
  

         
   

     
   

  

    

    
   

   

   
      
    
 

 

 

 
 

       

 

    

 

 
 

1 SAMMANTRADESPROTOKOLL • 
Sammanträdesdatum 

2019-09-02 

Plats och tid: Måndagen den 2 september 2019, Sunnerbo Samordningsförbund 
kl. 09.00- 12.00, Ljungby 

Närvarande ledamöter: Bo Ederström, Ljungby kommun 
Ove Löfqvist, Region Kronoberg 
Katarina Olander, Försäkringskassan 

Tjänstgörande ersättare: Gustaf Borgarp, Arbetsförmedlingen 

Närvarande ersättare: Ingegerd Lenander, Markaryds kommun 
Marie Rosenqvist, Älmhults kommun 
Ros-Marie Jönsson-Neckö, Region Kronoberg 

Tjänstemän: Emelie Lindström, Sunnerbo Samordningsförbund 
Maria Eriksson, Sunnerbo Samordningsförbund § 65-73 

qJakob Wide, Ljungby kommun §70
\/ \ 

Ordförande: 
Bo Ederström 

Justeras: 
Gustaf Borgarp 

Sekreterare: ------- ■ 
Emelie Lindström 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag. 

Sunnerbo Samordningsförbund 

Sammanträdesdatum: 2019-09-02 

Anslaget under tiden: 2019- - 2019 

Förvaringsplats: Sunnerbo Samordningsförbund 

Underskrift: 
Emelie Lindström 
Sunnerbo Samordningsförbund 

Sign. 

https://09.00-12.00


    

    
      

    
    

      

     
     

   
      

     
  

            
          

     

     
        

  
        

         
      

        
 

       
   

      
          

 
           
       

         
   

       
         

     
         

     

   
  

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-02 

§ 65 Ordförande öppnade mötet 

§ 66 Val av justeringsperson 
Till att justera protokollet valdes Gustaf Borgarp. 

§ 67 Fastställande av dagordning 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
Två punkter läggs till under §76 Övrigt. 

§ 68 Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Styrelsen beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll. 

§ 69 Ekonomisk redovisning 
Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen. 

§ 70 Ansökan om insatsmedel: FramSam 
Föredragande Jakob Wide. 
Styrelsen beslutar att bevilja insatsmedel till FramSam med 1 512 000 kr. 
Tidsramen för insatsen är 12 månader. Separat beslut biläggs, Dok 1. 
Ett uppdragsavtal ska formuleras för insatsen. 

§ 71 Information från Sunnerbo Samordningsförbund 
Gemensam strategidag för beredningsgrupp och styrelse tillsammans med 
Samordningsförbundet Värend 14/11. 
Samverkansutbildningen kommer att hållas under hösten. Inbjudan biläggs. 
Datum för kompetensutvecklingsdagama Gör små saker med stor kärlek är 21 
och 22 april 2020. Save the date biläggs. 
Informationsärende om förbundets och parternas arbete med ASF biläggs, 
Dok 2. 
Arbete med förstudie rörande gruppen långtidssjukskrivna pågår tillsammans 
med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Sunnerbo Samordningsförbund tillsammans med Samordningsförbundet Värend 
är sammankallande i länets KAA-nätverk och jobbar med sammanställning av 
nuvarande arbetsmetoder. 
En behovsanalys ska göras inom förbundet och parterna ombeds inkomma med 
de områden de anser bör ingå i analysen. 
Förfrågan har inkommit till förbundet om möjlighet att anordna grundutbildning 
i MI, motiverande samtal. 
Den ESF-ansökan där förbundet ingick som samarbetspart avslogs.
Överenskommelsen för SamSIP skickas till berörda parter för resterande 
underskrifter. 
Översikt av målarbete föredras, översikt biläggs. 
Kallelse till NNS Höstkonferens 2019 biläggs. Sista anmälningsdag 11/10. 
Förbundschefsdagarna hålls i Stockholm 22-23 oktober. 

§ 72 Återkoppling från beredningsgruppen 
Styrelsen noterar informationen. 

Sign-



     
  

       

        
       

    

 
          

         
 

        
        

    

       

  
   

 
   

          
           

            
          

    
    

        

   
     

    
      

      

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-02 

§ 73 Information från respektive myndighet 
Styrelsen noterar informationen. 

§ 74 Beslutsärende från beredningsgruppen: Förändring i nyttjandet av 
förbundets personella resurser. 
Man efterfrågar möjligheten att använda förbundets resurser till operativ 
verksamhet i högre utsträckning. Tidsbegränsad personal ska kunna anstäl
las för specifika uppdrag utifrån behov. 

Två underlag biläggs. 
Dok 3 - Reservation mot skrivelsen från Försäkringskassans representant i 
beredningsgruppen. 
Dok 4 - Reservation mot skrivelsen från Markaryds kommuns representant 
i beredningsgruppen. 

Markaryds styrelserepresentant yrkar bifall till att tjänsten verksamhets-
samordnare avvecklas. Densamma tydliggör att man bör fokusera på opera
tiv verksamhet och se över utformningen av förbundschefstjänsten. 

Styrelsen beslutar att tjänsten verksamhetssamordnare avvecklas till 
2019-12-31. 

§ 75 Delegationsbeslut 
Inga delegationsbeslut att redovisa. 

§76 Övrigt 
- Komplettering av urval 
Utifrån ett av de fastställda kriterierna, fastställda på styrelsemöte 2019-
08-29, är en av de utvalda kandidaterna inte aktuell för tjänsten då perso
nen i fråga inte har en nuvarande anställning hos någon av förbundets med-
lemsparter. Kandidaten plockas bort från urvalet och ersätts med kandidat 
behörig utifrån båda kriterierna, akademisk utbildning och nuvarande an
ställning hos någon av förbundets medlemsparter. 
Kontaktuppgifter till de utvalda kandidaterna tas fram av personalavdel
ningen. 

- Grupp för anställningsintervjuer 
Bo Ederström - Sunnerbo Samordningsförbund 
Katarina Olander - Försäkringskassan 
Förslag: Margareta Gabrielsson - Markaryds kommun 
HR-personal från Markaryds kommun - Ingegerd Lenander förmedlar kon
takt. 

Sign. 


