Samordningsförbundet

Värend

Styrelseprotokoll 2019-10-24

Förbund för finansiell samordning (PINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Plats

Storgatan 78, Lessebo

Tid

Den 11 oktober kl. 09:00-12:00

Beslutande

Sebastian Ohlsson, Alvesta kommun
Robert Olesen, Region Kronoberg
Lars Altgård, Lessebo kommun
Mira W eilander, Försäkringskassan
Irene Bladh, Växjö kommun
Magnus Carlberg, Tingsryds kommun

Övriga närvarande

Emma Krantz, förbundschef
Aleksandra Karlsson, Samordningsförbundet
Cecilia Örbäck Tiderman, Samordningsförbundet
Lennart Emriksson, Emrikssons Ekonomibyrå AB
§81

Frånvarande ordinarie
ledamöter

Constanze Lilj egren Arbetsförmedlingen
Oliver Rosengren, Region Kronoberg

Justering
Justerare

Mira W eilander

Plats och tid

Kungsgatan 13a den 24 oktober

Justerade paragrafer

§ 76 -§ 89

Underskrifter
Sekreterare
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Ordförande

Justerare

1

Samordningsförbundet

Värend

Styrelseprotokoll 2019-10-24

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Ärenden
§ 76

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

§ 77

Val av protokolljusterare
Styrelsens beslut
- att utse Mira Weilander, att tillsammans med ordförande justera
protokollet den 24 oktober.

§ 78

Fastställande av föredragningslista
Styrelsens beslut
- att lägga till punkt 9e information om ny sakkunnigt biträde. I övrigt
fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag

§ 79

Föregående mötesprotokoll
Styrelsens beslut
att lägga protokollet till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Föregående protokoll har varit utsänt till styrelsen och inga synpunkter har
framförts.

§ 80

Delegationsbeslut
Styrelsens beslut
att notera informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Inga delegationsbeslut har tagits.
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§ 81

Delårsredovisning inklusive ekonomisk rapport
Styrelsens beslut
att godkänna delårsredovisning inklusive ekonomisk rapport till och
med 31 augusti 2019 och lägga till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Lennart Emriksson, Emrikssons Ekonomibyrå AB föredrar den ekonomisk
rapporten till och med 31 augusti. Arbetsförmedlingen har inte debiterat
lönekostnaderna för de medarbetare som är utlånade till förbundet. Däremot
är lönekostnaderna periodiserade och därmed inräknade i resultatet.
Förbundets egna kapital förväntas hamna inom Nationella rådets
rekommendation . I delårsredovisningen presenteras varsamheten mål och
aktiviteter utifrån dem. Flera av aktiviteterna har genomförts enligt
verksamhetsplanen . Styrelsen är eniga om att delårsredovisningen motsvarar
verksamheten och godkänner den .

§ 82

Nuläge.
a) Minnesanteckningar från utvecklingsgruppen den 27
september 2019
Styrelsens beslut
att lägga anteckningarna från utvecklingsgruppens möte den 27
september till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Förbundschefen går igenom anteckningarna från utvecklingsgruppens möte
den 27 september. Det har förts diskussioner om bland annat insatskatalogens
syfte. Vissa parter anser att den inte fyller någon funktion. Efter mötet med
utvecklingsgruppen har förbundschefen deltagit i ledningsrådet för
insatskatalogen i Linköping. Vid ledningsrådet framkom det att målsättningen
är att göra katalogen mer användarvänlig för medborgare och få namnet
välfärdsguiden. Det finns många utvecklingstankar men ingen ekonomi att
genomföra utvecklingen direkt därför har Ledningsrådet beslutat om en
utvecklingsfond där de förbund som har extra medel kan bidra. Idag är det 22
förbund som ingår i katalogen. Förbundet har anställt en ny lokal
katalogadministratör Katarina Bodin från och med den 16 september -31
december 2019. Tjänsten är på 50 % och delas med Sunnerbo
samordningsförbund.
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b) Rapport från arbetsgrupp för vision och mål
Styrelsens beslut
att godkänna arbetsgruppens förslag på vision och mål för år 2020 och
lägga det till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Efter strategidagen i maj månad utsågs en arbetsgrupp med representation
från styrelse och utvecklingsgrupp. Arbetsgruppen har träffats vid två
tillfällen.
Förslaget för är visionen är att:
Förenkla processen för både individer och organisationer för att den enskilde
människan ska uppnå eller förbättra sinförmåga till förvärvsarbete
Förslag på målsättningarna är:
Effekt mot högre arbetsförmåga med hjälp av samordnade
rehabiliteringsinsatser
Effektiviteten blir högre och kostnaderna lägre
Arbetsgruppen har också arbetet fram arbetsmetoder för att nå målen och de
är:

Processutveckling genom tjänstedesign
Kompetensutveckling
Pilotverksamhet
Arbetsgruppen diskuterade också vilka målgrupper som ska prioriteras under
år 2020. Målgrupperna kommer att utvecklas och beskrivas ytterligare i
verksamhetsplanen . Styrelsen är överens om att det är en bra vision och
tydliga mål och godkänner arbetsgruppens förslag.

St)
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c) Workshop med skolverket 10 oktober - för att utveckla
KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan
kommuner.
Styrelsens beslut
att notera informationen och lägga den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Vid workshopen deltog 42 personer. Det var personer som arbetar som KAA
(kommunalt aktivitetsansvariga) , SYV (studie- och yrkesvägledare), personer
från elevhälsan, chefer och rektorer, handläggare från Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan samt politiker. Workshopen anordnades tillsammans
med Sunnerbo Samordningsförbund. Skolverket redogjorde för bland annat
lagens intention. Gruppdiskussioner genomfördes utifrån områden såsom
utveckla arbetssätt för identifiering och kontakt med ungdomar, bättre utbud
och arbetssätt vid erbjudandet av individuella insatser, organisation och
ledning samt nästa steg i verksamhetsutveckling. Skolverket förespråkar att
det finns regionala KAA nätverk , vilket processledare Cecilia Örbäck
Tiderman håller samman i Kronoberg. Det som uppmärksammats är att det är
svårt att hitta en gemensam process för alla för att förutsättningarna i
kommunerna skiljer sig åt. Det som framkommit i nätverket är vikten av det
avslutande samtalet samt kopplingen mellan skolan och KAA. Skolverket
sammanställde gruppdiskussionerna via ett internt system. Planen är att KAA
nätverket följer upp diskussionerna från workshopen vid nästa nätverksträff.
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d/ Återkoppling kring effektutvärdering om projektet
Hälsofrämjande etablering - utökad målgrupp
Styrelsens beslut
att notera informationen och lägga den till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Styrelsen beslutade vid mötet den 14 juni 2019 att bevilja insatsen utökad
målgrupp inom hälsofrämjande etablering med ett tillägg om en
effektutvärdering av insatsen. Förslaget var att ta kontakt med
Linneuniversitet och undersöka möjligheten till denna utvärdering.
Projektledare Alemka Zuko och förbundschefen har träffat
Lars Behrenz som bland annat är forskare inom institutionen för ekonomi och
statistik på Linneuniversitet. Enligt Lars finns det två sätt att genomföra en
effektutvärdering av projektet:
1. Slumpmässigt urval där vissa f'ar insatsen och vissa inte får insatsen.
Nackdelen med denna metod är att projektet är litet och då redan täcker in
hela målgruppen och då finns igen jämförelsegrupp.
2. Ha en jämförelsegrupp med tex. västra delen av länet (Ljungby, Markaryd
och Älmhult). Den västra delen av länet hade valet att ingå som part i det
befintliga EFS projektet inom hälsofrämjande etablering, men valde att avstå
och erbjuda eget stöd till målgruppen. Fördelen med detta alternativ är att tre
av parternas är samma för hela länet dvs Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Region Kronoberg.
Arbetsmetoden för utvärderingen skulle vara att ta fram register från
Arbetsförmedlingen utifrån en definition av målgruppen till exempel.
födelseland, utbildning , vilka kurser personerna tagit del av, kön och ålder.
Utmaningar med att göra utvärderingen är att det är kort projekttid. Kostnaden
för utvärderingen är 300 000 kr vilket skulle medföra att parterna själva får
dela på kostnaden för ett ganska litet projekt. Utmaningen är också att hitta
deltagarna så långt som möjligt efter avslutat projekt vilket medför att
resultatet av utvärderingen sker en tid efter avslutat projekt. Då blir det ett
glapp mellan insats och eventuell implementering. Fördelar med att göra
utvärderingen är att det ger ett bra genomarbetat underlag för att fatta ett
framtida beslut om insatsen. Styrelsen är enig om att det hade varit en bra
med en effektutvärdering , men att det är för kostsamt för parterna i ett för litet
projekt. Styrelsen väljer i stället att få kontinuerlig uppföljning via SUS och
Indikatorerna av insatsen.
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§ 83

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

Beskrivning av ärendet
a/ Den nationella PINSAM konferensen genomförs den 24 - 25 mars 2020 i
Halmstad och ordförande belyser att så många som möjligt avsätter den tiden.
Programmet för konferensen är ännu inte publicerat.
§ 84

Informationer och meddelande
Styrelsens beslut
att rekommendera ägarna, att godkänna Uppvidinge kommuns
ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Värend och att
medlemskapet gäller från och med den 1 januari 2020.
att godkänna den strategisk länsgemensam överenskommelse (SÖK)
och lägga till handlingarna.
att informationen om nytt arkivreglemente, NNS medlemsmöte samt
ny sakkunnigt biträde för KPMG och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
a/ Uppvidinge kommun har ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet
Värend.
b/ Växjö kommun har tagit beslut på nytt arkivreglemente som påverkar
förbundets verksamhet. Förbundschefen kommer att revidera arkivet enligt de
nya bestämmelserna.
c/ NNS genomför sitt medlemsmöte vid NNS konferensen den 29 - 30
oktober. Ingen från förbundet kommer att delta vid konferens och styrelsen
har heller inga synpunkter på dagordningen.
d/ Den strategisk länsgemensam överenskommelse (SÖK) är nu klar och
styrelsen får ta del av innehållet. Styrelsen har inga synpunkter på
överenskommelsen utan godkänner den.
e/ Emil Andersson ny revisor åt staten har gjort en förfrågan till ordförande
och förbundschef om att agera som sakkunnigt biträde.gentemot förbundet.
Ordförande har godkänt detta.
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§ 85

Ny förbundsordning år 2020
Styrelsens beslut
att rekommendera ägarna att anta förslaget till ny förbundsordning för
Samordningsförbundet Värend från och med den 1 januari 2020.
att uppmana Uppvidinge kommun att samtidigt välja ledamot och
ersättare till förbundsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Medlemsfrågan och förbundsordningen ska beslutas i fullmäktige hos
kommuner och regionen och enligt särskild ordning hos Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen. Representanter från Uppvidinge kommun kommer
bjudas in till styrelsemötet i november.
§ 86

Innehåll Strategidag den 14 november
Styrelsens beslut
att notera information och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
al Den 14 november genomförs strategidag tillsammans med styrelse och
utvecklingsgrupp. Innehåll av dagen kommer innefatta representation från
utredare för IFS (Inspektionen för socialförsäkringen) som har fått i uppdrag
att utvärdera Samordningsförbundets ansvar och roller samt innehåll.
Förbundschefen skickar kallelse och dagordning två veckor innan mötet.
Sunnerbo Samordningsförbund bjuds in att delta vid informationen från
utredarna från IFS utredare.
§ 87

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 88

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde den 29 november 12:00 - 16:00, Växjö

§ 89

Avslutning
Ordförande Sebastian Ohlsson förklarar mötet avslutat.
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