
 

  

 S A M M A N T R Ä D E S D A T U M  D I A R I E N R  

 2017-09-04 RAR17-01 
 

Ann Lundqvist    

611 84  Nyköping · besök  Östra Rundgatan 11 – hemsida: www.rarsormland.se 
Mobiltel 070 – 390-58 58  · e-post  ann@rarsormland.se 
ORG NR 222000 1792 · \\rardc01\folderredirections\annl\my documents\samordningsförbundet rar\protokoll\förbundspresidium-au\2017\au_2017-09-04.docx · Utskriftsdatum: 2017-09-14 10:22 SID 1(4) 

 

PROTOKOLL 

fört vid arbetsutskott - Samordningsförbundet RAR i Sörmland 

Datum: 2017-09-04 kl 9.30-12 
  

Plats: RAR-kansliet, Nyköping 
  

Närvarande: 
 
 
 
 
 

Övrig närvarande 
 
 

Ej närvarande 
 

Marie Svensson, Eskilstuna, ordf, 
Ingrid Jerneborg Glimne, Gnesta, 1:e v ordf 
Britta Bergström, Landstinget, 2:e v ordf 
Katarina Enkvist Bohlin, Arbetsförmedlingen 
Ola Wiktorson, förbundschef 
 

Omar Baraze, praktikant från Arbetsförmedlingens 
”Korta vägen” 
 

Cecilia Trehn, Försäkringskassan 
 

Sekreterare: Ann Lundqvist 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Marie Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat. Ett särskilt välkomnande riktades till Omar Baraze, som är prakti-
kant från Arbetsförmedlingens ”Korta vägen”. Ola Wiktorson är Omars 
handledare under tre månader (2017-08-21--11-20). 

En presentationsrunda gjordes. 

§2 Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes efter tillägg under övriga frågor. 

§3 Föregående protokoll 2017-05-16 

Föregående protokoll 2017-05-16 godkändes och lades till handlingarna. 

§4 Finsam 9,0 – dialog med RSG1 

Som en del i regeringens satsning att sänka sjukpenningtalet på nationell 
nivå fick RAR medel av Försäkringskassan för att kartlägga sjukpenningta-
let i länet, analysera orsaker och föreslå åtgärder för att minska sjukfrånva-
ron. Resultatet har presenterats i två rapporter ”Kartläggning och behovsa-
nalys för målgruppen långtidssjukskrivna i Sörmlands län” samt delrappor-
ten ”Sörmlands kommuner i jämförelse med länet som helhet”,  

Rapporterna - som är publicerade på www.rarsormland.se – överlämnades 
till medlemmarna i januari 2017. 

Vid mötet i maj enades arbetsutskottet om att – till mötet den 4 september - 
bjuda in RSG för samtal om Finsam 9,0 och situationen i Sörmland. Då 

                                                
1 RSG = Regionala SamverksansGruppen 

http://www.rarsormland.se/
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RSG:s representanter inte hade möjlighet att deltaga enades arbetsutskot-
tet om nya förslag till datum. 

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att - utifrån ovanstående - ge Ola Wiktor-
son i uppdrag att kontakta RSG för att boka träff. 

§5 Studiebesök från Tyskland 

Länsstyrgruppen för ESF-projekt IBIS 2 samt inbjudna nyckelpersoner 
(bland annat Marie Svensson och Katarina Enkvist Bolin) genomförde en 
studieresa till Potsdam i Tyskland hösten 2016. Syftet var att studera integ-
rations- och arbetsmarknadsinsatser för nyanlända. Reserapport finns pub-
licerad på www.rarsormland.se/Insatser inom ramen för EU/IBIS. 

Värdarna för studiebesöket bjöds in att besöka Sörmland, vilket genomförs 
den 9-11 oktober. Program för studiebesöket har utformats av Kenny Sjö-
berg. 

Ola W ombads att sända ut programmet till arbetsutskottet, som därefter tar 
ställning till eventuellt deltagande vid de gemensamma middagarna.  

Kvällen den 9 oktober kommer RAR att bjuda på middag. RAR alkoholpo-
licy innebär att inte bjuda på alkoholhaltiga drycker. Ola W föreslår att 
RAR:s arbetsutskott beslutar att göra ett tillfälligt avsteg och till maten bju-
der på vin eller öl i begränsad omfattning. 

Efter diskussion enades arbetsutskottet om att tillstyrka förslaget, men be-
tonade vikten av att ha en restriktiv alkoholpolitik. 

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att vid middagen den 9 oktober med stu-
diebesöket från Tyskland bjuder RAR - i en begränsad omfattning - på vin 
eller öl till maten. 

§6 Reviderad förbundsordning 

Vid mötet den 28 mars tillstyrkte styrelsen förslag till reviderad förbundsord-
ning samt föreslagen tidplan. 

I slutet på juni sändes förslaget ut på remiss till berörda tjänstemän inom 
RAR:s medlemsorganisationer med remissvar senast den 1 september. 

Ola W informerade om att han svarat på de få synpunkter/frågor, som läm-
nats samt att förslaget föreläggs styrelsen den 19 september. Därefter 
sänds den reviderade förbundsordningen till respektive medlem för beslut i 
fullmäktige/motsvarande. 

Arbetsutskottet noterade informationen. 

§7 Plan för medlemsmöte och dialog hösten 2017 

Vid medlemsmötet den 28 mars enades mötesdeltagarna om att en utökad 
och fördjupad dialog mellan förbundet och medlemmarna genomförs. Vi-
dare att ha ytterligare ett medlemsmöte under slutet av året. 

Utifrån ovanstående diskuterade arbetsutskottet former och upplägg för 
höst-medlemsmöte samt dialog med medlemmarna. 

                                                
2 IBIS = IntegrationsBygget I Sörmland 

http://www.rarsormland.se/
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Vid mötet den 16 maj gav arbetsutskottet Ola Wiktorson i uppdrag att – till-
sammans med ordföranden – utforma plan för former och upplägg för höst-
medlemsmöte samt dialog med medlemmarna.  

Ola W informerade om att följande träffar är inbokade - kommunstyrelsen i 
Gnesta den 11 september, fullmäktige i Nyköping den 12 september och 
kommunstyrelsen i Oxelösund den 18 oktober. Vidare föreslås att Arbets-
förmedlingen, Landstinget, Strängnäs kommun och Flens kommun priorite-
ras för kontakt med fördjupad dialog. 

Beslut: Arbetsutskottet beslutade ge Ola Wiktorson i uppdrag att formulera 
brev att sändas till Arbetsförmedlingen, Landstinget, Strängnäs kommun 
samt Flens kommun för att - utifrån medlemsmötets önskemål - få till en 
träff med fördjupad dialog. Brevet undertecknas av RAR:s ordförande. 

Beträffande medlemsmötets önskemål om att ha ytterligare ett medlems-
möte föreslog Ola W att detta förläggs samma dag som styrelsemötet i nov 
det vill säga den 27:e. 

Arbetsutskottet diskuterade vilka som ska bjudas in och enades om att in-
bjudan sänds – som tidigare – till medlemsrepresentanterna. 

§8 Ekonomisk uppföljning 

Ola Wiktorson kommenterade utsänd ekonomisk uppföljning per den 31 
juli. 

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att godkänna utsänd ekonomisk uppfölj-
ning per den 31 juli. 

§9 Information/Rapporter 

Ola W kommenterade utsänd information. 

Arbetsutskottet enades om att ledningsrepresentanter och förtroendevalda 
bör bjudas in till ett möte för diskussion om långsiktig finansiering för 
TUNA:s verksamhet. 

Ordföranden informerade om att hon tillsammans med ordföranden i 
Landstingets närvårdsnämnd ska besöka TUNA.  

Som komplement till utsänd information delade Ola W ut en sammanställ-
ning av ESF-projekt inom ramen för RAR. Bra och överskådligt, tyckte ar-
betsutskottet, som önskade att sammanställningen kompletteras med antal 
deltagare. 

Marie S informerade om att SSI3 och Integrationslyftet presenteras vid 
nästa styrelsemöte den 19 september. 

Arbetsutskottet noterade informationen. 

§10 Övriga frågor 

Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS 
Ann Lundqvist informerade om vad som är på gång inom NNS – bland an-
nat att Jonas Wells har avsagt sig uppdraget som NNS verksamhetsutveck-
lare, utbildningsinsatser, höstkonferensen 2017, SKL:s4 utredning om för-
ändrad styrning av Finsam. 

                                                
3 SSI = Suggestopedisk språkinlärning 
4 SKL = Sveriges kommuner och landsting 
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§11 Avslutning 

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mö-
tet. 

Vid protokollet 

Ann Lundqvist 
Förbundssekreterare 

Justeras:  

Marie Svensson  Ingrid Jerneborg Glimne 

Ordförande    1:e vice ordförande 


