Samordningsförbundet

Värend

Styrelseprotokoll 2019-01-11

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Plats

Arbetsförmedlingen, Linnegatan 17, Växjö Lokal
217

Tid

2019-01-11 kl. 09:00-12:00

Beslutande

Sebastian Ohlsson, Alvesta kommun
Oliver Rosengren, Region Kronoberg
Maria Fransson, Försäkringskassan
Karolin Darnnäs, Arbetsförmedlingen
Irene Bladh, Växjö kommun
Magnus Carlberg, Tingsryds kommun
Lars Altgård, Lessebo kommun

Övriga närvarande

Tomas Thomell, Växjö kommun
Angelica Karlsson, Lessebo kommun
Emma Krantz, förbundschef
Cecilia Örbäck Tiderman, processledare
Aleksandra Karlsson, processledare
Lennart Emriksson, Emrikssons Ekonomibyrå §§ 15

Frånvarande ordinarie
ledamöter

David Fridlund, Arbetsförmedlingen

Justering
Justerare

Maria Fransson

Plats och tid

Kungsgatan 13a den 21 januari kl 08:30

Justerade paragrafer

§ 1 -§ 10
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Ordförande
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Ärenden
§1

Mötets öppnande
Lars Altgård hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Presentationsrunda av både nya och gamla styrelsemedlemmar.

§2

Val av protokolljusterare
Styrelsens beslut
att utse Maria Fransson, att tillsammans med ordförande justera
protokollet.

§3

Val av ordförande
Styrelsens beslut
att utse Sebastian Ohlsson till ordförande under åren 2019-2020

Beskrivning av ärendet
Enligt förbundsordningen utses ny ordförande i Samordningsförbundet
samband med ny mandatperiod. Praxis har varit att ordförandeskapet har
alternerats mellan kommunerna med två års intervall. Detta innebär att
ordförandeskapet ska gå vidare till Tingsryds kommun. Tingsryds kommun,
Magnus Carlberg, väljer dock att avstå från posten och lägger fram förslag om
att ge Alvesta kommun, Sebastian Ohlsson, posten som ordförande i
ytterligare två år. Övriga styrelseledamöter godkänner förslaget.
§4

Val av vice ordförande
Styrelsens beslut
att utse Oliver Rosengren till vice ordförande under mandatperioden
2019-2022.

Beskrivning av ärendet
Enligt förbundsordningen utses ny vice ordförande i Samordningsförbundet
samband med ny mandatperiod. Praxis har varit att vice ordförandeskapet har
tilldelats Regionen. Därför föreslås att vice ordförande ges till Oliver
Rosengren. Övriga styrelseledamöter godkänner förslaget.
Eftersom varken ordförandeskapet eller vice ordförandeskapet är reglerat i
förbundsordningen föreslår ordförande Sebastian Ohlsson om att lägga till
ytterligare en punkt på dagordningen förändring av förbundsordning.
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§5

Budget och verksamhet 2019
Styrelsens beslut
att notera informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Lennart Ernriksson, Emirksson byrå går igenom förbundets preliminära
bokslut samt budget för 2019. Resultatrapporten för år 2018 motsvara väl det
slutgiltiga resultatet eftersom samtliga lönekostnader är periodiserade.
Ernrikssson beskriver hur fördelning av kommunernas medel är uträknade av
senaste rapport om befolkningsstatistik. Budgetförslag för år 2019 innebär
insatser från samtliga parter motsvarar 4 250 000kr samt förbundets egna
kapital motsvarar 1 463 293. Den totala budgeten för år 2019 blir då 5
725 293kr.
Förbundschefen redogör för den övergripande verksamheten. Processledaren
Cecilia Örbäck Tiderman beskriver arbetet med processen samsyn och
samhandling samt processledare Aleksandra Karlsson redovisar förstudien
samsjuklighet och sysselsättning.

§6

Sammanträdestider inkl strategidagar för 2019
Styrelsens beslut
att ge presidiet i uppdrag att ta fram sarnmanträdestider för år 2019
och förmedla dessa till samtliga styrelsemedlemmar.
Beskrivning av ärendet
I verksarnhetsplanen för år 2019 finns ett årshjul beskrivet med förslag på
månader då sarnmanträdestider ska genomföras, däremot finns inga datum
utsatta. Styrelsemedlemmarna är eniga om att fredagar är de bästa dagarna för
sarnmanträdestider. Förslag är att ge presidiet i uppdrag att ta fram
sarnmanträdestider för året 2019 och förmedlar dessa till samtliga
styrelsemedlemmar.
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§7

Kurser och konferenser
Styrelsens beslut
att ge ordförande och vice ordförande möjlighet att delta vid
ordförandekonferensen.
att de styrelsemedlemmar som har möjlighet får delta vid Nationell
Finsamkonferens den 26- 27 mars.
Beskrivning av ärendet
a/ Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) genomför en
ordförandedag 25 januari på Arlandia.
b/ Nationell Pinsam konferens är den 26 - 27 mars 2019 i Stockholm.
Ordförande föreslår att de som har möjlighet får delta vid konferensen .

§8

Förändring av förbundsordning
Styrelsens beslut
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på reviderad
förbundsordning senast 2020.
Beskrivning av ärendet
Historiskt sätt så har ordförandeskapet tillhör kommunerna och vice
ordförandeskap tillhört Regionen. Under de senaste åren har dock förbundet
förändrats med att nya kommuner har blivit medlemmar. Målet är att även få
med den kommun som inte ingår i något förbund, Uppvidinge kommun .
Under år 2018 bildades ett nytt förbund Sunnerbo som inkluderar
kommunerna Älmhult, Ljungby och Markaryd. Arbetsförmedlingen förändrar
sina geografiska områden till att bli Regionsövergripande och får en starkare
koppling till Försäkringskassa och länets kommuner och hälso- och sjukvård.
Många förbund i Sverige går ihop och blir länsförbund och detta skulle även
kunna bli aktuellt i Kronobergs län i framtiden. För att möta kommande
förändringar behöver förbundsordningen ses över och regleras på ett tydligare
sätt med en bestämd struktur. Syftet är att klargöra mandat, kontinuitet och
ansvar. Det föreslås att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på
reviderad förbundsordning senast år 2020.
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§9

Övriga frågor
Styrelsens beslut
att vice ordförande Oliver Rosengren tar med sig frågan om revisor
från region och kommuner
att notera informationen om nytt arvode
Beskrivning av ärendet
Förbundschefen upplyser styrelsen om att ny revisor för kommunerna och
regionen saknas. Det föreslås att Oliver Rosengren tar med till frågan till
regionstyrelsen. Det poängteras också att detta bör ingå i förbundsordningen
inför nästa mandatperiod.
Arvodesblanketter delas ut. Förbundet utgår ifrån samma reglemente som
Regionens regelverk vilket innebär 133 8kr per dag för år 2019.

§ 10

Avslutning
Styrelsens beslut
att Ordförande Sebastian Ohlsson förklarar mötet avslutat

