DATUM

DIARIENR

2017-09-19

RAR17-01

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

2017-09-19 kl 9.00-12.30

Plats:

Plevnagården, Malmköping

Närvarande:

Marie Svensson, Ingrid Jerneborg Glimne,
Britta Bergström, Gunilla Andersson, Gunilla Magnusson,
Robert Skoglund, Daniel Ljungkvist, Inge Ståhlgren,
Robin Karlsson, Donald Wedel, Birgitta Wennerberg,
Helen Wretling, Christer Påhlson, Carl Werner,
Bengt-Eric Sandström och Ola Wiktorson, förbundschef

Övriga deltagare:

Helene Brandell, Ida Malmborg, Vedad Begovic,
Anthony Ericson samt Omar Baraze

Ej närvarande:

Katarina Enqvist Bolin, Cecilia Trehn, Anne-Marie Wallin
Patrik Renfors, Kristina Bengtsson, Camilla Liberg,
Morten Lidström, Irene Sandqvist och Christer Sundqvist

Sekreterare:

Ann Lundqvist

§1

Mötets öppnande

Ordförande Marie Svensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Ett
särskilt välkomnande riktades till Kerstin Svenssons efterträdare Donald
Wedel, Strängnäs liksom till Bengt-Eric Sandström, Trosa som efterträder
Martina Johansson.
Vidare välkomnades Vedad Begovic, Anthony Ericson samt Omar Baraze.
En presentationsrunda gjordes.
§2

Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes efter platsbyte av paragraf fyra och fem.
§3

Föregående protokoll 2017-06-09

Föregående protokoll 2017-06-09 godkändes och lades till handlingarna.
§4

IBIS1 – SSI2 - Integrationslyftet

Styrelsen informerades om projektledarbytet i SSI – Lena Hallberg ersätter
Annette Gyllander.
IBIS - lägesrapport
Kenny Sjöberg rapporterade om projekt IBIS – bland annat gav han en kort
beskrivning av bakgrund och syfte med projektet. Han berättade om SSImetoden och Hälsoskolan liksom hypotesen att ökad kunskap om egenvård
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IBIS = IntegrationsBygget I Sörmland
SSI = Suggestopedisk Språkinlärning
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minskar sjukvårdskonsumtionen. Kenny pratade också om implementeringsfrågan samt betonade vikten av föräldrautbildning och att tala om våld
i nära relationer.
Antal deltagare inom IBIS uppgår i dagsläget till 250 (flest kvinnor) och ytterligare 300 beräknas delta inom projekttiden.
Styrelsen tackade och noterade informationen.
Integrationslyftet
RAR har beviljats ESF-medel för projekt Integrationslyftet, som avser utbildningsinsatser för cirka 600 personer från landstinget, länsstyrelsen och
kommunerna i Sörmland. Syftet är att öka kunskapen om nyanlända för att
stärka och förbättra integrationen på arbetsmarknaden samt att förbättra
mottagandet hos de organisationer som möter nyanlända. Projekttiden är
från augusti 2017 till december 2018.
Anthony Ericson är projektledare. Han berättade om projektet och beskrev
bland annat bakgrund och mål – att projektet ska utbilda utbildningsledare
för Hälsoskola, genomföra kompetensutbildning för personer inom kulturnorm-förståelse. Vidare ska projektet arbeta med att öka samverkan mellan
olika organisationer i Sörmland.
Styrelsen tackade och noterade informationen.
§5

Processledarna

Vedad Begovic, tillträder tjänsten som processledare för norra länsdelen
(Eskilstuna och Strängnäs) den 2 oktober. Vedad, som efterträder Mikael
Nyman, gav en presentation av sig själv.
Ida Malmborg, processledare för södra länsdelen (Nyköping, Oxelösund,
Trosa och Gnesta), berättade om sig och sitt arbete – bland annat att hon
startade med grundläggande administrativa rutiner. Vidare gav hon en nulägesrapport från södra länsdelen – såsom kraftsamling 9,0, individsamverkande team (Halmstad-modellen) och pågående ansökningar.
Helene Brandell, processledare för västra länsdelen (Katrineholm, Flen och
Vingåker), gav en lägesrapportering både från västra och norra länsdelen –
såsom Vinka In och dess utvärdering, TUNA3, RIGA4 och TRIS5. Helene
berättade också att en utvärdering avseende processledare till de lokala
samverkansgrupperna (LSG) pågår.
Styrelsen tackade och noterade informationen.
§6

Ekonomisk uppföljning

Ola Wiktorson kommenterade utsänd ekonomisk uppföljning per den 31
juli.
Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna ekonomisk uppföljning per den
31 juli.

3

TUNA = Träning Utveckling Nära Arbetslivet
RIGA = Rätt Insats Gemensamt Ansvar
5
TRIS = Tidig Rehabilitering I Samverkan
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§7

TUNA

Vid möte 2015-11-15 beslutade styrelsen att avsätta 4.635.000 kronor under en två-årsperiod för start och etablering av modell TUNA i Nyköping
och Oxelösund.
De lokala samverkansgrupperna, LSG, i Nyköping och Oxelösund ansöker
om ytterligare 1.606.000 kronor för att förlänga projekttiden nio månader –
det vill säga till och med 2018-12-31.
Ola Wiktorson beskrev TUNA:s utveckling i norra, västra respektive södra
länsdelen samt föredrog tjänsteskrivelsen med förslag till beslut.
Beslut: Styrelsen beslutade att bevilja ytterligare 1.606.000 kronor för en
förlängning av TUNA i södra länsdelen enligt tjänsteskrivelsen.
Se beslutsbilaga 37/2017.
§8

Verksamhetsplan 2018 - diskussionsunderlag

Ola Wiktorson beskrev utsänt diskussionsunderlag avseende verksamhetsplan 2018.
Beslut: Styrelsen godkände fortsatt arbete med verksamhetsplan 2018 utifrån utsänt underlag.
§9

Reviderad förbundsordning

Ola Wiktorson beskrev arbetet med förslaget till reviderad förbundsordning
samt redogjorde för inkomna frågor från medlemmarna liksom för svaren.
Beslut: Styrelsen beslutade att – efter komplettering - anta reviderad förbundsordning samt att hemställa till medlemmarna att godkänna den nya
förbundsordningen senast den 31 december 2017.
§10

Försörjningsmåttet

Styrelsen diskuterade försörjningsmåttets användning. Ordföranden uppmanade styrelsen att fundera, liksom att ge inspel, på RAR:s roll samt om
och hur RAR kan bidra till att måttet används.
§11

NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund

Marie Svensson informerade om att NNS har styrelsemöte i Göteborg den
26 september. Hon berättade om Finsam på Almedalen 2017 och om förslaget till förändrad styrning av Finsam och den utredning som startat inom
SKL6.
Styrelsen noterade informationen.
§12

Information/Rapporter

Ola Wiktorson kommenterade utsänd information – bland annat att höstens
medlemsmöte planeras till den 27 november, samma dag som nästa styrelsemöte.
Styrelsen noterade informationen och enades om att medlemsmötet förläggs till förmiddagen och styrelsemötet på eftermiddagen den 27 november.
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SKL = Sveriges kommuner och landsting
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§13

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.
Gunilla Magnusson frågade efter mötestider 2018, vilket tas upp vid ett senare tillfälle.
§14

Avslutning

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

Ingrid Jerneborg Glimne
1:e vice ordförande
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