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Värend 
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Magnus Carlberg, Tingsryds kommun 
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Frånvarande ordinarie Constanze Liljegren Arbetsförmedlingen 
ledamöter 

Justering 
Justerare Oliver Rosengren 

Plats och tid Kungsgatan 13a den 19 juni 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 
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Ärenden 
§ 47 Mötets öppnande 

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

§ 48 Val av protokolljusterare 
Styrelsens beslut 

att utse Oliver Rosengren, att tillsammans med ordförande justera 
protokollet den 19 juni. 

§ 49 Fastställande av föredragningslista 
Styrelsens beslut 

att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag. 

§ 50 Föregående mötesprotokoll 
Styrelsens beslut 

att lägga protokollet till handlingarna. 

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

§ 51 Delegationsbeslut 
Styrelsens beslut 

att notera informationen till protokollet . 

Beskrivning av ärendet 
Inga delegationsbeslut har tagits. 

§ 52 Ekonomisk prognos till och med 31 maj. 
Styrelsens beslut 

att godkänna ekonomisk prognos till och med 31 maj 2019 och lägga 
till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
FörbundschefEmma Krantz redogör för prognosen. Utfallet följer tilltänkt 
prognos och ekonomin är i balans. Det egna kapitalet ligger främst under 
processmedel till förfogande och motsvarar 1 286 065kr. Det egna kapitalet 
bör minskas och intecknas för att hålla sig inom gränsen som Nationella rådet 
rekommenderar. 
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§ 53 Nuläge 
a) Minnesanteckningar från utvecklingsgruppen 2019-05-24 

Styrelsens beslut 
att lägga anteckningarna från utvecklingsgruppens möte den 24 maj 
till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Förbundschefen går igenom anteckningarna från utvecklingsgruppens möte 
den 24 maj. Vid mötet diskuterades det egna kapitalet och de förslag på 
insatser som tagits fram . Vid mötet diskuterades även inriktningen av 
processen Samsyn och Samhandling. För att göra processarbetet mer konkret 
föreslår processledaren att undersöka möjligheten till att underlätta 
kommunikationen mellan målgruppen och myndigheterna. Delvis pågår detta 
arbete redan bland annat genom de NPF ambassadörer och arbetsterapeut 
inom projektet Psykisk hälsa som Växjö kommun bedriver. De digitala 
lösningarna kan vara svåra och målgruppen skulle behöva stöd för att nå 
digital inkludering . Utvecklingsgruppen anser att förslaget på inriktning bör 
avgränsas ytterligare för att göra det hanterbart. 

b) Samverkansutbildning aktuell till hösten 
Styrelsens beslut 

att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
F örbundschefen informerar om att samverkansutbildningen kommer att 
erbjudas till hösten . Inbjudan är utskickad till parterna. Anmälan sker digitalt 
via förbundets hemsida. Utbildningen genomförs tillsammans med Sunnerbo 
Samordningsförbund. 
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c) Ny förfrågan från Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen om att utreda insatser för personer i 
lång sjukskrivning 

Styrelsens beslut 
att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vill att förbunden i länet tittar på 
målgruppen som är långtidssjukskrivna mer än 2 år. Den 23 maj togs följande 
statistik fram kring målgruppen: 
57 personer bosatta i Lessebo 
69 personer bosatta i Alvesta 
91 personer bosatta i Tingsryd 
378 personer bosatta i Växjö 

Ett uppstartsmöte har genomförts och vidare diskussion sker efter sommaren 
om förbunden ska arbeta vidare med en eventuell förstudie utifrån statistiken. 

d) Nyhetsbrev sommar 2019 
Styrelsens beslut 

att notera informationen och lägga den till handlingarna . 

Beskrivning av ärendet 
Ett nyhetsbrev är formulerat och skickas ut inom kort. Styrelsen uppmanas 
om att sprida det inom respektive organisation. 

e) Brukarsamordnartjänster - förbundets roll 
Styrelsens beslut 

att notera informationen och lägga den till handlingarna. • 

Beskrivning av ärendet 
Förbundschefen har träffat representanter från Regiongruppen inom psykisk 
hälsa, en brukarrepresentant från brukarföreningarna samt personligt ombud 
Kronoberg. Brukarperspektivet behöver ses över och det i samtliga 
organisationer inom kommun och regionens hälso- och sjukvård. Staten har 
tilldelat medel med fokus på brukarinflytande och förslaget är att göra en 
regional satsning. Förbundet är delaktig i arbetet. 
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§ 54 Minnesanteckningar Strategidagen, utse representanter till 
arbetsgrupp 
Styrelsens beslut 

att utse ordföranden Sebastian Ohlsson och vice ordförande Oliver 
Rosengren, Karolin Damnäs Arbetsförmedlingen och Mira Weilander 
Försäkringskassan att ingå i arbetsgruppen för att ta fram vision och 
mål. 

Beskrivning av ärendet 
Minnesanteckningar från strategidagen har varit utsända. Konklusionen av 
dagen är att det finns ett behov av att förtydliga vad parterna önskar få ut av 
förbundets verksamhet. Utvecklingsgruppen ansåg att det bör utses 
representanter från både utvecklingsgruppen och styrelsen som arbeta vidare 
med ett förslag på vision och mål för verksamheten för år 2020 och presentera 
förslaget vid strategidagen den 14 november. Arbetsgruppen kommer att 
träffas vid två tillfällen under hösten. 

§ 55 Halvtidsrapport Hälsofrämjande etablering 
Styrelsens beslut 

att notera informationen från projektet hälsofrämjande etablering och 
lägga till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Alemka Zuko delprojektledare presenterar resultatet från projektet 
hälsofrämjande etablering. Bildspelet från presentationen bifogas till 
protokollet. 
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§ 56 Inteckna eget kapital i förslag på insats - utökad målgrupp inom 
hälsofrämjande etablering 
Styrelsens beslut 

att godkänna ansökan om utökad målgrupp inom hälsofrämjande 
etablering med finansieringen på 1000 000kr under perioden 
september 2019-december 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Förbundet har ett överskott som behöver intecknas under året och 
utvecklingsgruppen har föreslagit följande insats: 
Utökad målgrupp inom hälsofrämjande etablering med målgruppen: 
1. Deltagare i etableringsuppdraget 18-64 år med diffus ohälsa 
2. Andra nyanlända som ej omfattas av etableringsuppdraget med diffus 
ohälsa (I Region Kronobergs kompetensförsörjningsstrategi lyfts fram att 
även nyanlända som inte omfattas av Arbetsförmedlingens 
etableringsuppdrag i ett tidigt stadie behöver få kontakt med kommunen och 
Arbetsförmedlingen för att snabbt sätta igång och underlätta 
etableringsprocessen.) 
3. Långtidsarbetslösa med diffus ohälsa som tidigare tillhört målgrupp 1 eller 
2 
Syfte: Att skapa anpassade insatser för målgruppen alternativt utveckla 
befintliga insatser för att kunna ta emot fler deltagare. 
Mål: Att ge stöd åt fler deltagare inom målgruppen med diffus ohälsa och få 
dem att nå egen försörjning. 
Genomförande: Att skapa insatser utifrån behov både individ och grupp tex 
genom att utveckla hälsoskolorna i länet. Använda projektets lokala 
metodinsamlingsanalys som görs på uppdrag av projektkansliet (Nationella 
rådet) som bakgrund för att skapa fungerande och användbara insatser. Även 
att beakta andra delprojekts analyser för mer input om fungerande metoder 
och insatser som görs. Samverka med civilsamhället och liksom 
myndigheternas insatser tex Framtid Kronoberg för att öka flödet. Använda 
insatskatalogen som digitalt verktyg samt SamSIP vid behov. 
Finansiering: Förbundet finansierar en och en halv tjänst kopplad till teamet 
(koordinatorer hälsofrämjande etablering) och resterade del till 
kompetensutveckling och/eller köpa in befintliga insatser tex hälsoskola för 
motsvarande en miljon. 

Utlåtande från Arbetsförmedlingen utifrån beslutspunkten: 
Arbetsförmedlingen ställer sig positiv till att utöka målgruppen i 
Hälsofi'ämjande etablering. Utifrån Arbetsförmedlingens uppdrag och 
prioritering av målgrupper så ser vi gärna en inriktning på: 
- kvinnor 
- ett tydligt arbete mot arbete och studier, gärna reguljära studier för att 
stärka deras plats på arbetsmarknaden i framtiden. 
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Styrelsen är enig om förslaget om att godkänna ansökan om utökad målgrupp 
inom hälsofrämjande etablering med finansieringen på 1000 0O0kr under 
perioden september 2019-december 2020. Styrelsen ser gärna ett tillägg om 
en effektutvärdering av insatsen. Förslaget är att ta kontakt med 
Linneuniversitet och undersöka möjligheten till denna utvärdering. 
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§ 57 Rapport - Samsjuklighet och sysselsättning 
Styrelsens beslut 

att notera informationen om processen samsjuklighet och 
sysselsättning och lägga det till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Aleksandra Karlsson processledare presenterar ett nuläge i processen 
Samsjuklighet och Sysselsättning, samt hur arbetet har fortskridit sedan 
årsskiftet. I syfte att uppnå ett lyckat resultat i processens mål: 

• identifiera orsaker och konsekvenser till behovet som uppstår och 
• utveckla effektiva arbetssätt och finna strukturer vid övergångarna, 

har Aleksandra haft två workshoppar, det ena med medarbetare från Stöd och 
Behandlingsenheten i Alvesta, Missbruksavdelningen Alvesta och 
Arbetsförmedlingen och den andra med medarbetare från Region Kronoberg 
inom verksamheten Integrerad mottagning. I båda workshops lyftes 
problembilden, utmaningar de möter i sitt arbete med berörd målgrupp, men 
också i samverkan mellan olika aktörer. Vid dessa tillfällen gavs det möjlighet 
till medarbetarna att fundera och lyfta fram olika lösningar och möjligheter 
som de tror på och som lindrar utmaningarna. Arbetet kring ideer och 
lösningar kommer processledaren fortsätta lyfta och diskutera tillsammans 
med fler medarbetare hos de olika parterna. Som förlängning i ambitionen att 
hitta bra strukturer i arbetet med målgruppen, kommer sammankallas efter 
sommaren en referensgrupp bestående av verksamhetsnära medarbetare, 
föreningar och personer med egen erfarenhet. 

Processledaren har besökt och träffat föreningarna Våga Va och Attention för 
att komma närmare målgruppen och kunna driva processen mer utifrån 
tjänstedesign-metoden. Förbundet tog aktiv roll och presenterade 
processarbetet på Dagen om Samsjuklighet, den 14:e maj på stadsbiblioteket. 
Utvärderingen av dagen visade att ämnet samsjuklighet inte är belyst i önskad 
omfattning, både i allmänheten och bland myndigheter. Det behövs mer 
kunskap och exempel på hur vi möter dessa personer på bästa sätt och därmed 
finns önskemål att den här dagen blir återkommande varje år med lite 
varierande fokusområde. 

Processledaren har påbörjat en dialog med Projektkontoret utifrån processens 
mål: 

• att skapa ny verksamhet som erbjuder meningsfull sysselsättning 
enligt !PS-modell i kombination med behandlingsinsatser där alla 
parter ska kunna vara delaktiga , och 

• att undersöka intresse och vilja bland parterna för medverkande i 
ansökan om ekonomiska medel från Socialfonden för en ny 
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verksamhet. Även vidare utreda projektägarskap för den nya 
verksamheten. 

Aleksandra kommer ha en kontinuerlig kontakt med projektkontoret i 
utformandet av ESF- ansökan till utlysningen som sker hösten 2019. Tanken 
är att projektet ska beröra fler personer än endast de med samsjuklighet som 
enligt grov statistik utgör ca 60-70 personer hos samtliga parter i förbundet. 

§ 58 Kurser och konferenser 
Styrelsens beslut 

att notera informationen och meddela förbundschefen innan 
nästkommande möte om någon representant från styrelsen tänker 
delta. 

Beskrivning av ärendet 
a/ NNS höstkonferens den 29-30 oktober 2019, Wärdshuset Lasse Maja, Jär
fälla. Styrelseledamöterna anmäler intresse direkt till förbundschefen. 

§ 59 Informationer och meddelande 
Styrelsens beslut 

att notera information och lägga till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
a/NNS årsmöte från 2019-03-26 
bl Godkänd årsredovisning och beviljad ansvarsfrihet- Region Kronoberg, 
Alvesta kommun och Växjö kommun 
cl KPMG blir ny statlig revisor för finansiella samordningsförbund 
d/ Information om Dataskyddsombud 
Kontakter har tagits med säkerhetsansvarig inom Växjö kommun och Region 
Kronoberg. Förbundet har inte möjlighet att upphandla tjänsten av Växjö 
kommun och inväntar besked från Region Kronoberg. Förbundschefen har 
även varit i kontakt med Sydarkivera som flera av förbundets kommuner är 
knutna till och undersökt om vi kan köpa tjänsten därifrån, men ännu inte fått 
någon återkoppling ifrån dem. 

§ 60 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

§ 61 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde den 6 september kl 09:00-12:00 

§ 62 Avslutning 
Ordförande Sebastian Ohlsson förklarar mötet avslutat. 
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