enades om att tillstyrka
förslaget.
§7

Förslag TUNA - förlängning

TUNA i Eskilstuna bedrivs som ordinarie verksamhet och håller till i Försäkringskassans lokaler utan kostnad. Försäkringskassan omorganiserar och
från hösten 2015 behöver de lokalerna för egen del. Detta innebär att
TUNA måste ha en egen lokal, vilket i sin tur medför hyreskostnader för
verksamheten. RAR, som finansierar en samordnartjänst i TUNA, har nu
fått en ansökan om RAR-medel för TUNA:s lokalkostnader.
Utifrån TUNA:s ansökan fördes en principdiskussion om vad RAR bör finansiera avseende lokaler. Mötesdeltagarnas ståndpunkt var att verksamheten bland annat ska vara väletablerad och samlokaliserad samt vara av
intresse för övriga RAR-medlemmar.
§8

Medlemsmötet 18 mars

Ola W beskrev upplägget för RAR:s medlemsmöte, som genomförs den 18
mars på Hotell Malmköping. Dagen kommer att innehålla styrelsemöte,
seminarier och medlemsmöte. Vidare fick beredningsgruppen information
om de ledamöter som RAR:s medlemmar utsett till styrelsen den kommande mandatperioden – det vill säga 2015-04-01--2019-03-31.
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ESF = Europeiska Socialfonden
ESF = Europeiska Socialfonden
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§9

Kalendarium 2015

Förslag till mötestider, som har sänts ut till beredningsgruppen, fastställdes
– det vill säga den14 april kl 9-12 och den 9 juni kl 9-12.
Mötesdeltagarna diskuterade ännu en gång bekymret med att beredningsgruppens möten har så få deltagare.
§10

Försörjningsmåttet – Hur göra 2015?

I juni 2014 beslutade Regeringen att ge SCB3 i uppdrag att redovisa
helårsekvivalenter4 per kommun. Statistiken redovisas halvårsvis och finns
tillgänglig på SCB:s hemsida. Första redovisningen avsåg perioden 1 januari till 30 juni 2014. Beslutet innebär att Försäkringskassan upphör att uppdatera försörjningsmåttet från och med 2015.
Beredningsgruppen menade att f-måttet även fortsättningsvis bör sammanställas och tas upp vid beredningsgruppens möten. Underlagen avseende
ekonomiskt bistånd och arbetslöshetsersättning finns tillgängliga på webben. Hur underlagen från Försäkringskassan ska levereras till RAR-kansliet
behöver undersökas.
§13

Information

Utsänd information godkändes.
§14

Övriga frågor

Ordning & reda
Synpunkter framfördes på att möteshandlingarna sänds ut för sent. Beredningsgruppen enades om att handlingarna bör sändas ut en vecka innan
mötestillfället.
Självhjälpscentrum
Mariann Jansson informerade om att hon deltagit på ett seminarium i Västerås avseende självhjälpsgrupper. Västerås Stadsmission anordnar självhjälpsgrupper i samverkan med Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och Svenska kyrkan. Självhjälpsgrupperna utgår från tron på människans egen kraft, vilja och förmåga till förändring.
Mariann föreslog att RAR ska bjuda in någon representant från Västmanland för att berätta om verksamheten.
§15

Avslutning

Ola W tackade för visat intresse och förklarade dagens möte avslutat.
Vid protokollet:
Ann Lundqvist
Förbundssekreterare
Justeras:
Ola Wiktorson
Förbundschef
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Mariann Jansson
Landstinget Sörmland

SCB= Statistiska Centralbyrån
Helårsekvivalenter visar antal helårspersoner som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag
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