
C S Arvika - Eda
,^ Samordningsförbund

i
"VJ

Datum:

Plats:

Avser:

Närvarande:

Beslutande

Sammanträdesprotokoll

torsdagen den 15 mars 2018 kl. 13.00 - 17.00

ANC, Bagaren

Styrelsemöte

Johnny Lundgren, Ordförande

Carl Hast, Försäkringskassan

Aina Wåhlund, Arvika kommun
Åsa Rosendahl, Arbetsförmedlingen

l (le)

Övriga Magnus Lindström, Förbundschef

Tommy Wallin, Avdelningschef arbetsmarknad- och

integrationsenheten, § 21

Anders Boström, § 21

Johan Åkerman, Sekreterare

Ordförande

Justerande

Sekreterare

^/y^^c^r
Å^Rose^dahl

^^ ^)^r^/^
<^Johan Åkerman

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Arvika/Eda Samordningsförbund, förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

Datum för anslagets uppsättande
Datum for anslagets nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, kansli, Ö Esplanaden 5, Arvika

Underskrift

^ i
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§15.

Val av protokolljusterare.
Styrelsen har att utse en protokolljusterare till dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar
att utse att tillsammans med ordföranden Åsa Rosendahl justera dagens protokoll.

Justerandes si(
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§16.

Godkännande av dagordning.
Dagordningen presenteras för fastställande.

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med två punkter under övriga frågor.

Justerandes sign
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§17.

Föregående mötesprotokoll.
Protokollet från senaste sammanträdet presenteras.

Beslutsunderlag
Protokoll Arvika-Eda samordningsförbund den 15 februari 2018

Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Justerandes sign

/W f/'/
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§18.

Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2017
Förbundschef Magnus Lindström presenterar förslag till Verksamhetsberättelse

Årsredovisning för år 2017

Styrelsen beslutar

att efter erforderliga ändringar är gjorda godkänna Årsredovisning för 2017 gällande Arvika-

Eda samordningsförbund.

Justerandes sign
"i"'//
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§19.

Aktuella frågor
Förbundschef Magnus Lindström presenterar aktuella frågor för Arvika-Eda

samordningsförbund.

Förbundschefens roll/uppdrag
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.

Digitalisering av förbundet
Sekreterare Johan Åkerman informerar styrelsen om arbetet med att digitaliser

sammanträdesprocessen och ärendehanteringen. Två lösningar finns för att underlätta

distributionen av sammanträdeshandlingarna inför sammanträdet samt arbetet i w3d3.

Sammanträde 16-17 maj
Förbundschef Magnus Lindström informerar att inget nytt finns att rapportera gällande lunch

till lunch dagarna den 16-17 maj 2018

GDPR
Ledamot Aina Wåhlund tar upp frågan om Arvika-Eda samordningsförbund är förberedd

inför GDPR som införs den 25 maj 2018.

Bedömning av arbetsförmåga

Förbundschef Magnus Lindström informerar styrelsen om planerna på en utbildning i

Bedömning av arbetsförmåga som planeras tillsammans med KOKOS (kompetensutveckling i

kommunsamverkan, Arvika-Eda och Linköpings universitet)

Justercinde^sign

^
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§ 19. Forts

Styrelsen beslutar
l. att föreslagen utökning till 100 % avslås då en förbundschefinte kan arbetsleda personal i
Arvika kommun. Projektägare i Plattformen har uttryckt behov av en samordnare med

arbetsledande ansvar.

2. att Förbundschefens arbetsbeskrivning ses över under hösten i samband med översyn av

policy- och styrdokument

Styrelsen anser att det är viktigt att omvärdsbevakning och delaktighet i länsnätverk får
utrymme i förbundschefens arbete. Förbundschef Magnus Lindström får i uppdrag att

återkomma till styrelsen med en konsekvensbeskrivning av att mer fokus läggs på detta.

3. att lägga informationen med godkännande till handlingarna samt ge förbundschef Magnus

Lindström och sekreterare Johan Åkerman i uppdrag att fortsätta arbetet med digitalisering
samt ta fram underlag för GDPR.

4. att ge i uppdrag till Förbundschef Magnus Lindström att fortsätta arbetet tillsammans med

beredningsgruppen och AMI (Arbetsmarknads- och integrationsenheten) att ta fram en

utbildning för kompetensutveckling av bedömning av arbetsförmåga.

JustQ^andes;sign

//
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§20.

Budgetuppföljning 2018
Förbundschef Magnus Lindström presenterar ekonomiskt resultat till och med den l mars

2018 prognosen ser bra ut och följer plan.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Justerades sign

//^t^" //
\.
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§21.

Rapport från projekten
Förbundschef Magnus Lindström informerar om och rapporterar från projekten.

MHFA (Mental Health First Aid)
Förbundschef Magnus Lindström informerar om att den första delen i utbildningen är

avklarad och planering inför hösten har påböqats.

Tjänstedesign
FörbundschefIVlagnus Lindström informerar om att SKL är mycket intresserade utav arbetet

som pågår i Värmland med tjänstedesign, samt att arbetet fortlöper enligt plan

ASF Praktikplats/ASF Handledare
Förbundschef Magnus Lindström informerar om att arbetet är igång och ser ut att landa väl,

och att arbetet fortlöper. Eda kommun kommer köpa in utbildning i ASP med egna medel.

Komplettering ansökan Plattformen

Styrelsen Arvika-Eda samordningsförbund fattade den 15 februari 2018, § 5 ett
inriktningsbeslut om att tillstyrka ansökan enligt tjänsteskrivelse för finansiering under 2019-
2020. Budget fattas beslut om kalender år.

Styrelsen fattade även beslut med en markering att projektbeskrivning enligt nedanstående

kompletteringar ska inkomma till nästa styrelsemöte. De kompletteringar som efterfrågades är

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.

Tommy Wallin informerar styrelsen både muntligt och skriftligt om de kompletteringar som
efterfrågades.

Projekt kartläggning 8
Inom psykiatrimottaningen vid Arvika sjukhus finns tjugo personer med långvarig
sjukskrivning bakom sig, Syftet med insatsen är att utforska hur personerna upplevt sin

sjukskrivningstid och att kartlägga deras upplevelser av parternas insatser. Syftet med

projektet är att öka graden av medskapande och brukarinflyttande.

Man ansöker nu om att avsätta medel om maximalt 130 000 kronor under 2018 samt ge i

uppdrag till Förbundschef Magnus Lindström att ta fram en plan för att verkställa planering i
samverkan med parterna och deras kontaktpersoner.

Justeragdes sign

EJw
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§ 21 forts.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna

2. att godkänna inkommen komplettering och beslutar att bevilja projekt ansökan Plattformen

enligt tjänsteskrivelse för finansiering under 2018.

3. att bevilja ansökan enligt tjänsteskrivelse för finansiering under 2019-2020 gällande projekt
Plattformen. Budget för projekt Plattformen fattas beslut om kalender år. Samt ger i uppdrag

till Förbundschef Magnus Lindström att arrangera en styrgruppsutbildning för
beredningsgruppen.

4. att tillstyrka ansökan inom projekt kartläggning 8 och avsätter maximalt 130 000 kronor
under 2018 samt att Förbundschef Magnus Lindström får i uppdrag att upprätta avtal samt att
en projektplan presenteras på nästa ordinarie styrelsemöte där det framgår att syftet är

metodiken i tjänstedesign.

Justerpndes sign



-^"^ /\ y\ /1 U* 3 —

^'y:^ s^Ä^sfäÄ Sammanträdesprotokoll

11(16)

§22.

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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§23.

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.

Jy^randessign

t
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§24.

Konferenser, utbildningar
Förbundschef Magnus Lindström informerar att det ser ut att bli många deltagare under

PINSAM dagarna i Göteborg

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Jus^andes sign

y
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§25

Delgivningar
Inga delgivningar finns att delge styrelsen.

Juste^dessign

€:ä
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§26.

Övriga frågor
Förbundschef Magnus Lindström informerar om att ägarrådet har kallat till sammanträde den

4 maj.

Jus^erpndes sign

^
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§27

Nästa styrelsemöte
Nästa ordinarie styrelsemöte bestäms till den 17 maj 2018 kl 13.00

Justqrandessign

¥'J°


