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PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED ARBETSUTSKOTTET, RAR I  SÖRMLAND  
 
 
Datum: 2022-10-13 

  
Plats: Teams 
  
Närvarande: 
 
 

Jacob Sandgren, Ulrica Truedsson, Sam Farsani, Oleg 
Kosovic, Charlotta Skålen, Mattias Bergström (gäst) 
 

Sekreterare: Charlotta Skålén 
  
  

 
§ 23 Mötets öppnande 
Ordförande Jacob Sandgren hälsade alla välkomna och förklarade dagens möte öppnat. 
 
§ 24 Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 25 Val av protokolljusterare 
Sam Farsani valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 26 Information från förbundschefen 
 
Uppföljning från medlemsmötet 
Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen framförde synpunkter på verksamhetsplanen 2023, de 
önskade lägga till ett jämställdhetsperspektiv samt att verksamhetsplanen belyser våld i nära 
relationer och dess betydelse för långvarigt utanförskap.  
 
Beslut: Lägger till texten ”All statistik ska ske könsuppdelad”. Avvaktar med våld i nära relationer. 
Ordförande och förbundschefen kommer att ha ett möte med Anita Kruse, sakkunnig inom området 
med uppdrag för NNS. Information kommer att lämnas på nästa styrelsemöte den 28 oktober. 
 
Information från NNS  
Mattias Bergström, förbundschef SCÖ (Samordningsförbundet centrala Östergötland) informerar om 
det förbättringsarbete som gjorts på NNS efter att medlemmarna framfört klagomål och sagt nej till 
en höjning av serviceavgiften. Ny ordförande för NNS är Fredrik Lundén, tillika ordförande SCÖ och 
ordförande i Linköping kommuns arbetsmarknadsnämnd. 
 
NNS nästa medlemsmöte är den 7 december kl 16.00-19.00. Då beslutas om ny verksamhetsplan och 
budget 2023. 
 
Förändringar i RAR:s styrelse 
Ordförande berättade om de förändringar som kommer att ha betydelse för RAR. Ny styrelse 
tillträder den 1 april 2023. Vi får en ny ordförande och till stora delar nya styrelserepresentanter. 
Oleg och Sam uppger att de kommer att sitta kvar.  
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Beslut: Förbundschefen skickar ut en anmodan till medlemmarna om att nominera nya medlemmar 
till styrelsen.  
 
Handlingar till styrelsemötet 2022-10-28 
Verksamhetsplanen och Finansieringspolicyn bifogas som beslutsärenden. Reviderad 
förbundsordning och förslag på längre insats bifogas för information. 
 
Var står vi i frågan RAR-LSG 
Vi har gått från sex LSG till tre, norra, södra och västra. Vi har minskat processledarstödet från 300% 
till 50%. LSG har fått ta ställning till hur mötena ska ledas och organiseras vilket resulterade i att 
förbundschefen numera sitter som ordförande i samtliga LSG och kansliet sköter all administration.  
 
Tranqvist lämnade i sin genomlysning av förbundet en rekommendation att RAR och LSG borde ha 
ett samarbetsavtal. Ett sådant är upprättat men arbetsutskottet har tidigare fattat beslut om att 
avvakta med avtalet.  
 
Tidsplan för den långa, länsgemensamma insatsen 
Eventuella synpunkter från medlemmarna ska lämnas till den 25 november. Styrelsen fattar beslut på 
styrelsemötet den 8 december. Därefter kommer insatsen att planeras under våren 2023 för att 
starta efter sommaren. 
 
 
Vid protokollet 
 
Charlotta Skålén 
Förbundschef 
 
Justeras 
 
Jacob Sandgren    Sam Farsani 
Förbundsordförande   Ledamot 
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