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Justering 
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Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Villa Viks matsalar Lenhovdavägen 72 

Den 29 november kl. 13:00-16:00 

Sebastian Ohlsson, Alvesta kommun 
Oliver Rosengren, Region Kronoberg 
Lars Altgård , Lessebo kommun 
Mira W eilander , Försäkringskassan 
Irene Bladh , Växjö kommun 
Magnus Carlberg, Tingsryds kommun 
Annica Gustaf son, Arbetsförmedlingen § § 96-104 

Robert Olesen , Region Kronoberg§ 
Emma Krantz, förbundschef 
Aleksandra Karlsson , Samordningsförbundet 
Cecilia Örbäck Tiderman , Samordningsförbundet 
Lennart Ernriksson , Ernrikssons Ekonomibyrå AB§§ 
90- 96 

Constanze Lilj egren Arbetsförmedlingen 

Oliver Rosengren 

Kungsgatan 13a den 13 december 

§ 90 - §104 _ 

~ .....~1c .... 
Emma Krantz 

c._Y.~~0.:... .............. ..... --::i 

Q/~ ~ar.L . 
Oliver Rosengre ~ ...,-:-:-(7 .' 
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Värend 
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Förbund för finansiell samordning (PINSAM) inom rehabiliteringsområdet 

Ärenden 
§ 90 Mötets öppnande 

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

§ 91 Val av protokolljusterare 
Styrelsens beslut 

att utse Oliver Rosengren, att tillsammans 
protokollet den 13 december. 

med ordförande justera 

§ 92 Fastställande av föredragningslista 
Styrelsens beslut 

att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag 

§ 93 Föregående mötesprotokoll 
Styrelsens beslut 

att lägga protokollet till handlingarna. 

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

§ 94 Delegationsbeslut 
Styrelsens beslut 

att notera informationen till protokollet. 

Beskrivning av ärendet 
Förbundschefen har tecknat avtal med föreläsare Matilda Skoog Vildamatilda 
AB i samband med föreläsning. Samordningsförbundet har gjort en 
överenskommelse med Växjö kommun om Katarina Bodin som ny 
katalogadministratör för insatskatalogen. Tjänsten delas med Sunnerbo 
Samordningsförbund. Förbundschefen har fattat beslut tillsammans med 
utvecklings gruppen om att lägga 10 OOOkrtill Insatskatalogens 
utvecklingsfond. 

§ 95 Ekonomisk rapport till och med oktober 2019 
Styrelsens beslut 

att godkänna ekonomisk rapport till och med oktober 2019 och lägga 
till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Lennart Emriksson Ekonomibyrå AB föredrar den ekonomisk rapporten till 
och med 30 oktober. Ekonomin är i balans. ~ 
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§ 96 Verksamhetsplan och budget 2020 
Styrelsens beslut 

att godkänna verksamhetsplan och budget för år 2020 och lägga till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Förbundschefen går igenom verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen 
innehåller den nya vision och målen för förbundet. Målen justeras till: 
• Effekt - fler rehabiliterade med samordnade insatser 
• Effektivitet - lägre kostnad per rehabiliterad med effektiva insatser 
I planen precisera de huvudområden som förbundet ska fokusera på under år 
2020 . Huvudområdena är: 

Processutveckling genom tjänstdesign 
Kompetensutveckling 
Pilotverksamhet. 

Lennart Emriksson, Emrikssons Ekonomibyrå AB föredrar budget för 2020. 
Budgeten följer huvudområdena samt kostnader för ledning, administration 
och drift. 

§ 96 Nuläge. 
a) Minnesanteckningar från utvecklingsgruppen den 25 

oktober 2019 
Styrelsens beslut 

att lägga anteckningarna från utvecklingsgruppens möte den 25 
oktober till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Förbundschefen går igenom anteckningarna från utvecklingsgruppens möte 
den 25 oktober. Då utvecklingsgruppens möte sarnmanfölls efter 
styrelsemötet så bestod flera av delarna av information från styrelsen så som 
mål och vision. 
Utvecklingsgruppen påtalar att det upplevs att det finns en brist kring 
anpassade arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning. Utifrån 
resonemang bjuds Växjös arbetsgivarcenter in till nästkommande möte. Vid 
nästkommande möte kommer fokus ligga på huvudprocesserna samsyn och 
samhandling samt samsjuklighet och sysselsättning. 



Samordningsförbundet 

Värend 
Styrelseprotokoll 2019-11-29 

Förbund för finansiell samordning (PINSAM) inom rehabiliteringsområdet 

b) Insatskatalogen 
Styrelsens beslut 

att notera informationen om insatskatalogen och lägga det till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Förbundschefen ingår i insatskatalogens ledningsråd där nuläge och nyheter 
diskuteras. Nu är 20 förbund i Sverige anslutna till katalogen. Antalet 
användare av katalogen är förhållandevist låg. Två nya funktioner är upplagda 
i systemet, lediga platser och lättläst . Vår lokala katalogadministratör 
Katarina Bodin har nyligen gått en utbildning i lättläst och kommer påbörja 
arbetet lokalt. I katalogen finns en begreppslista som håller på att utvecklas. 
Förbundschefen visa en prototyp på den framtida utvecklingen av katalogen, 
välfärdsguiden. Den ska kunna tillmötesgå en rad olika behov som möter 
förbundets syfte till samordning och utveckling av bättre välfärdstjänster till 
såväl individer som personal. Utvecklingen av välfärdsguiden sker i 
tjänstedesignsmetodiken. Inför nästa år kommer licensavgiften att höjas med 
3 % för samtliga förbund. Insatskatalogen har också startat en utvecklingsfond 
där förbund som har möjlighet kan bidra till utvecklingen. 
Samordningsförbundet har bidragit med 10 000 kr för att påskynda 
utvecklingen av katalogen. 

§ 97 Kurser och konferenser 
Styrelsens beslut 

att notera informationen och lägga till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
#brealifastatsfvarend genomförs den 16 december på konserthuset i Växjö. 
Dagen kommer innehålla gemensam frukost samt föreläsning av Jakob 
Rönnkvist förbundsansvarig i Samordningsförbundet Västra Östergötland. 
Han har skrivit en masteruppsats om SIP (Samordnad individuell plan) mellan 
primärvård och socialtjänst. Han kommer också berätta om hur de i Västra 
Östergötland har organiserat arbete med SIP. 

Den 21 eller 22 april 2020 genomförs Gör små saker med stor kärlek - en 
kostnadsfri kompetensutvecklingsdag om unga och psykisk hälsa. Dagen 
arrangeras tillsammans med Linneuniversitet, Region Kronoberg, Växjö 
kommun , Länsstyrelsen, MUCF och Sunnerbo Samordningsförbund. 
Inbjudan mejlas ut till samtliga parter 

Föreningen NNS arrangerar en dag för ordföranden i Samordningsförbunden 
den 31 januari 2020. Ordförande Sebastian Ohlsson kommer att delta. 
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§ 98 Informationer och meddelande 
Styrelsens beslut 

att notera informationen om NNS arbete om ökad upptäckt av våld 
och lägga till handlingarna 
att notera Försäkringskassans beslut om att bevilja ansvarsfrihet för 
2018 års förvaltning och räkenskaper och lägga till handlingarna 
att notera Försäkringskassans regelverk för uttag och märkning i SUS 
och lägga till handlingarna. 
att notera revisionsbesöket den 18 december 2019 och lägga till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
al Förbundschefen redogör för ny information från NNS om 
regeringsuppdraget om ökad upptäckt av våld. Regeringen uppdrar åt 
Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Migrationsverket att verka för förbättrad upptäckt av 
våld med mera. Regeringsuppdraget omfattar även NNS och utvalda 
Samordningsförbunden i Sverige. Uppdraget pågår till 2021 och handlar om 
att: 

• hitta rutiner och metoder för att upptäcka dels personer som har utsatts 
för våld, dels personer som utövat våld samt deras eventuella barn, 

• ta fram övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och 
stöd, 

• skapa riktlinjer för att hänvisa de personer som är berörda till 
socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsendet samt övriga aktörer 
inklusive civilsamhället, 

• stärka stödet till de personalgrupper som arbetar inom ovanstående 
myndigheter och verksamheter. 

b/ Försäkringskassan har beviljat ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning och 
räkenskaper. De uppmanar de förbund som i sin revisionsberättelse pekat på 
brister att undanröja dessa samt att i förekommande fall följa de 
rekommendationer och förbättringsförslag som revisorerna lämnat i sina 
granskningsrapporter. Samordningsförbundet Värend har följt upp de 
noteringar som framgått i revisionsrapporten. 
c/ Försäkringskassans har tagit fram datum för uttag av data från SUS samt 
information om märkning av insatser inför återrapportering enligt 
regleringsbrev för 2019. Den 12 januari 2020 ska verksamheten rapporteras 
och den 23 januari 2020 ska ekonomi rapporteras. Samtliga uppgifter behöver 
vara inlagda senast den 22 januari 2020. Förbundschefen får i uppdrag att 
genomföra inrapporteringen. 
d/ Den 18 december genomförs revisionsbesök av Emil Andersson KPMG. 
Ordförandra Sebastian Ohlsson, Emrikssons Ekonomibyrå AB samt 
förbundschefen deltar vid besöket. 
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§ 99 Arkivinspektion 
Styrelsens beslut 

att notera arkivinspektion genomförd den 11november 2019 och ge 
förbundschefen i uppdrag att åtgärda de brister som påtalats och lägga 
det till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 
Arkivinspektion genomfördes den 11 november 2019 i förbundets lokaler på 
Kungsgatan 13 a. Inspektionen utfördes av Evahanna Walum från Växjös 
kommunarkiv och arkivansvarig (förbundschefen) för förbundet deltog. Vid 
inspektionen :framkom några förbättringsförslag : 

Gallring sker inte planerat i enlighet med dokumenthanteringsplanen . 
Det har inte gjorts några leveranser till kommunarkivet under 2019. 
Det vore bra att gå igenom de handlingar som förvaras hos förbundet 
och se om det finns handlingar som borde ha levererats till 
kommunarkivet. 
Arkivbeskrivningen behöver uppdateras eftersom Lessebo kommun 
har gått med och Uppvidinge kommun ska gå med i förbundet. 
Arkivbeskrivningen behöver även uppdateras med de 
verksarnhetssystem som används. 

Arkivmyndigheten önskar återkoppling på att bristerna är åtgärdade inom två 
till tre månader. Styrelsen noterar informationen från arkivinspektionen och 
ger förbundschefen i uppdrag att åtgärda förbättringarna inom 
arkivmyndighetens rekommendationer. 

§100 Reflektion från strategidag den 14 november 
Styrelsens beslut 

att notera information och lägga till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Den 14 november genomfördes strategidag tillsammans med styrelse och 
utvecklingsgrupp. Reflektioner från dagen var att helheten var bra. Några 
ansåg att förmiddagen med föreläsare och gruppövningar gav mest men några 
ansåg att föreläsarna från ISF var mest intressanta . 

§101 Övriga frågor 
Oliver Rosengren har som förslag att genomföra nästa #breakfastatsfvarend 
samband medjobbveckan den 3 - 9 februari 2020. Styrelsen anser att det är 
ett bra förslag och ger kansliet i uppdrag att arbeta vidare med upplägget. 
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§ 102 Sammanträdestider för år 2020 
Styrelsens beslut 

att notera sammanträdestidema för år 2020 och lägga till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande går igenom förslaget om sarnrnanträdestider för år 2020. Sex 
styrelsemöten är inplanerade och en och en halv strategidag för året 
tillsammans med utvecklingsgruppen . Styrelsen uppmanas också att delta vid 
Finsarnkonferensen den 24 - 25 mars i Halmstad. Några justeringar av tiderna 
sker vid sittande bord. Samtliga styrelseledamöter bokas via outlook. 

§103 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde sker den 14 februari på Arbetsförmedlingen i Växjö 

§104 Avslutning 
Ordförande Sebastian Ohlsson förklarar mötet avslutat. 


