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PROTOKOLL 

fört vid arbetsutskott - Samordningsförbundet RAR i Sörmland 

Datum: 2016-12-13 kl 13-16 
  

Plats: Försäkringskassan, Nyköping 
  

Närvarande: 
 
 
 
 
 
Via telefon 
 

Marie Svensson, Eskilstuna, ordf, 
Ingrid Jerneborg Glimne, Gnesta, 1:e v ordf fr o m §7 

Britta Bergström, Landstinget, 2:e v ordf 
Anna-Lena Karlsson, Försäkringskassan 
Ola Wiktorson, förbundschef 
 
Katarina Enkvist Bohlin, Arbetsförmedlingen fr o m §4 
 

Sekreterare: Ann Lundqvist 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Marie Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  

§2 Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes efter tillägg. 

§3 Föregående protokoll 2016-11-15 och 2016-10-27 

Föregående protokoll 2016-11-15 och 2016-10-27 godkändes och lades till 
handlingarna. 

§4 Finsam 9,0 

RAR har beviljats extra finsammedel (500.000 kronor) 2016 för att genom-
föra lokal behovsanalys samt ta fram plan för aktiva insatser avseende 
sjukskrivna.  

Kartläggningen har utförts av företaget pay-off och presenterades den 30 
november vid seminariet ”Vi kraftsamlar för ökad hälsa och minskad sjuk-
frånvaro i Sörmland”. 

Styrgruppen för Finsam 9,0 hade en träff med pay-off den 12 december. 
Arbetsutskottet fick en rapport från mötet då bland annat rapporten, som 
ska vara Försäkringskassan tillhanda 2017-01-16, diskuterades. 

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att de lokala samverkansgrupperna, 
LSG; bjuds in till en halv-dags-konferens i syfte att ”ta nästa steg” i arbetet 
med att minska sjukfrånvaron i Sörmland. Vidare att ge RAR i uppdrag att 
utforma förslag till inbjudan. 

§5 Reviderad förbundsordning 

Ola W kommenterade utsänt förslag till reviderad förbundsordning samt de 
diskussioner, som förts med Försäkringskassan och Nyköpings kommun.  
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Ola W avser att sända ut förslag till reviderad förbundsordning på remiss till 
berörda tjänstemän inom RAR:s medlemsorganisationer. Förslaget före-
läggs RAR:s styrelse för tillstyrkan. Därefter kan förslaget sändas ut till 
medlemmarna för beslut i respektive fullmäktige. 

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att tillstyrka förslag till reviderad för-
bundsordning RAR samt den planerade arbetsordningen. 

§6 TRIS1 

RAR har i olika omfattning finansierat TRIS sedan 2008. 2013 upprättades 
en överenskommelse mellan ingående parter - landstinget, försäkringskas-
san, arbetsförmedlingen, RAR och länets kommuner. Vid mötet den 17 ok-
tober beslutade arbetsutskottet tillstyrka förslag till att omarbeta TRIS-
överenskommelsen inför 2017. Beslutet har medfört oro och TRIS-
organisationens agerande diskuterades. 

Marie S åtog sig att sända ett klargörande mail till ordföranden i TRIS samt 
för kännedom till den Regionala samverkansgruppen, RSG. 

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att RAR:s ordförande Marie Svensson 
sänder ett klargörande mail till ordföranden i TRIS samt för kännedom till 
den Regionala samverkansgruppen, RSG. 

§7 Planeringsdag au 2017-02-10 

Arbetsutskottets avser att ha en planeringsdag 2017-02-10. Ola W föreslog 
ett antal möjliga frågeställningar att diskutera under planeringsdagen. 

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att ge Ola Wiktorson i uppdrag att ut-
forma förslag till innehåll för planeringsdagen den 10 februari. 

§8 Namnändring 

Arbetsutskottet enades om att RAR:s eventuella namnändring tas upp vid 
arbetsutskottets planeringsdag den 10 februari 2017. 

§9 Rapporter & information 

Ola Wiktorson kommenterade utsänd information samt kompletterade med 
att RAR beviljats drygt 6,8 miljoner kronor från ESF för utvärdering av sug-
gestopedi. Därefter godkändes rapporter & information och lades till hand-
lingarna.  

§10 Övriga frågor 

Försäkringskassans representation i samordningsförbund 
Anna-Lena Karlsson informerade om att Försäkringskassan Region Mitt gör 
en översyn av Försäkringskassans representation i samordningsförbund. 
  

                                                
1 TRIS = Tidig Rehabilitering I Samverkan 
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§11 Avslutning 

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och året som gått, 
önskade en riktigt GOD JUL & GOTT NYTT ÅR och mötesdeltagarna öns-
kade ordföranden detsamma. Därefter avslutades mötet. 

Vid protokollet: 

Ann Lundqvist 
Förbundssekreterare 

Justeras:  

Marie Svensson  Britta Bergström 

Ordförande    2:e vice ordförande 


