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Protokoll 

fört vid planeringsdag med arbetsutskottet - Samordningsförbundet 
RAR i Sörmland 

Datum: 2016-02-04 kl 9-15 
  
Plats: Hotell Malmköping 
  
Närvarande: 
 
 
 
 
 
 

Marie Svensson, ordf, 
Ingrid Jerneborg Glimne, 1:e v ordf §1-4 
Britta Bergström, 2:e v ordf 
Anna-Lena Karlsson, Försäkringskassan 
Katarina Enkvist Bohlin, Arbetsförmedlingen 
Ola Wiktorson, förbundschef 

Sekreterare: Ann Lundqvist 

§1 Inledning 

Ordföranden Marie Svensson hälsade välkommen till arbetsutskottets pla-
neringsdag. 

En ”incheckningsrunda1” gjordes.  

Efter Ingrid Jerneborg Glimnes besked om förhindrad närvaro under efter-
middagen enades arbetsutskottet om att punkten ”Roller och förväntningar” 
utgår på agendan. Istället träffas arbetsutskottet den 30 mars klockan 13-
17 för diskussion om roller och förväntningar. 

§2 Psykisk ohälsa, KUR - Information 

KUR-projektet – utveckla samverkan och kunskap om psykisk ohälsa – 
vänder sig till anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
kommun och landsting. Projektet erbjuder bidrag för att öka samverkan och 
kunskapen om rehabilitering av personer med psykisk diagnos och funkt-
ionsnedsättning. 

Ola Wiktorson beskrev de utbildningar, som genomförts i Sörmland med 
cirka 100 deltagare per seminarium – två i norra (Eskilstuna/Strängnäs) 
länsdelen, en i södra (Nyköping/Oxelösund/Trosa/Gnesta) och ingen i 
västra (Katrineholm/Flen/Vingåker). Dessutom planerades ett seminarium 
den 11 mars i södra länsdelen, som har skjutits upp i avvaktan på en be-
ställning från den lokala samverkansgruppen och arbetsgruppen södra 
psykiatrin (ASP).  

Ola noterade att det är framför allt handläggare som deltar. När anteck-
ningarna från utbildningarna är färdigställda kommer arbetsutskottet att få 
dem för kännedom. 

 

                                                
1 Incheckning – Var och en får ordet, i tur och ordning, för att under någon minut säga det man har på 

hjärtat utan att bli avbruten. Man har rätt att avstå. Inga frågor, kommentarer eller diskussion. 

http://www.rarsormland.se/
mailto:ann@rarsormland.se
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§3 AMIF2 projektansökan - Information 

Ola W berättade om ESF-projektet IBIS, IntegrationsBygget I Sörmland, - 
bland annat om styrgruppen, hälsoskolorna och språkinlärningsmetoden 
suggestopedi samt att mobiliseringsfasen startar den 1 mars.  

SFI3 i Eskilstuna har sett att elever, som går den suggestopediska under-
visningen lär sig svenska på kortare tid än de som går den traditionella 
undervisningen. SFI vill därför genomföra en utvärdering och ställt en för-
frågan till RAR om ett nytt projekt. Syftet är att bedriva undervisning med 
olika grupper. 

AMFI öppnar en utlysning avseende integration till vilken RAR avser att 
lämna en ansökan, vars inriktning är en fördjupad studie av modellen sug-
gestopedi. Utlysningsperioden är kort och ansökan ska lämnas senast den 
12 februari. Ola W träffar Kenny Sjöberg den 8 februari för att diskutera 
RAR-finansieringen i projektet, som kommer att knytas till projekt IBIS. 

Ola W återkopplar därefter till arbetsutskottet via mail. 

Tillkommande Finsam-medel - information 
I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen att de statliga medlen till 
samordningsförbunden ökas för att fler samordningsförbund ska kunna 
bildas och för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna samt unga med 
aktivitetsersättning.  

När de statliga medlen för 2016 har fördelats till samordningsförbunden 
återstår cirka 13 miljoner kronor. Försäkringskassan har därför sänt ut en 
skrivelse till samordningsförbundens styrelser. I skrivelsen informeras om 
förbundens möjlighet att söka medel för att förstärka stödet till långtidssjuk-
skrivna, ungdomar i farozonen för aktivitetsersättning samt unga med akti-
vitetsersättning. 

Ansökan ska - efter beslut av förbundsstyrelsen – sändas till Försäkrings-
kassan senast den 1 mars och kan avse max 500.000 kronor per förbund. 

Arbetsutskottet diskuterade ohälsotalet i Sörmland och behovet av fördju-
pad kartläggning och analys av långtidssjukskrivningarna. Dessutom fram-
fördes förslag på att tillsätta en resurs för att genomföra kartläggningen. 

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att ge Ola Wiktorson i uppdrag att i dia-
log med Försäkringskassan utarbeta förslag till en fördjupad kartläggning 
och analys avseende sjukpenningtalet i Sörmlands kommuner. 

§4 Vad vill RAR med medlemskapet i Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund (NNS) 

NNS bildades som ett nätverk 2009 och är från 2012-01-01 en förening. 
Syftet med NNS är att tillgodose samordningsförbundens behov av inform-
ation, dialog, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande. Vidare att sam-
ordna och föra fram förbundens synpunkter och unika erfarenheter i olika 
sammanhang. 

I dagsläget är 69 av landets 80 samordningsförbund medlemmar. Med-
lemsförbunden betalar årligen medlems- plus serviceavgift till NNS. 

                                                
2 AMFI= Asyl-, migrations- och integrationsfonden 
3 SFI = Svenska för invandrare 
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RAR, som var ett av drivande samordningsförbund för bildandet av ett nat-
ionellt nätverk, har varit medlemmar sedan starten. RAR har också sedan 
starten haft en ledamot i NNS styrelse, som arbetar utifrån en av årsmötet 
fastställd verksamhetsplan inklusive budget och styrkort. Resultatet av för-
djupade medlemsenkäter utgör grunden för NNS verksamhetsplan, som 
har fyra fokusområden. Ett omfattande arbete har pågått/pågår för att ge-
nomföra de aktiviteter, som i verksamhetsplanen redovisas som medel, för 
att uppnå fastställda mål.  

Ann Lundqvist är NNS sekreterare och administrativa stöd sedan 2010. 
Tobias Mård sköter ekonomi och bokföring sedan sommaren 2014 och 
Jonas Wells är verksamhetsutvecklare från våren 2014. NNS köper dessa 
tjänster från Samordningsförbunden RAR i Sörmland respektive Södra Da-
larna.  
Dessutom är en tjänstemanna-/beredningsgrupp ”kopplad” till NNS sty-
relse. (mer info finns på www.nnsfinsam.se) 

Ingrid Jerneborg Glimne, ledamot i NNS styrelsen sedan årsmötet 2015, 
gav sin bild av NNS och NNS roll. 

Arbetsutskottet diskuterade NNS roll, konstaterade att styrkortet är utomor-
dentligt bra och väl utarbetat samt enades om att medlemskapet är bety-
delsefullt. Vidare vikten av att Ingrid för en kontinuerlig kommunikation med 
NNS styrelse avseende RAR:s uppfattning om rollen, som företrädare för 
medlemsförbunden. 

Preliminärt bokslut 2015 - RAR 
Ola W rapporterade om RAR:s bokslutsarbete och kommenterade bland 
annat en del avvikelser. 

§5 Implementering, hur ska vi förhålla oss? 

Implementering är en fråga, som aktualiserats både inom RAR och de lo-
kala samverkansgrupperna, LSG. Det finns en enighet om dels behovet av 
ett tydligare syfte och mål i projektansökningarna dels mer utvecklade pla-
ner på hur erfarenheter ska tillvaratas. 

Ola W framhöll betydelsen av väl genomarbetade projektansökningar samt 
styrning av projekten – två områden som RAR behöver fokusera på under 
2016.  

Vid arbetsutskottets diskussion om implementering och tillvaratagande av 
erfarenheter samt genomarbetade projektansökningar framfördes behovet 
av vägledning. Vidare framhölls vikten av funktion och mandat för personer 
som utses till styrgrupper för projekt. 

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att ge Ola Wiktorson i uppdrag att formu-
lera förslag till tydlig vägledning för utformning av projektansökningar till 
RAR. 

§6 Roller och förväntningar 

Utgår – se ovan. 

§7 Övrigt 

Seminarium ”Förnyelse av socialtjänsten–Skottlandsmodellen visar vägen” 
I Skottland har man ambitionen att vara ”den bästa platsen i världen” för 
barn och unga att växa upp på. Många menar att de är på god väg att lyck-

http://www.nnsfinsam.se/
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as. Britta Bergström informerade om att den 28 april kommer Oxelösunds 
kommun att visa en inspelad version av det seminarium som SKL4 arrange-
rar. Britta hälsade RAR:s arbetsutskott välkomna till visningen. 

Lägesrapport - Nationella konferensen 5-6 april 2016 i Eskilstuna 
Ola W gav en lägesrapport om förberedelserna inför 2016 års nationella 
nätverkskonferens för samordningsförbund, som genomförs i Eskilstuna 
den 5-6 april 2016. Marie Svensson, Anna-Lena Karlsson och Britta Berg-
ström meddelade att de avser att delta på konferensen. 

§8 Avslutning 

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avlutade där-
efter mötet. 

Vid protokollet: 

Ann Lundqvist 
Förbundssekreterare 

Justeras:  

Marie Svensson  Britta Bergström 
Ordförande   2:e vice ordförande  

                                                
4 SKL = Sveriges kommuner och landsting 


