Samordningsförbundet

Värend

Styrelseprotokoll 2019-08-26

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Plats

Kungsgatan 13a, Växjö

Tid

Den 26 augusti kl. 13:00-16:00

Beslutande

Sebastian Ohlsson , Alvesta kommun
Oliver Rosengren, Region Kronoberg
Lars Altgård, Lessebo kommun
Mira W eilander, Försäkringskassan
Carolin Damnäs , Arbetsförmedlingen
Irene Bladh , Växjö kommun
Magnus Carlberg, Tingsryds kommun

Övriga närvarande

Robert Olesen, Region Kronoberg
Angelica Karlsson, Lessebo kommun
Tomas Thomell, Växjö kommun
Emma Krantz, förbundschef
Aleksandra Karlsson, Samordningsförbundet
Cecilia Örbäck Tiderman, Samordningsförbundet
Lennart Emriksson , Emrikssons Ekonomibyrå AB§§
63-68

Frånvarande ordinarie
ledamöter

Constanze Liljegren Arbetsförmedlingen

Justering
Justerare

Oliver Rosengren

Plats och tid

Kungsgatan 13a den 3 september

Justerade paragrafer

§ 63 -§ 75

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande
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Justerare
Oliver Rosengren

1

Samordningsförbundet

Värend

Styrelseprotokoll 2019-08-26

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Ärenden
§ 63

Mötets öppnande
Ordförande Sebastian Ohlsson hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte
och förklarar mötet öppnat.

§ 64

Val av protokollju stera re
Styrelsens beslut
att utse Oliver Rosengren , att tillsammans med ordförande justera
protokollet den 3 september.

§ 65

Fastställande av föredragningslista
Styrelsens beslut
att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag.

§ 66

Föregående mötesprotokoll
Styrelsens beslut
att lägga protokollet till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föregående protokoll har varit utsänt till styrelsen och inga synpunkter har
framförts.

§ 67

Delegationsbeslut
Styrelsens beslut
att notera informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Inga delegationsbeslut har tagits.

§ 68

Ekonomisk prognos till och med 31 juli
Styrelsens beslut
att godkänna ekonomisk prognos till och med 31 juli 2019 och lägga
till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Lennart Emriksson, Emrikssons Ekonomibyrå AB föredrar ekonomisk
prognos till och med 31 juli. Den post som inte är i balans är den som berör
kompetensutveckling för medlemspartema. Däremot är det totala utfallet i
balans i förhållande till budget.
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§ 69

Nuläge.
a) Minne santeckni ngar från utvecklingsgruppen den 23
augusti 2019
Styrelsens beslut
att lägga anteckningarna från utvecklingsgruppens möte den 23
augusti till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Anteckningar från mötet delas ut under styrelsemötet och förbundschef
föredrar anteckningarna. Antalet deltagare till samverkansutbildningen
behöver öka för att kunna genomföra utbildningen. Utvecklingsgruppen har
fått i uppdrag att utse fler medarbetare. Insatsen om utökad målgrupp inom
hälsofrämjande etablering är påbörjad och två nya medarbetare anställs under
september/oktober. Det kommer anställas två brukarsamordnare utifrån
uppdrag från regionen och finansiella statliga medel psykisk hälsa. Två av
brukarsamordnama kommer att dela lokaler med Samordningsförbundet
Värend. Processledare Cecilia Örbäck Tiderman berättar att processmålet
kopplat till kommunikation pågår bland annat genom att förbundet kommer
ingå i en referensgrupp om i ett projekt som handlar om att utveckla virtuella
hjälpmedel. Projektet ska drivas , om medel från Vinnova beviljas , av
Immerpo och studieförbundet vuxenskolan. Cecilia beskriver att
samordningsförbundet Västra Östragötaland har anställda SIPombud och att
denna insats har utvärderats. Vid utvecklingsgruppsmötet efterfrågade
representanterna behov av en gemensam terminologi i förbundet för att
underlätta kommunikationen mellan parter. Catrin Mårdh tipsade om
rapporten God och nära vård-vård i samverkan SOU 2019:29.
Under mötet genomfördes idegenerering kring ansökan om ESF medel
kopplat till processen Samsjuklighet och sysselsättning.
b) Referensgrupp utsedd
Styrelsens beslut
att notera informationen och lägga den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
En referensgrupp är utsedd och ca 20 personer är anmälda. Representanter till
referensgruppen har valts ut av kansliet utifrån att de har mycket kunskap och
erfarenhet i arbetet med personer inom rehabiliteringsområdet. Syftet med
gruppen är att bidra och påverka riktningen på Samordningsförbundets
utvecklingsarbete med syfte att stärka samverkan mellan myndigheterna.
Referensgruppen kommer i första hand riktas till förbundets processer som
berör personer med missbruk och samsjuklighet samt personer med NP
svårigheter. Målet är att referensgruppen träffas fem gånger per år.
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c) Ny beviljad ESF insats Krysspejling Funkibator
Styrelsens beslut
att notera informationen och lägga den till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Krysspejling Funktibator som har beviljats ESF medel. Projektet vänder sig
till åldersgruppen 15-54. Unga och långtidsarbetslösa. De har en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Är eller har varit
sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete. Är utanför
arbetsmarknaden (mer än 12 månader). Långtidsarbetslösa ej anmälda på
Arbetsförmedlingen.

Syftet med insatsen är att istället för att göra mer av det som redan görs
behövs mer tid åt att utveckla insatskedjan , men också bättre synkronisera och
samordna de befintliga systemen så de pekar mot korrekt position. Lösningen
de skissat på består av två delar och adresserar både individ- och
systemperspekti vet:
1) Utveckla en social informell metodik i samverkan med föreningsliv ,
studieförbund och vården= För rehabiliterande insatser
2) Utvecklade samverkansformer på system nivå= strukturförändring och
samverkan fokus mot ideell sektor
Projektperioden är september 2019 - juni 2022. Samordningsförbundet
Värend ingår i referensgruppen tillsammans med Arbetsförmedlingen, Växjö
kommun, ASF (Arbetsintegrerade sociala företag) i Kronoberg samt
representanter för målgrupp.
d) Rapport från arbetsgrupp för vision och mål
Styrelsens beslut
att notera informationen och lägga den till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Sebastian Ohlsson, Oliver Rosengren , Mira Wierlander , Karolin Damnäs samt
förbundschefen redogör för det påbörjade arbetet med vision och mål.
Arbetsgruppens första träff innebar att identifiera vår gemensamma lokala
målgrupp kopplad till förbundet. Arbetsgruppen tog också fram förslag på
mål och vision. Arbetsgruppen kommer få frågeställningar av kansliet att
svara på för att tydliggöra myndigheternas behov , målgruppen,
arbetsmetoderna i förbundet samt mandat och roll i förhållande till interna och
externa parter. Ytterligare tillfälle är inbokat innan förslag kan lämnas till
styrelse.
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§ 70

Slutrapport från Mitt Val.
Styrelsens beslut
att notera slutrapporten av Mitt Val och lägga till handlingarna .

Beskrivning av ärendet
Anders Ahlqvist kursledare för Mitt Val inleder med att göra en övning som
används i Mitt Val. Övningen innebär att se möjligheter med olika yrken och
att kunna tänka i nya banor. Sammantaget beskriver Anders vilka
förändringar han upplevt bland deltagarna . I den skriftliga rapporten framgår
att individerna som ingår i mitt val har ofta en komplex problematik med både
värk och psykisk ohälsa . De allra flesta får fortsatt stöd genom att gå vidare
till gemensam kartläggning i det förstärkta samarbetet mellan
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Gemensam kartläggning som
· syftar till att tillsammans klargöra det samlade behovet av rehabilitering och
för att hitta vägar för individen att få eller återgå i arbete. Mitt Val tillhör nu
ett av verktygen i det förstärkta samarbetet. Mitt Val är nu implementerad och
en naturlig del att erbjuda individer som har nedsatt arbetsförmåga och är i
behov av rehabilitering . Slutrapporten finns på Samordningsförbundets
hemsida.
§ 71

Kurser och konferenser
Styrelsens beslut
att notera informationen och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
a/ NNS höstkonferens den 29-30 oktober 2019, Wärdshuset Lasse Maja , Jär
fälla . Konferensen innebär att utveckla det strategiska arbetet inom
välfärdsornrådet, utbyta erfarenheter kring det som är viktigt i
samordningsförbunden , diskutera hur NNS bör arbeta framgent samt en
mötesplats. Inriktningen för dagarna är hur PINSAM kan utvecklas och hur
politiken kan involveras mer. Tomas Thornell visar intresse för att delta samt
att kansliet eventuellt även deltar. Sista anmälningsdag är den 11 oktober.
Styrelseledamöterna anmäler intresse direkt till förbundschefen .
b/ Nya tider för introduktionsutbildning Nationella rådet, 5 oktober eller 12
november i Stockholm. Ingen av styrelseledamöterna anmäler sitt intresse
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§ 72

Informationer och meddelande
Styrelsens beslut
att notera information och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
a/ Kommunfullmäktige i Lessebo kommun och Tingsryds kommun har
godkänd Samordningsförbundets Värends årsredovisning och beviljat
ansvarsfrihet för året 2018.
b/ Ny förtroendevald revisor Ulf Engqvist är utsedd som representant för
Region och kommuner. Förbundschefhar träffat honom och beskrivit
verksamheten samt delgett tidigare revisionsrapporter.
c/ Försäkringskassan har påbörjat arbete med medelstilldelning till
samordningsförbunden för år 2020 . Förbundschefen har lämnat in uppgift till
Försäkringskassan om vad Samordningsförbundet Värends kommuner och
region för har avsatt för medel för år 2020.
d/ Till Strategidagen den 14 november har förbundschefen har bjudit ner Ann
Christin Jans från Inspektionen för socialförsäkringar att berätta om de
utredningar som pågår kring samordningsförbunden.
§ 73

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 74

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde den 11 oktober kl 09:00-12:00 Lessebo kommun

§ 75

Avslutning
Ordförande Sebastian Ohlsson förklarar mötet avslutat.

