DATUM

DIARIENR

2015-09-28

RAR15-01

PRO TOKOLL
fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland
Datum:

2015-09-28 kl 9.00 - 12.00

Plats:

Hotell Malmköping

Närvarande:

Marie Svensson, Anna-Lena Karlsson, Britta Bergström,
Ingrid Jerneborg Glimne, Martina Johansson,
Anne-Marie Wallin, Robert Skoglund, Patrik Rehnfors,
Daniel Ljungkvist, Birgitta Wennerberg, Christer Sundqvist,
Carl Werner, Mårten Lidström, Helen Wretling fr o m §6,
samt Ola Wiktorson, förbundschef

Ej närvarande:

Katarina Enqvist Bolin, Gunilla Magnusson, Sari Thorén
Kerstin Svensson, Gunilla Andersson, Charlotte Prennfors,
Christer Påhlson, Mattias Jensen Pettersson

Sekreterare:

Ann Lundqvist

§1

Mötets öppnande

Ordförande Marie Svensson hälsade välkommen och förklarade dagens
möte öppnat.
En kort presentationsrunda gjordes.
§2

Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes efter tillägg under övriga frågor.
§3

Ekonomisk rapport

Ola Wiktorson kommenterade utsänd ekonomisk rapport – fram för allt
årets resultat i förhållande till tilldelade medel och utrymmet för nya insatser. 2015 samt 2016 och 2017.
Beslut: Styrelsen beslutade godkänna den ekonomiska rapporten.
§4

Beslutsförteckning

Utifrån frågan om beloppen i delegationsordningen redogjorde Ola för
dessa.
Styrelsen godkände utsänd beslutsförteckning över RAR-finansierade insatser, som därefter lades till handlingarna.
§5

Uppföljning av verksamhetsplan 2015

Styrelsen fick en genomgång och presentation av måluppföljning av verksamhetsplan 2015 – bland annat fördes en diskussion om riktlinjer för jämställdhet samt hur styrelsens ledamöter kan möta och föra dialog med de
lokala samverkansgrupperna.
Styrelsen enades om att Ola W – tillsammans med arbetsutskottet - utformar underlag/förslag till riktlinjer för jämställdhet att föreläggas styrelsen vid
nästa möte.
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Beslut: Styrelsen beslutade att ge Ola Wiktorson i uppdrag att kontakta de
lokala samverkansgrupperna för att förmedla styrelsens intention att utöka
kontakten med de lokala samverkansgrupperna.
Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna ”Måluppföljning verksamhetsplan
2015 per augusti”.
§6

Inriktning RAR från 2016

Ola W beskrev ”Samordningsförbundet RAR:s inriktning från 2016” – bland
annat genom att exemplifiera med beskrivningar av två insatser. Vidare
redogjorde Ola för arbetsgruppen och dess arbete med att utforma dokumentet.
Beslut: Styrelsen beslutade att RAR:s stöd till medlemmarna ska utgå från
beskrivningen i dokumentet ”Samordningsförbundet RAR:s inriktning från
2016” daterat 2015-09-17
§7

Verksamhetsplan 2016 - diskussionsunderlag

Styrelsen diskuterade utsänt underlag avseende verksamhetsplan 2016 –
bland annat att RAR bör ta hänsyn till vad som anges i regeringens budgetproposition gällande samordningsförbunden.
Styrelsen godkände fortsatt arbete med verksamhetsplan 2016 utifrån underlaget samt mötets diskussioner.
§8

Kalendarium 2016

Styrelsen enades om att fundera på följande förslag till mötesdatum 2016
att ta ställning till vid nästa möte den 20 november.
22 mars – då även medlemsmötet förläggs
2 juni alternativt 31 maj
20 september
29 november
§9

Rapporter & information

Utvärdering – upphandling
Styrelsen fick information om RAR:s pågående upphandling av utvärdering
i den mån det är möjligt utifrån sekretessen.
Nationell konferens 2016 i Eskilstuna
RAR kommer att vara värd för 2016 års Nationella nätverkskonferens för
Samordningsförbund. Konferensen anordnas av Nationella rådet och genomförs på Elite Hotell i Eskilstuna den 5-6 april. Ola W ingår i arbets- och
planeringsgruppen. Kvällsaktiviteterna förläggs till Lokomotivet.
Beslut: Styrelsen beslutade godkänna utsänd samt muntlig given information.
§10

Övriga frågor

Info - Regeringens budgetproposition för 2016
Regeringen presenterade budgetpropositionen för 2016 den 21 september.
Under Utgiftsområde 10 avsnitt Bidrag till sjukskrivningsprocessen skrivs
bland annat ”För att fler samordningsförbund ska kunna bildas, och för att
förstärka rehabiliteringsinsatserna för långtidssjukskrivna och unga med
aktivitetsersättning föreslår regeringen att medlen från och med 2016 ökas
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med 59 miljoner kronor. Utgifterna för 2016 beräknas till 339 miljoner kronor”.
§11

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
Ann Lundqvist
Förbundssekreterare
Justeras
Marie Svensson
Ordförande

Ingrid Jerneborg Glimne
1:e vice ordförande

Justerat
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