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PROTOKOLL 

fört vid arbetsutskott - Samordningsförbundet RAR i Sörmland 

Datum: 2018-09-04 klockan 10-12 
  

Plats: RAR-kansliet, Nyköping 
  

Närvarande: 
 
 
 
 
 
Ej närvarande 
 

Marie Svensson, Eskilstuna, ordf, 
Ingrid Jerneborg Glimne, Gnesta, 1:e v ordf 
Britta Bergström, Landstinget, 2:e v ordf 
Gunilla Bergman Larsson, Försäkringskassan 
Ola Wiktorson, förbundschef 
 
Katarina Enkvist Bolin, Arbetsförmedlingen 
 

Sekreterare: Ann Lundqvist 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Marie Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  

§2 Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes efter tillägg av paragrafen ”ESF-projekt Hälso-
främjande etablering”. 

§3 Föregående protokoll 2018-05-16 

Föregående protokoll 2018-05-16 godkändes och lades till handlingarna. 

§4 Ekonomisk helårsuppföljning per 31 juli 

Ola Wiktorson presenterade och kommenterade utsänd ekonomisk helårs-
uppföljning per den 31 juli.  

Beslut: Arbetsutskottet godkände ekonomisk helårsuppföljning per den 31 
juli.  

§5 TUNA 

TUNA startade 2008 som ett RAR-projekt och RAR har successivt finansi-
erat 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 lös-
ningar för en fortsättning av TUNA. För att få en rimlig tid för arbetet med 
att hitta lösningar för fortsatt TUNA-verksamhet ansöker berörda parter där-
för RAR-finansiering av TUNA under perioden januari-juni 2019. 
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Berörda parter är Nyköping, Oxelösund, Trosa, Katrineholm och Vingåker. I 
samtliga områden tillstyrks ansökan av respektive LSG1. 

Arbetsutskottet enades om att tillstyrka ansökan.  

Beslut: Arbetsutskottet beslutade tillstyrka ansökan samt att föreslå styrel-
sen att RAR avsätter 2.332 tusen kronor under perioden januari till juni 
2019 för att stödja tillvaratagandet av TUNA. 

§6 ESF-projekt ”Hälsofrämjande etablering” 

Samtliga landets samordningsförbund kontaktades i somras av SKL2, som 
erbjöd deltagande i ESF-projekt ”Hälsofrämjande etablering”. SKL är ägare 
till projektet, som är nationellt och består av ett antal delprojekt. 

Ola W berättade att RAR anmält intresse. Han beskrev projektet - bland an-
nat att Eskilstuna kommun och arbetsförmedlingen i Eskilstuna är positiva 
att ingå som parter och att RAR kommer att vara delprojektägare. Vidare 
att RAR:s bidrag kommer preliminärt att bli finansiering av 0,75 tjänst förde-
lat på 3-4 personer. Projektet pågår under perioden 1 september 2018 till 
31 december 2020. 

Beslut: Arbetsutskottet beslutade godkänna att Samordningsförbundet 
RAR ingår som delprojektägare i SKL:s ESF-projekt ”Hälsofrämjande eta-
blering” under perioden 1 september 2018 till 31 december 2020.  

§7 Studieresa Brandenburg, Tyskland 

Hösten 2016 besökte representanter från RAR och ESF-projektet IBIS reg-
ion Brandenburg i Tyskland. Besöket, som fokuserade på integrationsinsat-
ser, ledde till att representanter från Brandenburg gästade Eskilstuna kom-
mun och IBIS hösten 2017.  

RAR och projekt IBIS är åter inbjudna till Brandenburg för ett besök som fo-
kuserar på insatser riktade till sjukskrivna samt till nyanlända unga.  

Förbundschefen presenterade utsänt förslag till studieresa. Förslaget inne-
bär att 75 tusen kronor avsätts till resa för 10 personer till region Branden-
burg i Tyskland den 24-27 september 2018. 

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att Samordningsförbundet RAR avsätter 
75 tusen kronor avseende studieresa för 10 personer till region Branden-
burg i Tyskland den 24-27 september 2018 enligt presenterat förslag. 

§8 Ny inriktning samordningsförbundet 

Samordningsförbundet RAR bildades 2005 och har under åren haft styrdo-
kument, som anger förutsättningar för finansiering av samverkansstöd. Nu-
varande inriktningsdokument fastställdes 2016 och beskriver förbundet som 
en utvecklingsorganisation.  

Vid styrelsemötet i maj beskrev Ola W bakgrunden till att revidera samord-
ningsförbundets inriktning – bland annat medlemsmötets ställningstagande 
och uppdrag 2018-03-26 då en översyn av förbundets inriktning föreslogs. 

                                                
1 LSG = lokal samverkansgrupp 
2 SKL = Sveriges kommuner och landsting 
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Ola W fick då styrelsens uppdrag att med stöd av utvecklingsgruppen (=lä-
nets tre processledare) utarbeta förslag till ny inriktning för samordningsför-
bundet. 

Arbetsutskottet diskuterade utsänt diskussionsunderlag ”Ny inriktning Sam-
ordningsförbundet” och betonade vikten av implementering och tillvarata-
gande av RAR-finansierade insatser. Vidare gjordes en del justeringar i do-
kumentet. 

Arbetsutskottet godkände att förbundschefen arbetar vidare med utsänt dis-
kussionsunderlag ”Ny inriktning Samordningsförbundet” samt att förslaget - 
efter gjorda justeringar och tillägg - föreläggs styrelsen den 21 september. 
Beslut om ny inriktning för Samordningsförbundet planeras att tas på styrel-
semötet i november. 

§9 Verksamhetsplan 2019 

Ola W informerade om att verksamhetsplanen 2019 formuleras utifrån ”Ny 
inriktning Samordningsförbundet”. Förslag till verksamhetsplan 2019 före-
läggs styrelsen i november. 

§10 Medlemsmöte hösten 2018 

Förslag till ”Ny inriktning Samordningsförbundet” sänds ut till medlemmarna 
inför medlemsmötet den 26 november, som genomförs på förmiddagen. På 
eftermiddagen den 26 november hålls ett styrelsemöte. 

§11 NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund 

Ordföranden informerade om pågående arbete och aktiviteter inom NNS – 
bland annat att arbetsutskottet träffade Arbetsförmedlingens och Försäk-
ringskassans ledning den 24 augusti. Vidare att NNS Höstkonferens ge-
nomförs den 12-13 november på Wärdshuset Lasse Maja, Järfälla då även 
ett extra årsmöte hålls. Styrelsens planeringsdagar genomförs den 20-21 
september på Dufweholms Herrgård, Katrineholm då också en gemensam 
lunch med RAR:s styrelse är planerad den 21 september klockan 12. 

Besök gärna www.nnsfinsam.se för att läsa mer om NNS. 

Arbetsutskottet noterade informationen. 

§12 Information 

Ola W 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 har Nykö-
pings kommun erbjudit RAR andra lokaler i centrala Nyköping. Dessutom 
att Ungdomens Hus, som hösten 2017 beviljades 4,5 miljoner kronor ännu 
inte har startat varför Ola föreslår att beslutet hävs. 

Arbetsutskottet noterade informationen samt tillstyrker att förbundschefen 
föreslår styrelsen att häva beslutet avseende Ungdomens Hus, Nyköping-
Oxelösund. 

§13 Övriga frågor 

Ola W gav ett muntligt förslag till dagordning för styrelsemötet den 21 sep-
tember, som godkändes av arbetsutskottet. 

 

http://www.nnsfinsam.se/
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§14 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 


