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PROTOKOLL  
 

fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland 
 
 

Datum: 2021-11-19 kl. 13.00-15.00 
 

Plats: Teams  
 
 
 
Ordinarie ledamöter 

Namn Organisation Närvarande Frånvarande 

Jacob Sandgren Region Sörmland X  

Ingrid Jerneborg Glimne        Gnesta kommun X  

Ulrica Truedsson Katrineholm kommun X  

Marie Svensson Eskilstuna kommun X  

Linus Fogel Oxelösunds kommun X  

Robert Skoglund Vingåkers kommun X  

Helena Koch Trosa kommun X  

Maj-Britt Magnusson Strängnäs kommun X  

Daniel Ljungkvist  Flens kommun X  

Sofia Amloh Nyköpings kommun X  

Sam Farsani Arbetsförmedlingen X  

Oleg Kosovic Försäkringskassan X  

 
Ersättare  

Namn Organisation Närvarande Frånvarande 

Michael Swedberg  Region Sörmland X  

Harke Steenbergen Gnesta kommun   X 

Birgitta Carlheim Gyllensköld Katrineholms kommun  X 

Majo Kuusikoski Eskilstuna kommun X  

Patrik Renfors Oxelösunds kommun  X 

Irene Sandqvist  Vingåkers kommun  X 

Anders Lindblad  Trosa kommun X  

Mikael Lagergren Strängnäs kommun X  

Hans Åfeldt Flens kommun X  

Marjo Gustafsson Nyköpings kommun X  

Nicklas Lantz Arbetsförmedlingen  X 

Åsa Brodd Försäkringskassan  X 

 
  

Comfact Signature Referensnummer: 1232698

mailto:kontakt@rarsormland.se


 

 
 

 
 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR SÖRMLAND 
kontakt@rarsormland.se  •  www.rarsormland.se   2 
 

 

§ 30 Mötets öppnande 
Ordförande Jacob Sandgren hälsade alla välkomna och förklarade dagens möte öppnat. 
 

§ 31 Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 32 Val av protokolljusterare 
Ingrid Jerneborg Glimne valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 33 Information  
 
Från ordförande 
Ordförande och förbundschefen har träffat länsstyrgruppen och presenterat RAR:s verksamhet. 
 
Förbundschefen har haft ett möte med regiondirektören som meddelat att regionen kommer att 
göra en översyn av RAR under våren. Ett direktiv har skrivits och i direktivet är målet med 
uppföljningen att de förtroendevalda ska ges ett underlag för ställningstagande till Region Sörmlands 
fortsatta deltagande i samordningsförbundet. 
 
Från förbundschefen 
Insatsveckan 
11-15 oktober presenterades samtliga RAR-finansierade insatser samt de ESF-insatser som RAR är 
projektägare för. Det blev uppskattat och kommer att upprepas nästa år. Samtliga presentationer 
finns på RAR:s hemsida. 
 
Två föreläsare under hösten 
Åsa Kadowaki (om sjukskrivningar) och Ingvar Nilsson (om kostnader gällande utanförskap). Deras 
bildspel finns på hemsidan, under genomförda evenemang. 
 
Rätt Insats 2.0 
Insatsen avslutades den 30 september och resultatet blev över förväntan. Målet var att 20 % skulle 
gå vidare till egen försörjning men resultatet blev 40 %. Slutrapporten finns på hemsidan: 
https://rarsormland.se/wp-content/uploads/2021/11/Slutrapport_Ratt-insats-2.0.pdf 
En starkt bidragande orsak till det goda resultatet var en samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 
Eskilstuna kommun där de samverkande insatsledarna delade lokal. 
 
Från NNS 
Det blev nej till en höjning av serviceavgiften till NNS. Tjänstemannastödet kommer att ses över. Det 
är inte säkert att den servicenivå som föreligger idag kan upprätthållas. Kostnaden för ekonom och 
sekreterare har påtagligt ökat när RAR:s personal inte längre bistår med den hjälpen.  
 
Samordningsförbunden är utsatta för kritik på flera håll i landet. Kritiken framförs av ett parti, SD, 
som på flera håll i landet motionerar och agerar för att avveckla samordningsförbunden. NNS blir i 
detta sammanhang en viktig budbärare och ha en påverkansroll kring samordningsförbundets unika 
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roll som fyrpartssamverkare mellan region, kommun, Arbetsförmedling och Försäkringskassan för att 
få människor i arbete och egen försörjning. 
 
Det är oklart om regeringsuppdraget kring uppdraget “Våld i nära relationer” fortsätter, läggs ner 
eller möjligen utökas. 
NNS kommer ha sitt medlemsmöte den 2 december och vi kommer att få en rapport vid nästa 
styrelsemöte. 
 
 
Från ekonom Tobias Mård 
Tobias gick igenom utfall samt prognos för 2021. Två insatser som avslutats under 2021 har inte haft 
kostnader som de beviljats, därför beräknas resultatet och egna kapitalet bli lite högre än tidigare 
prognos. Tobias gick även igenom den budget för 2022 som skulle upp för beslut.  
 
ESF React 
Kenny Sjöberg informerade om REACT-ansökan beviljats. Det blir det första ESF-projektet där 
samtliga kommuner i länet är med. En presentation av hur mycket varje kommun tilldelats och vad 
de planerar att göra presenterades.  
 
§ 34 Verksamhetsplan och budget 2022 
Önskemål om att komplettera med att FoUiS är med från start i planeringen av en insats, vilket 
åtgärdas. Inför nästa år kan målen under 4.1 Skapa samverkan tas under beaktande. Möjligen hör de 
hemma någon annanstans.  
 
Beslut: Att godkänna verksamhetsplan och budget 2022. 
 
 
§ 35 Förlängning Långa sjukfall 
Liksom tidigare handlar Långa sjukfall om att fördjupa samverkan mellan försäkringsutredare på 

Försäkringskassan och rehabiliteringskoordinatörer inom regionen och genom den fördjupade 

samverkan och med hjälp av fyra försäkringsutredare som enbart koncentrerar sig på målgruppen 

ska 80 % av deltagarna ska få en ”plan för avslut”.  

 

RAR har inga medel att fördela under 2022. 

 
Beslut: Att avslå förlängningsansökan.  
 
 
§ 36 Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet. 

Vid protokollet 

Charlotta Skålén 
Förbundschef   

 

Comfact Signature Referensnummer: 1232698

mailto:kontakt@rarsormland.se


 

 
 

 
 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR SÖRMLAND 
kontakt@rarsormland.se  •  www.rarsormland.se   4 
 

Justeras 

Jacob Sandgren  Ingrid Jerneborg Glimne 

Ordförande                              Vice ordförande 

  
 
 Bilagor: 

- Medlemsmöteshandlingar 
- Sammanställning av kommunernas presentationer av REACT 
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