DATUM

DIARIENR

2018-05-31

RAR18-01

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

2018-05-31 kl 9.30-11.30

Plats:

Hotell Malmköping

Närvarande:

Marie Svensson, Britta Bergström, Katarina Enqvist Bolin,
Gunilla Bergman Larsson, Bengt-Eric Sandström,
Daniel Ljungkvist, Robert Skoglund, Anne-Marie Wallin,
Gunilla Magnusson, Donald Wedel, Helen Wretling,
Gunilla Andersson, Morten Lidström, Birgitta Wennerberg
och Ola Wiktorson, förbundschef

Ej närvarande:

Ingrid Jerneborg Glimne, Patrik Renfors, Robin Karlsson,
Kristina Bengtsson, Christer Påhlson, Inge Ståhlgren,
Christer Sundqvist, Irene Sandqvist, Carl Werner samt
Abir Jakoub

Övriga närvarande:

Helene Brandell, Ida Malmborg och Vedad Begovic

Sekreterare:

Ann Lundqvist

§1

Mötets öppnande

Ordförande Marie Svensson hälsade alla välkomna och förklarade dagens
möte öppnat.
§2

Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes efter tillägg under övriga frågor samt att GDPR
läggs som §6.
§3

Föregående protokoll 2018-03-26

Föregående protokoll 2018-03-26 godkändes och lades till handlingarna.
§4

Ekonomisk uppföljning

Ola Wiktorson kommenterade utsänd ekonomisk uppföljning per den 30
april.
Beslut: Styrelsen beslutade godkänna ekonomisk uppföljning per den 30
april.
§5

Fortsatt finansiering av processledare

Samordningsförbundet har finansierat processledare till de lokala samverkansgrupperna, LSG, sedan 2012. Idag finns tre processledare – en i varje
länsdel (norra, västra och södra). Insatsen har utvärderats och rapporten
färdigställdes i april 2018. Rapporten påtalar en del som bör följas upp och
Samordningsförbundet ska därför – tillsammans med LSG:na – beskriva
hur det lokala stödet kan effektiviseras. Detta ska ske senast den 31 december 2018.
I utsänt förslag föreslås att samordningsförbundet fortsätter finansiera stöd
till LSG:na i form av processledare i ytterligare två år till en kostnad på totalt
5.175.000 kronor.
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Ärendet har behandlats i arbetsutskottet, som föreslår styrelsen att besluta
om fortsatt finansiering av processledartjänster i enlighet med utsänt förslag.
Beslut: Styrelsen beslutade att avsätta 5.175.000 kronor för fortsatt finansiering av processledare till de lokala samverkansgrupperna under perioden juli 2018 till juni 2020.
§6

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation)
EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får
behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och
kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen gäller direkt i alla
EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige. (anm texten är hämtad på Datainspektionens webb)
Ola Wiktorson informerade om att RAR är skyldiga att utse en dataskyddsansvarig, som har till uppgift att kontrollera att den nya förordningen följs
inom samordningsförbundet.
Styrelsen föreslås att utse Ola Wiktorson att vara dataskyddsansvarig för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland.
Ordföranden avser att följa frågan vid nästa styrelsemöte.
Beslut: Styrelsen beslutade att utse Ola Wiktorson till dataskyddsombud
för Samordningsförbundet RAR i Sörmland.
§7

Effektivare samverkan genom Finsam

Från 2019 övertar Landstinget Sörmland det regionala utvecklingsansvaret
och blir då formellt en region. En belysning av förutsättningar och alternativ
för hur regionen på effektivaste sätt ska kunna organisera och bedriva en
arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan har genomförts.
Uppdraget utfördes av Public Partner och genomfördes genom inläsning av
informationsmaterial, lagstiftning med kommentarer samt genom ett antal
intervjuer och kontakter med sakkunniga. Resultatet presenteras i en rapport ”Effektivare samverkan genom Finsam”, som finns publicerad på
www.rarsormland.se

Ola Wiktorson beskrev rapporten samt utförarnas sammanfattande slutsatser.
Styrelsen tog del av rapporten som är publicerad på www.rarsormland.se
§8

NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund

Styrelsen gratulerade Marie S till ordförandeposten i NNS. Marie tackade
och sa att hon tar sig an uppdraget med ödmjukhet. Hon informerade om
att NNS genomförde sitt årsmöte den 17 april i samband med den nationella Finsam-konferensen i Göteborg den 17-18 april. Även två styrelsemöten (16+18 april) klarades då av.
Det pågår mycket inom NNS – en ny modell för verksamhetsplanering från
2019 antogs av årsmötet, NNS-rapporten ”Hur samordningsförbunden
skapar kvalitet och hållbarhet i välfärden” färdigställes i april och delades ut
på årsmötet, utbildningar i JGL – Jämställdhet, Genus och Ledarskap, arbete med Indikatorer för finansiell samordning, träffar med Nationella rådet,
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samtal med SKL1 med mera.
NNS styrelse genomför sina planeringsdagar den 20-21 september på
Dufweholms herrgård i Katrineholm. Av logistiska skäl förläggs RAR:s styrelsemöte på eftermiddagen den 21 september till Dufweholms herrgård.
Besök gärna www.nnsfinsam.se .
Styrelsen noterade informationen.
§9

Information

Ola Wiktorson kommenterade utsänd information.
Styrelsen diskuterade bland annat förändringar och förutsättningar för verksamheterna TUNA och TRIS.
Informationen noterades av styrelsen.
§10

Ny inriktning Samordningsförbundet

Då Samordningsförbundet RAR bildades 2005 fanns ett inriktningsdokument som därefter har reviderats vid ett tillfälle. I nuvarande inriktningsdokument (från 2016) beskrivs förbundet som en utvecklingsorganisation.
Utveckling av välfärden med externa medel är komplicerat oavsett vilka
medel som används. Ansvarstagande av erfarenheter och resultat är en
ständig svårighet. I nuvarande inriktningsdokument beskrivs hur övertagande av hela eller delar av en insats ska ske. Detta liksom rutiner och rollbeskrivning är i behov av utveckling och förtydligande varför en översyn av
förbundets inriktning föreslås.
Ola Wiktorson beskrev bakgrunden till förslag till ny inriktning för samordningsförbundet – bland annat medlemsmötets ställningstagande och uppdrag 2018-03-26.
Ärendet har behandlats i arbetsutskottet, som föreslår styrelsen att ge förbundschefen i uppdrag att – med stöd av utvecklingsgruppen2 - utarbeta
förslag till ny inriktning.
Styrelsen diskuterade utsänt förslag ”Uppdrag arbetsgrupp ny inriktning för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland” – bland annat om, hur och i vilken
omfattning RAR påverkas av regionbildningen.
Utifrån styrelsens diskussion yrkar ordföranden på bifall till framlagt förslag
efter att skrivningen om att beslut ska fattas i november stryks.
Beslut: Styrelsen beslutade att – utifrån ordförandens yrkande - ge Ola
Wiktorson i uppdrag att med stöd av utvecklingsgruppen utarbeta förslag till
ny inriktning för samordningsförbundet.
Britta Bergström reserverade sig mot beslutet ”till förmån för att den nya organisationen ska fatta beslut om eventuell ny inriktning”.
§11

Övriga frågor

Kartläggning av sjukfall i Oxelösunds kommun
Kommunstyrelsen i Oxelösund har konstaterat att sjukfallen i kommunen
ökat – framför allt den psykiska ohälsan, berättade Britta Bergström och efterlyste att en kartläggning av sjukfallen genomförs inom ramen för RAR.
1
2

SKL = Sveriges kommuner och landsting
Utvecklingsgruppen = länets tre processledare
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Ordföranden påminde om Sörmlands kraftsamling för ökad hälsa.
RAR fick medel av Försäkringskassan för att kartlägga sjukpenningtalet i
länet, analysera orsaker och föreslå åtgärder för att minska sjukfrånvaron.
Detta var en del i regeringens satsning att sänka sjukpenningtalet på nationell nivå. I januari 2017 presenterades resultatet i två rapporter ”Kartläggning och behovsanalys för målgruppen långtidssjuka i Sörmlands län” samt
delrapporten ”Sörmlands kommuner i jämförelse med länet som helhet”.
(rapporterna finns publicerade på www.rarsormland.se)

Förbundschefen uppmärksammade styrelsen på att kartläggningen även
beskriver situationen i respektive kommun, särskilt avseende personer med
psykisk ohälsa/sjukdom.
Vid styrelsens diskussion om ohälsan i Sörmland konstaterades att arbetsgivaransvaret brister samt att frågan bör diskuteras i de lokala samverkansgrupperna.
§12

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse, önskade alla en skön & glad sommar och avslutade därefter sammanträdet.
Vid protokollet
Ann Lundqvist
Förbundssekreterare
Justeras
Marie Svensson
Ordförande

Britta Bergström
2:e vice ordförande
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