DATUM

DIARIENR

2018-09-21

RAR18-01

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

2018-09-21 kl 13-15

Plats:

Dufweholms Herrgård, Katrineholm

Närvarande:

Marie Svensson, Ingrid Jerneborg Glimne, Britta Bergström, Katarina Enqvist Bolin, Gunilla Bergman Larsson,
Daniel Ljungkvist, Robert Skoglund, Anne-Marie Wallin,
Gunilla Magnusson, Patrik Renfors, Christer Sundqvist,
Inge Ståhlgren, Irene Sandqvist, Birgitta Wennerberg och
Ola Wiktorson, förbundschef

Ej närvarande:

Abir Jakoub, Robin Karlsson, Bengt-Eric Sandström,
Kristina Bengtsson, Christer Påhlson, Donald Wedel,
Helen Wretling, Gunilla Andersson, Morten Lidström, Carl
Werner

Övriga närvarande:

Kenny Sjöberg, 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.
§3

Föregående protokoll 2018-05-31

Föregående protokoll 2018-05-31 godkändes och lades till handlingarna.
§4

Ekonomisk uppföljning

Ola Wiktorson kommenterade utsänd ekonomisk uppföljning per den 31 augusti.
Beslut: Styrelsen beslutade godkänna ekonomisk uppföljning per den 31
augusti.
§5

TUNA

TUNA startade 2008 som ett RAR-projekt och RAR har successivt finansierat utveckling och uppbyggnad av TUNA i hela Sörmland. Sist ut var
Trosa och Gnesta, som startade i januari 2018.
I februari meddelade Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget
och kommunerna Eskilstuna och Gnesta att de avser att inte finansiera
TUNA efter 2018.
Under våren och sommaren har en arbetsgrupp diskuterat möjliga lösningar för en fortsättning av TUNA. För att få en rimlig tid för arbetet med
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att hitta lösningar för fortsatt TUNA-verksamhet ansöker berörda parter därför RAR-finansiering av TUNA under perioden januari-juni 2019.
I samtliga berörda områden - Nyköping, Oxelösund, Trosa, Katrineholm
och Vingåker- tillstyrks ansökan av respektive lokal samverkansgrupp.
Ärendet har behandlats i arbetsutskottet, som föreslår att styrelsen beviljar
ansökan.
Beslut: Styrelsen beslutade att avsätta 2.332 tusen kronor under perioden
januari till juni 2019 för att stödja tillvaratagandet av TUNA.
Se beslutsbilaga 21+37/2018.
§6

Återtagande/hävande av beslut

I november 2017 beslutade styrelsen att avsätta 4.285 kronor för Ungdomens Hus i Nyköping - Oxelösund. På grund av att man inte lyckats erhålla
lokaler har insatsen ännu inte startat. De lokala samverkansgrupperna,
LSG, sammanträdde i augusti och informerade då Samordningsförbundet
att lokaler kan finnas tillgängliga hösten 2019.
För att minska risken för kommande underskott och för att frigöra medel för
andra insatser föreslås styrelsen att beslutet från november 2017 återkallas.
Beslut: Styrelsen beslutade häva beslut om finansiering av Ungdomens
Hus (beslut 41/2017 med Dnr RAR16-07, som togs i styrelsen 2017-11-27).
§7

Ny inriktning Samordningsförbundet

Samordningsförbundet RAR bildades 2005 och har under åren haft styrdokument, som anger förutsättningar för finansiering av samverkansstöd. Nuvarande inriktningsdokument fastställdes 2016 och beskriver förbundet som
en utvecklingsorganisation.
Vid styrelsemötet i maj beskrev Ola W bakgrunden till att revidera samordningsförbundets inriktning – bland annat medlemsmötets ställningstagande
och uppdrag 2018-03-26 då en översyn av förbundets inriktning föreslogs.
Ola W fick då styrelsens uppdrag att med stöd av utvecklingsgruppen1 utarbeta förslag till ny inriktning för samordningsförbundet.
Ola kommenterade utsänt diskussionsunderlag ”Ny inriktning Samordningsförbundet” och betonade vikten av implementering och tillvaratagande av
RAR-finansierade insatser. Förslag till ny inriktning utarbetas i utvecklingsgruppen och behandlats därefter i arbetsutskottet. Beslut om den nya inriktningen planeras att tas på styrelsemötet i november.
Styrelsen diskuterade underlaget för ny inriktning och godkände fortsatt arbete.
§8

Verksamhetsplan 2019

Ola W beskrev mål och måluppfyllelse för RAR:s verksamhetsplan 2018.
Verksamhetsplanen för 2019 formuleras utifrån ”Ny inriktning Samordningsförbundet”. Arbetet är påbörjat och förslag till verksamhetsplan 2019 föreläggs styrelsen i november.

1

Utvecklingsgruppen = länets tre processledare samt förbundschefen
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Styrelsen noterade informationen och godkände fortsatt arbete med verksamhetsplan 2019.
§9

NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund

Marie Svensson rapporterade om NNS arbete – bland annat om planeringsdagarna inklusive styrelsemötet som genomfördes 20-21 september,
arbetet med verksamhetsinriktning och verksamhetsplan 2019, NNS möte
med Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens ledning, NNS höstkonferens inklusive extra årsmöte som genomförs 12-13 november.
RAR:s styrelseledamöter ges möjlighet att deltaga på NNS höstkonferens.
Deltagande meddelas via mail till Ann Lundqvist.
Styrelsen noterade informationen.
§10

Information

Ola Wiktorson kommenterade utsänd information – bland annat att han beslutat om RAR-finansiering för två insatser – 270 tusen kronor till ”Tidiga insatser i samverkan” och 300 tusen kronor till ”Målgruppsanalys”. Vidare att
Nyköpings kommun har erbjudit RAR andra lokaler i centrala Nyköping –
det finns ingen tidplan för flytt, som preliminärt sker under våren 2019.
Kenny Sjöberg informerade om ESF-projekten 2014-2020 i Sörmland och
berättade bland annat att 17 projekt beviljats 148,6 miljoner kronor i ESFstöd. Vidare att projekten haft 5308 deltagare med fördelningen 36 % män
och 64 % kvinnor.
De tre processledarna Ida Malmborg (södra länsdelen), Helene Brandell
(västra länsdelen) och Vedad Begovic (norra länsdelen) informerade om
pågående arbete i ”sina” respektive lokala samverkansgrupper – bland annat TUNA, TRIS, Drivhuset, Vinka In och Integrationslyftet.
Styrelsen tackade för informationen, som noterades.
§11

Övriga frågor

Reviderad förbundsordning – Samordningsförbundet RAR
Ola W beskrev processen med förslag till reviderad förbundsordning, som
sändes ut till samtliga medlemmar i oktober 2017. Svar har lämnats av alla
utom Nyköpings kommun.
Styrelsen noterade informationen.
§12

Avslutning

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

Ingrid Jerneborg Glimne
1:e vice ordförande
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