
 

         
     

    
   

  

    

     
   

   
       
  

   
 

  

      

 

   

 

 
 

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-11 

Plats och tid: Måndagen den 11 november 2019, Sumierbo Samordningsförbund 
kl. 10:00- 12:00, Åsikten i Ljungby 

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

Frånvarande ledamöter: Constanze Liljegren, Arbetsförmedlingen 

Tjänstgörande ersättare: Bengt Germundsson, Markaryds kommun 
Marie Rosenqvist, Almhults kommun 

Övriga: Elisabeth Fock, Markaryds kommun 
Peter Fomander, Ljungby kommun, ej närvarande under §90 

X A y 
Ordförande: 

Bo Ederströirix r*—^ ( 
" (n&

Justeras: 
Ove Löfqvist ifl 

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

Sunnerbo Samordningsförbund 

Sammanträdesdatum: 2019-09-23 

Anslaget under tiden: 2019- - 2019 

Förvaringsplats: Sunnerbo Samordningsförbund 

Underskrift: 
Bo Ederström 
Sunnerbo Samordningsförbund 

Sign. 



    

    
      

   
         

         

          

           
   

    
   

  
          

   

            
    

  
         

           
            

         
        

            
          

          
 

            
           

             
       

   

      

2 SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-11 

§ 85 Ordförande öppnade mötet 

§ 86 Val av justeringsperson 
Till att justera protokollet valdes Ove Löfqvist. 

§ 87 Föregående protokoll 
Tidigare ledamot i styrelsen Ingegerd Lenander, Markaryds kommun framfor 
genom Markaryds ledamot Bengt Gennundsson synpunkter på tidigare samman-
trädesprotokoll. 

Ordförande menar att tidigare protokoll är justerade och ligger därmed fastlagda. 

Styrelsen beslutar att ta emot synpunkterna och tillfogar dem som bilaga till da
gens mötesprotokoll. Se bilaga. 

§ 88 Fastställande av dagordning 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 

§ 89 Ekonomi 
Ekonomisk genomgång av förbundets budget och prognos. Det finns oklarheter 
gällande posten övriga kostnader. 

Styrelsen beslutar att Elisabeth Fock och Peter Fomander tar fram en mer detal
jerad budget till nästa styrelsemöte. 

§90 Tf Förbundschef 
Situationen med att Sunnerbo samordningsförbund är utanförbundschefunder 
tiden det rekryterasför sådan, är inte tillfredsställande. Förslag att styrelsen ut
ser en tfförbundschef 50% tjänst under tre månader med möjlighet till eventu
ellförlängning utifrån behov som längst tom sista maj 2020. Arbetsför
medlingen har enligt ordförande tillstyrktförslaget. Uppdragetför tfförbunds
chefblir att representera, följa upp verksamhet, följa upp ekonomi samtplanera 
för överföring av administrativa uppdragetfrån Markaryds kommun till Ljungby 
kommun. 
Förslag till tfförbundschefär Peter Fomander. Styrelsen ställer sig bakom 
dettaförslag. 

Styrelsen ger ordförande i uppdrag att anställa Peter Fomanderpå 0,5 tjänst 
som tfförbundschef. Från datumför tecknat avtal har tfförbundschefoch ordfö
rande var och en för sig rätt att representera styrelsen somfirmatecknare. Tf 
förbundscheferhåller likaså alla befogenheter enligt gällande delegationsord
ning. 
(Beslut enligt uppläst förslag.) 

§ 91 Information från Sunnerbo Samordningsförbunds beredningsgrupp 

Sign. 



           
        

           
  

             
              

             
          

     

   
            

   

            
        
         

          

              
        

           
           

         

        
             

         
       

     
     

    
        

             
             

    

         
          

3 SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-11 

Det finns en oro för att samordningsförbundet tappar viktiga frågor i såväl ope
rativ som strukturell nivå eftersom det saknas chef/samordnare. Berednings
gruppen ser det svårt att prata förbundets utveckling och framtid utifrån rådande 
situation i förbundet. 

UNGSAM 
Hittills goda resultat i de tre kommunerna, om än olika grundvalar till anvisning. 
Insatsen ligger rätt i tiden i och med att andel ungdomar som ej uppnått behörig
het till nationellt program ökar, och de som ej avslutar gymnasieprogram och ej 
har gymnasieexamen ökar likaså. 17 jan nytt möte beredningsgrupp samt even
tuellt ett skypemöte den 6 dec. 

§ 92 Rekryteringsprocess förbundschef 
Sökande till tjänsten har infonnerats om att rekryteringen är avslutad men att 
tjänsten inte är tillsatt. 

Styrelsen är enig om att vissa justeringar behöver göras i annonsen men i grun
den bör samma annons användas. Ljungby kommuns HR-avdelning kommer 
vara behjälpliga i arbetet med hanteringen av rekryteringsförfarandet. Det finns 
en, av styrelsen tidigare utsedd, intervjugrupp som är redo när nya ansökningar 
inkommit. 

Styrelsen är enig om att det mest fördelaktiga vore om rekryteringen kan ske på 
hela arbetsmarknaden och inte vara begränsad till förbundsmedlemmarnas orga
nisationer. 

Styrelsen beslutar att det till nästa styrelsemöte ska upprättas två ansökningsdo-
kument/annonser. Alternativ 1 är utifrån att tjänsten läggs ut på hela arbets
marknaden och alternativ 2 är annonsen begränsas till organisationernas perso
nal. 

Styrelsen beslutar att Bengt Germundsson under kommande ägarsamråd under
söker om ägarna är villiga att skriva ett avtal som gör det möjligt rekrytera på 
hela arbetsmarknaden. Nästa ägarsamråd är 19-12-05. Beroende av ägarsamrå-
dets ställningstagande läggs annons ut efter ägarsamrådet. 

§ 93 Information från respektive organisation 
Kort information om från respektive organisation. 

§ 94 Lokaler och hyrbil 
Ordförande informerar om förbundets hyresavtal. Förbundets lokal behöver sä
gas upp senast 3 månader före ny avtalsperiod, annars löper kontraktet vidare på 
ytterligare ett år. Förbundet har inte har sagt upp avtalet vilket innebär att för
bundet har lokalen under 2020. 

Förbundets hyrbil har ett kontrakt som sträcker sig till 2020-04-10. 
Styrelsen beslutar att tf förbundschefen undersöker behovet av hyrbilen till nästa 
styrelsemöte. 



  
        

           
            

           
        

             
           

           

             
              

             
           
    

         
           
         

        

         
      

        
           

    

          
        

    

         

  
             
          

          
           

       

4 SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-11 

§95 Fokus 2.0 
Peter Fomander informerade från de två senaste beredningsgruppsmötena. 
191007 beslutades det att skicka in ansökan till styrelsen om uppstart av pro
jektet Fokus 2.0. Efter mötet reserverade sig Markaryds kommun till det fattade 
beslutet vilket innebar att ansökan inte fördes till styrelsen for beslut. Bered
ningsgruppen diskuterade åter frågan under beredningsgruppsmötet den 191108. 
Anledningen till att Markaryd reserverat sig till att starta projektet fokus 2.0 var 
att man önskar att projektet ska verka i förbundets 3 kommuner. Berednings
gruppen avvaktar med att skicka ansökan till styrelsens utifrån ovan nämnda an
ledning. 

Styrelsen är överens om behovet av att starta Fokus 2.0 i samtliga kommuner. 
Utifrån den budget som presenterats så saknas det medel för att starta Fokus 2.0 
i samtliga kommuner. Det finns dock som beskrivet i § 89 oklarheter i förbun
dets ekonomiska läge, det kan eventuellt finnas medel under övriga kostnader 
som är felbudgeterade. 

Försäkringskassan och Katarina Olander menar att förbundets syfte är att ut
veckla och arbeta med strategiskt samverkansarbete vilket inte får förbises till 
förmån för operativt deltagararbete. Markaryds kommun och Bengt Germunds-
son menar att det ena inte utesluter det andra. 

Det beslutas att beredningsgruppen ser över möjligheterna att anpassa och om
arbeta Fokus 2.0 ansökan till tre kommuner. 

Styrelsen beslutar att Bengt Germundsson under kommande ägarsamråd lyfter 
frågan om ägarna ser möjligheter att öka anslaget till Sunnerbo samordningsför-
bund. 

§96 Upphävande av beslut 2019-02-14 §15 

Under styrelsemötet 2019-02-14 beslutade styrelsen att OH kostnader inte kunde 
faktureras från förbundschefens arbetsgivare Ljungby kommun till förbundet. 
Beslutet fattades på felaktiga grunder. 

Styrelsen beslutar att upphäva beslutet och dänned godkänna OH kostnaderna. 

§96 Övriga frågor 
Styrelsen beslutar att de till nästa styrelsemöte ska ha ett svar till Markaryds 
kommun gällande den skrivelse som inkom till styrelsen den 5 september. 

Samsipen är inte undertecknad av Regionen och dokumentet finns hos Marka
ryds kommun. Elisabeth Fock ansvarar att dokumentet når Ove Löfqvist och 
Regionen 

Mötestider för 2020 kommer beslutas under nästa styrelsemöte 

Sign. 



    

 

    

   

SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-11 

§ 97 Nästa styrelsemöte 

19-12-02 kl:09:00-12:00 

Plats: Garvaren Plan 2 Ljungby 

§ 98 Ordföranden avslutar mötet 



         
        

Under styrelsemötet 2019-12.02 under punkten §103 Föregående protokoll uppmärksammades 
skrivningen "Tjänstgörande ersättare". Den rätta lydelsen är Närvarande ersättare. 

https://2019-12.02

