Samordningsförbundet

Värend

Styrelseprotokoll 2020-09-04

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Plats

Kungsgatan 9, Växjö

Tid

Den 4 september kl. 13:00-16:00

Beslutande

Sebastian Ohlsson, Alvesta kommun
Oliver Rosengren , Region Kronoberg
Mira W eilander, Försäkringskassan
Irene Bladh, Växjö kommun§§ 46-52
Tomas Thomell , Växjö kommun§§ 53 - 60
Magnus Carlberg , Tingsryds kommun
Cecilia Sundbring , Arbetsförmedlingen
Lars Altgård , Lessebo kommun
Niklas Jonsson, Uppvidinge kommun

Övriga närvarande

Angelica Karlsson , Lessebo kommun
Robert Olesen, Region Kronoberg
Emma Krantz , förbundschef
Aleksandra Karlsson, Samordningsförbundet
Lennart Emriksson, Emrikssons Ekonomibyrå AB § §
46- 52

Frånvarande ordinarie
ledamöter

Constanze Liljegren, Arbetsförmedlingen

Justering
Justerare

Oliver Rosengren

Plats och tid

Kungsgatan 13 a den 13 september klockan 11 :30

Justerade paragrafer

§ 46 - § 60
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Sekreterare

.

··· ··················

~

········ ········

Emma
Ordförande

.&i
Se~J

Justerare

.................... .
an Ohlss

.6.!J~

~v~ ..

Oliver Rosengren

1

Samordningsförbundet

Värend

Styrelseprotokoll 2020-09-04

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Ärenden
§ 46

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

§ 47

Val av protokolljusterare
Styrelsens beslut
- att utse Oliver Rosengren, att tillsammans med ordförande justera
protokollet den 14 september klockan 11 :30 på Kungsgatan 13a.

§ 48

Fastställande av föredragningslista
Styrelsens beslut
- att justera punkt 7 ekonomisk uppföljning till och med juni och i
övrigt fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag.

§ 49

Föregående mötesprotokoll
Styrelsens beslut
att lägga protokollet till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Föregående protokoll har varit utsänt till styrelsen och inga synpunkter har
framförts .
§ 50

Delegationsbeslut
Styrelsens beslut
att notera informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Inga delegationsbeslut har gjorts.
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§ 51

Nuläge kansliet
Styrelsens beslut
att notera informationen från förbundschef för nuläget i kansliet och
lägga till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Förbundschefen informerar om att en av medarbetarna har varit sjukskriven
en längre period och har valt att åtgå till sin hemorganisation från och med 4
oktober. Processledare Aleksandra Karlsson kommer att ingå med 50 % ESF
projektet SpiK med huvuduppdrag att utbilda i tjänstedesign metodiken,
eftersom syftet med projektet är att skapa individuella kompetenshöjande
insatser genom tjänstdesign. Aleksandra kommer i sin roll att utbilda personal
i de olika kommunerna samt utbilda koordinatorerna som kommer jobba i
projektet. Eftersom förbundet blir 1.5 tjänst kortare så behövs det
nyrekrytering av personal. Inga synpunkter på detta kommer in.

§ 52

Ekonomisk uppföljning till och med juni 2020.uläge kansliet
Styrelsens beslut
att godkänna ekonomisk prognos till och med 30 juni 2020 och lägga
till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Lennart Emriksson , Emrikssons Ekonomibyrå AB föredrar ekonomisk
prognos till och med 30 juni 2020. Resultatet visar ett underskott på
140 000kr . Personallönerna har lagts lite lågt och 61 % av budgeten har redan
förbrukats till och med juni. Balansrapporten visar att lönerna har fakturerats
senare än vad som skulle ha gjorts . Alla bankkonto är avstämda. Niklas
Jonsson kommenterar om vad underskottet kommer innebära för förbundets
verksamhet , vilket Lennart inte som oroande då förbundets ekonomi är i
balans och förbrukning av eget kapital eftersträvas. Lennart arbetar med
delårsredovisning och har en diskussion med förbundschefen om planering
och budget för år 2021.
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§ 53

Huvudområde: Processutveckling genom tjänstedesign
a) Min Bok
Styrelsens beslut
att notera informationen om Min Bok och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet.
Processledare Aleksandra Karlsson redogör för utvecklingen av Min Bok. 25
böcker finns utdelade till förbundets medlemsparter. Boken kommer att
beställas i ytterligare en upplaga med 30 stycken då efterfrågan av boken är
större än vad vi räknade från början. Kostnaden landar på ca 2000kr . Finns en
uppfattning bland myndigheterna att våra brukare/kunder /patienter kommer
vilja testa boken som hjälpmedel. Efter cirka sex månaders användning av
boken planeras en uppföljning och utvärdering om den ska produceras och
erbjudas i samma form .
b) Samsjuklighet och sysselsättning - Alvestagruppen
Styrelsens beslut
att notera informationen om arbetsgruppen i Alvesta kommun och
lägga till handlingarna .

Beskrivning av ärendet.
Processledare Aleksandra Karlsson redogör för arbetet med arbetsgruppen
med fokus på Alvesta kommun . Arbetsgruppen har träffats vid två tillfällen
och vi har påbörjat ett samtal om hur respektive part jobbar med personer med
samsjuklighet för att skapa en gemensam bild av läget. Alvesta kommun
kommer göra nya satsningar för personer med pågående missbruk genom en
ny verksamhet som ska bedriva en anpassad sysselsättning. Verksamheten
planeras komma i gång den 1 oktober 2020. Tanken är att 10-15 personer i
Alvesta kommun med denna problematik ska få tillgång till anpassade
insatser i verksamheten , samt man ska få nära stöd dagligen av personal som
ska agera som koordinatorer. Det planeras vara 2 medarbetare som ska jobba i
verksamheten. Vidare har diskuterats en avgränsning inom målgruppen samt
påbörjats arbete med att identifiera gemensamma utmaningar i samverkan och
hitta bra kommunikationsvägar. Arbetsgruppen planeras träffas ytterligare tre
gånger fram till årsskiftet.
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c) SIP/SamSIP utvärdering
Styrelsens beslut
att ge utvecklingsgruppen i uppdrag att ta beslut i vilken form de anser
att SIP/SamSIP bör utvärderas för att kunna förlänga
överenskommelsen och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet.
Förbundschefen redogör att arbetet som har gjorts kring SamSIP.
Uppföljningen av SIP/SamSIP var planerat att genomföras under hösten 2020
för att kunna ta beslut om en förlängning av överenskommelsen. Eftersom
processledare Cecilia Örbäck Tiderman kommer att avsluta sin tjänst i
förbundet kommer uppföljningen bli påverkad. Förbundschefen ställer fråga
till styrelsen i vilken omfattning de anser att uppföljningen behöver vara för
att kunna ta beslut om en förläning. Styrelseledamoten från Försäkringskassan
anser att SIP som verktyg är skapligt implementerat. Med det menas det att
handläggarna närvarar när de blir kallade till SIP. Nästa steg för
Försäkringskassan skulle vara att själva börjar kalla till SIP i större
utsträckning. Styrelseledamot från Regionen anser att frågan om utvärdering
berör två delar: dels om verktyget är implementerat hos medlemmarna dels
om den fungerar eller behöver förbättras. En tredje dimension som lyfts upp
är om avvikelsehanteringen ska fungera på samma sätt som tidigare. Styrelsen
är enig om att en extern utvärdering anses överflödig. Styrelsen anser att
dessa frågor bör diskuteras i utvecklingsgruppen och ger därmed i uppdrag att
komma med förslag kring utvärderingen av SamSip.
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d) KAA/SYV workshop
Styrelsens beslut
att notera informationen om den kommande workshopen med KAA
och/SYV nätverket och lägga till handlingarna.
Beskrivning av ärendet.
Vid föregående styrelsemöte informerade förbundschefen om att det skulle
genomföras en gemensam workshop mellan KAA och Studie och
yrkesvägledare (SYV) nätverket. Datumet för workshopen är den 15 oktober.
Inbjudna är de professionella inom KAA och SYV i länet. Förbundschefen
redovisar den senaste statistiken och det lokala samverkansavtalet som bland
annat berör hur det ska gå till mellan köpta platser mellan de kommunala
skolorna i länet.et samverkansavtal där alla kommuner i länet ingår utom
Markaryd. I överenskommelsen står att alla kommunala gymnasieskolor ska
ta kontakt med hemkommunen och informera att studenten är på väg att
hoppa av skolan eller om studenten redan slutat. Avtalet gäller inte
friskolorna. Fyra av åtta kommuner har lämnat in sin statistik om vilka skolor
de köper platser till sina gymnasieelever. Statistiken visar att det handlar om
83 olika skolor vilket gör att det blir det lätt att tappa rutiner mellan
skola/kommun . Utifrån detta blir tydligt att det behövs en struktur för att få
information om vilka elever som är på väg att bli en del av KAA.
§ 54

Huvudområde: Kompetensutveckling
a/ Samverkansutbildning - dag 3, digital och fysisk form
Styrelsens beslut
att notera informationen om att samverkansutbildningen genomfördes
både i digitalt och fysisk form och lägga till handlingarna
Beskrivning av ärendet
Under våren genomfördes två delar av samverkansutbildningen men med
Coronautbrottet så har del tre flyttats fram. Den genomfördes den 2 september
i både digitalt och fysisk form. 15 deltagare gick utbildningen på plats och 6
gjorde det digitalt. Feedbacken var positiv att man kunde utifrån
förutsättningarna i del tre genomföra på båda sätten. Nytt kurstillfälle i
samverkansutbildningen planeras under november /december månad i
Ljungby. Tanken är att utbildningen ska genomföras på samma sätt som
tidigare då vissa delar i utbildningen kräver uteslutande fysisk närvaro, dock
grupperna kan minskas till 15-20 personer för att kunna säkerställa avstånd.
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b/ Tjänstedesign den 17 och 18 september 12 platser
Styrelsens beslut
att notera informationen och sprida informationen om
tjänstdesignsutbildningen och lägga till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förbundet erbjuder en ny utbildning i tjänstedesign. Den äger rum den 17 och
18 september på Ringsbergsgården i Växjö. Antalet platser är 12 för att
Corona anpassa utbildningen. Aleksandra kommer genomföra fler
utbildningstillfällen under hösten inom projektet SPIK vilket kommer öppna
upp möjlighet för förbundets parter att kunna skicka enstaka medarbetare till
utbildningen.
c/ lnnovationsveckan 5-9 oktober digitalt
Styrelsens beslut
att notera informationen om Innovationsveckan och sprida inom
respektive organisation och lägga till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Innovationsveckan är en nationell uppmärksarnhetsvecka för alla som
utvecklar offentlig sektor. Programmet för veckan skapas av aktiviteter från
hela landet , där vissa kan vara lokala och andra ha en nationell publik. Under
en vecka finns det möjlighet att visa upp och ta del av det innovationsarbete
som pågår över hela landet. På initiativ av Verklighetslabbet vill vi lyfta fram
Kronoberg på Innovationsveckan och bjuder nu in aktörer som vill synas och
marknadsföras i det nationella programmet under samma huvud. Förbundet
önskar att styrelsen fortsätter med spridning av detta samt initierar till andra
att ta en aktiv roll under innovationsveckan.
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§ 55

Handlingsplan vid frånvaro i förbundet
Styrelsens beslut
att godkänna handlingsplanen vid frånvaro i förbundet och lägga till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
I interkontrollplanen för 2020 identifierades att utifrån Covid - 19 och den
rådande pandemin kan utlånad personal i förbundet behövas inom sin
hemorganisation. Den bedömdes som kännbar konsekvens och försumbar
risk. Det beslutades att en handlingsplan skulle upprättas inom förbundet som
beskriver hur förbundet ska agera vid längre frånvaro för att säkerhetsställa att
arbetet fortlöper i stort. Förbundschefen fick i uppdrag att formulera
handlingsplanen. I planen beskrivs vilka åtgärder som är vidtagna för att
säkerhetsställa att arbetet fortlöper, bland annat att förbundet har ett
gemensamt Officepaket där dokument av vikt för respektive process och
funktion läggs i den gemensamma mappen i SharePoint och att samtlig
personal har tillgång till varandras mejlkorgar och att hemsidan hålls
uppdaterad.

Ledamot från Växjö kommun kommenterar att det ser bra ut och man
verkligen kan se att det är bra att det finns en utarbetad handlingsplan.

§ 56

Lokal på Kungsgatan 13a
Styrelsens beslut
att ge förbundschefen i uppdrag att säga upp kontrakten av lokalen på
Kungsgatan 13a och att hitta likvärdiga lokal för personalen i
förbundet och lägga till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Då förbundet har förändrats över tid och det har medfört att personal har
slutat. Utifrån är förbundschefens bedömning att lokalerna är för stora för det
behov som finns idag. Förbundets personal behöver också komma i kontakt
med verksamheterna och gärna med dem som arbetar likvärdigt och över
länet till exempel projektkontoret eller regionhuset. Styrelsen föreslås att
förbundschefen får i uppdrag att se över vilka möjligheter till annan lokal och
säga upp kontraktet med Vinamans AB. Lokalen behöver sägas upp senast
den 30 september för att inte kontrakten ska förlängas ytterligare ett år.
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§ 57

Gallring och dokumenthanteringsplan
Styrelsens beslut
att godkänna gallrings- och dokumenthanteringsplan och lägga till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Gammal plan och nu är det upprättad tillsammans med tillsynsmyndigheten
Växjö arkivet. Styrelsen har inga synpunkter på planen.

§ 58

Informationer och meddelanden
a) Medelstilldelning - äskat om samma medel som för år 2020
Styrelsens beslut
att notera informationen om äskade medel till Försäkringskassan med
samma belopp som för år 2020 och lägga till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Försäkringskassan har påbörjat arbete med medelstilldelning till
samordningsförbunden för år 2021 och ville ha in äskade medel senast den 31
augusti. Utifrån detta har ordförande och förbundschefhaft en dialog och tog
beslut att förbundet äskar om samma medel som föregående år. Vid
medlemsamråd/ägarsamråd i våras diskuterades två förslag om höjning av
medlemsavgiften, men ska diskuteras vid nästkommande möte. Med befintlig
budget kommer inte förbundet att kunna finansiera fler pilotprojekt. Skulle
medlemmarna/ägarna besluta sig för att höja avgiften finns det utrymme för
en komplettering till Försäkringskassan.
b) Tid för nytt medlemssamråd/ägarsamråd den 14 oktober kl
15:00
Styrelsens beslut
att notera tiden om nytt medlemssamråd/ägarsamråd den 14 oktober
och lägga till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Avstämning görs med alla i styrelsen så att de har fått information om detta
datum samt får i uppdrag att stämma av med hemorganisationen om detta har
kommit till kännedom hos ägarna.
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c) Strategidag 16 oktober- kommunikationsplan och
verksamhets plan
Styrelsens beslut
att notera informationen om den planerade strategidagen den 16
oktober och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Styrelsen kommer överens om att en fysiks träff till strategidagen vore
önskvärt. Kansliets förslag är att upprätta en kommunikationsplan för att
tydliggöra vilka intressenter som finns inom respektive organisation. Syftet är
att tydliggöra vilka som ska ha information om förbundets verksamhet. Den
ska ingå som en del i verksamhetsplanen för 2021.
d) Minnesanteckningar från utvecklingsgruppen den 21 augusti
Styrelsens beslut
att notera informationen om utvecklingsgruppens möte den 21 augusti
och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Anteckningarna från utvecklingsgruppen har varit utsända med kallelsen. Vid
mötet diskuterades bland annat uppdraget. I uppdragsbeskrivningen i § 4
framgår det att styrelsen ska ge uppdrag till utvecklingsgruppen. Styrelsen
anser att denna paragraf ska finnas kvar så att styrelsen har fortsatt möjlighet
att kunna ge olika uppdrag till utvecklingsgruppen. I annat fall det inte
kommer specifika uppdrag så ska utvecklingsgruppen fortsätta jobba med
aktuella frågor.
e) Godkänd årsredovisning och beviljad ansvarsfrihet från Region
Kronoberg och Alvesta kommun
Styrelsens beslut
att notera godkänd årsredovisning och beviljad ansvarsfrihet från
Region Kronoberg och Alvesta kommun och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Alvesta kommun och Regionfullmäktige n har
godkänd Samordningsförbundets Värends årsredovisning och beviljat
ansvarsfrihet för året 2019.
§ 59

Nästa sammanträde 16 oktober, Tingsryd kommun
Nästa sammanträde sker den 16 oktober och då sammanfaller detta med den
gemensamma strategidagen med utvecklingsgruppen. Platsen är Tingsryds
kommun. Mer detaljerad information om lokal kommer.
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§ 60

Avs lutning
Ordförande Sebastian Ohlsson förklarar mötet avslutat.
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