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Sammanträdesprotokoll
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torsdagen den 15 februari 2018 kl 13.00

Datum:

Plats:

ANC, Bagaren
Styrelsemöte

Avser:

Närvarande:
Beslutande

Johnny Lundgren, Ordförande
Carl Hast, Försäkringskassan
Aina Wåhlund, Arvika kommun
Bertil Börjesson, Eda kommun

Elisabeth Döring, Arbetsförmedlingen

Övriga

Magnus Lindström, Förbundschef

Anders Boström § 6

Nils Nordkvist § 7
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Ordförande

Jo^imy Luriciéren
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Justerande
Carl Ha^t'

AnsIag/Bevis
Protokollet är justerat. Justermgen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Arvika/Eda Samordningsförbund, förbundsstyrelsen
Sammanträdesdatum

Datum för anslagets uppsättande
Datum för anslagets nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, kansli, O Esplanaden 5, Arvika
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§1.
Val av protokolljusterare.
Styrelsen har att utse en protokolljusterare till dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar
att utse Carl Hast att tillsammans med ordföranden Johnny Lundgren justera dagens protokoll.
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§2.
Godkännande av dagordning.
Dagordningen presenteras för fastställande.

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.
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§3.
Föregående mötesprotokoll.
Protokollet från senaste sammanträdet presenteras.

Beslutsunderlag
Protokoll Arvika-Eda samordningsförbund den 30 november 2017

Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
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§4.

Budget/ utfall
Förbundschef Magnus Lindström presenterar ekonomiskt utfall och aktuellt läge. Utfallet för
år 2017 är l 125 000 kr. Det är en minskning från 2016, l 386 000. Utfallet har minskat över
tid och det finns en målsättning och planering att komma under 20 % i utfall under 2019 eller
2020. Planeringen är att minska utfallet över tid. Årsredovisning- ekonomiska redovisningen
är klar och hela årsredovisningen är preliminärt klar i slutet av februari.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
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§5.
Plattformen
Förbundschef Magnus Lindström beskriver bakgrund och syfte med projekt. Ramarna finns
och ekonomi/ budget beräknas att fungera under utsatt projekttid och sannolikt längre. Det
finns utrymme för andra insatser tex utbildningar och kortare projekt för att initiera nya
metoder och verksamheter.

Anders Boström föredrar sedan innehållet och genomförande av tänkt verksamhet. Diskussion
om de olika rollerna som kan vara aktuella. Rekrytering är inledningsvis mot en handläggare

ASF 100% från 1/7, två handläggare på vardera 100% mot supported employment- kundfokus
och en samordnare 50% för projekt och administrativt stöd. Anders beskriver tanken med
långsiktighet och vinsten med att ha en lång projekttid. Syftet ska också vara att bemanna med

möjlighet till flexibilitet i uppdrag och olika målgrupper.
Styrelsen önskar en komplettering av
Funktionsbeskrivning om tjänster och tydligare arbetsbeskrivning. På vilket sätt ser man

flexibilitet och arbetet med kund.
Hur ska rekrytering/remittering av kund ske? SIP/ SamSIP?
Samordnardelen bör förtydligas i ansökan. Projektbeskrivningen bör riktas mot
efterfrågad kompetens och erfarenhet och inte funktion.

Förtydligande när det gäller uppföljning och stegförflyttning (vad är stegförflyttning?)
hos deltagare.

Styrelsen önskar beskrivning av löpande redovisning och uppföljning halvårsvis och inför
budgetarbete.

Styrelsen beslutar
att tillstyrka ansökan enligt tjänsteskrivelse för finansiering under 2018.
Styrelsen fattar inriktningsbeslut att tillstyrka ansökan enligt tjänsteskrivelse för finansiering
under 2019-2020. Budget fattas beslut om kalender år.

Styrelsen fattar beslut med markering att projektbeskrivning enligt ovan kompletteringar ska
inkomma till nästa styrelsemöte.

Styrelsen uppdrar till förbundschef att ta fram avtal samt planering för verkställighet enligt
tjänsteskrivelse i samverkan med projektägare.
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§6.
Uppdragsbeskrivning Förbundschef
Tjänstebeskrivning beskriver aktuellt uppdrag vilken också finns i beslutad förbundsordning.
Beredningsgruppen har förväntningar på process och projektstöd i högre uppfattning. Det
finns också förväntningar på ökad omvärldsanalys.

Styrelsen beslutar
att Presidiet får i uppdrag att se över frågan och komma med ett förslag till nästa styrelsemöte.
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§7.
Årsredovisning
Förbundschef Magnus Lindström presenterar förslag till Verksamhetsberättelse

Årsredovisning för år 2017.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna
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§8.

Aktuella frågor/Rapport från projekten
Förbmidschef Magnus Lindström informerar om aktuella frågor och rapporterar från
projekten.

MHFA
Kursen för styrelse och beredningsgrupp ställdes in då många fick förhinder. Fyra kurser om
ca 15-18 st i vaije är bokade under våren. Förbudet köper in litteratur som sedan faktureras
med 500:-, deltagare i kursen. Ordinarie kurskostnad är 1500-2000:-/ deltagare. Deltagare
som ej är parter i förbundet faktureras 1500:-, deltagare.

Väg till arbete
Projektet är avslutat och Eda kommun har redovisat rapport. Rapporten läggs till
handlingarna. Viktigt att ta med erfarenheterna från detta projekt i kommande insatser.
Kulturmöte
80 personer har deltagit. Merparten av deltagarna har en anställning i kommunerna. Mycket

positiv återkoppling från deltagare.
Tjänstedesign
Mycket händer i Värmland. Det finns förhoppningar om att starta upp verksamheter i
Värmland och i Västra Värmland. Anna Jarebo deltar i styrgmppen på länsnivå. Sannolikt
kommer en ESF utlysning under 2018 som samordningsförbunden i Värmland ställer stor
tilltro till. En ev utlysning förväntas komma före sommaren och en verksamhet är om möjligt
aktuell under första halvåret 2019. En pilotmsats kommer att ska i Karlstad- Hammarö
kommun vilken finansieras till fullo av Samspelet.

Tjänstedesign konferens 14 mars i Karlstad. Inbjudan har gått ut i beredningsgrupp och
styrelse.

Pinsam Göteborg
8 stycken från AESOF deltar på konferensen. Det finns fortfarande platser på konferensen
kvar. Kontakta Magnus vid frågor.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna
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§9.
Rapport från beredningsgruppen
Förbundschef Magnus Lindström informerar styrelsen om arbetet i beredningsgruppen.
Diskussion om vikten att beredningsgruppens deltagare har mandat och uppdraget klart. Det
krävs delaktighet från parterna att processa bra projektunderlag och dokumentation.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
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§10.

Rapport från Nationella rådet
Förbundschef Magnus Lindström informerar styrelsen om att inget nytt finns att rapportera

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Jus;tjäFapdessign
u , \\i

(frj '^ Å^ii^sföttää Sammanträdesprotokoll
12(15)

§11.
Konferenser, utbildningar
Förbundschef Magnus Lindström informerar styrelsen om FHSTSAM dagarna i Göteborg den

17-18 april 2018, Kulturmöte den 8-9 februari 2018 samt förs en dialog gällande
planeringsdagar.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
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§12
Delgivningar
Inga delgivningar finns att delge styrelsen.
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§13.
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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§14
Nästa styrelsemöte
Nästa ordinarie styrelsemöte bestäms till den 15 mars 2018 kl 13.00
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