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Datum:

Plats:

Avser:

Närvarande:

Beslutande

torsdagen den 17 maj 2018 kl. 13.00 - 15.00

Vita älgen, Åmotfors

Styrelsemöte

Lundgren. Ordförande

Carl Hast, Försäkringskassan
Aina Wåhlund, Arvika kommun

Åsa Rosendahl, Arbetsförmedlingen

Bertil Börjesson, Eda kommun

Övriga Magnus Lindström, Förbundschef

Johan Åkerman, Sekreterare

Ordförande

Justerande

Sekreterare

'^^^-^L.TJ^tumy Lundgren

Bertil Börjesson

^'/^^'^
-^Johan Åkerman

^-/--^ "^^'

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Arvika/Eda Samordningsforbund, förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum
Datum för anslagets uppsättande
Datum för anslagets nedtagande

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

Underskrift ^^^^-^ .^/^//"^'•^^
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§28.

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

Styrelsen beslutar
att utse att tillsammans med ordföranden Bertil Böijesson justera dagens protokoll.

b'j
Justerandes sign "\/
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§29.

Godkännande av dagordning.
Dagordningen presenteras för fastställande.

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

Justerandes sign
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§30.

Föregående mötesprotokoll.
Protokollet från senaste sammanträdet den 15 mars 2018 presenteras.

Beslutsunderlag
Protokoll Arvika-Eda samordningsförbund den 15 mars 2018

Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

^Justerandes sign - <-^_ ''^
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§31.

Digital utveckling

Förbundschef Magnus Lindström och sekreterare Johan Åkerman presenterar förslag till

digital utveckling för Arvika-Eda samordningsförbund.

Styrelsen beslutar

att ge i uppdrag till sekreterare Johan Åkerman och Förbundschef Magnus Lindström att gå

vidare med digitaliseringen

Justerandes sign' ~~\\ —-—r^l
! ! i."
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§33.

Projekt kartläggning 8
Förbundschef Magnus Lindström informerar att det tidigare är budgeterat 450 000 för insatser

inom kartläggning 8, tjänstedesign/ Kartläggning Psykatri är sedan tidigare beviljad medel
och det finns utrymme för ytterligare kartläggningsinsatser. Nytt underlag från

Försäkringskassan med inriktning GK är på väg in.

Inriktningsbeslut att stödja intresse för både detta projekt samt att stödja projekt Omställning
med tjänstedesign med medel från denna budgetpost finns.

Styrelsen beslutar
att boka ett nytt styrelse möte och uppdra till förbundschef att inkomma med underslag för

beslut till detta möte samt att som inriktningsbeslut besluta att Arvika-Eda

samordningsförbund har intresse att vara med och delfmansiera steg 3 med en totalkostnad på
150 000 kronor.

Justerandes sign' „-
<_
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§34

Aktuella frågor
Förbundschef IVIagnus Lindström informerar styrelsen om senaste nytt från ägarrådet där man

haft en diskussion om hur arbetet ska se ut framöver. Karlstad kommun och samspelet ordnar

nästkommande ägarråd i april 2019.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign
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§35.

Uppföljning ekonomi.
Förbundschef IVtagnus Lindström infoimerar styrelsen om aktuellt ekonomiskt läge, allt pekar

på att man kommer få ett överskott på l 000 000 b-onor, vilket beror på att några projekt

kommer att bli billigare än budgeterat och ett projekt senarelägg. Men ser man i ett längre

perspektiv och de projekt som är på gång ser man att i slutet av 2019 kommer överskottet

ligga under 10 %.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

~?

Justerandes sign - -
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§36.

Rapport från projekten.

Förbundschef Magnus Lindström informerar styrelsen om aktuellt läge i de olika projekt som

finansieras av Arvika-Eda samordningsförbund.

Plattformen

Två handläggare är rekryterade och som börjat sitt arbete i maj.

Socialt Företagande.

Det saknas i nuläget en handledare för socialt företagande då nuvarande handledare blivit

rekryterad till ett annat projekt inom Arvika-Eda samordningsförbund. Men man ser över

situationen och en ny handläggare är på gång.

Det har startats upp ett projekt inom socialt företagande där man utbildar kooperatörer för att

på sikt kunna starta upp nya projekt.

MHFA
Fyra gmpper har utbildats, kursdeltagarna är väldigt nöjda med utbildningarna och man
planerar att under hösten hålla fem till sex stycken utbildningar.

Projekt Taserudskolan

Carin Hedengård och Daniel.. har upptäckt att det finns ett stort behov bland eleverna till stöd

för att ta sig ut i arbetslivet.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Justerandessign
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§37.

Rapport från beredningsgruppen
Förbundschef Magnus Lindström informerar styrelsen om arbetet i beredningsgruppen.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign t.
^
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§38.

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.

Justerandessign
....^
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§39.

Konferenser, utbildningar
Förbundschef Magnus Lindström informerar att FD4SAM dagarna var lyckade och det var

många deltagare från Arvika-Eda samordningsförbund. Några av sakerna som kom upp under

dagarna och olika projekt som finns är, Genuskompassen, Hälsosteget, Mera svenska mera

hälsa. Bristande samordning, samt rehabbkoordinator.

Nästa års PINSAM dagar kommer gå av stapeln i Stockholm.

Förbundschefdagama är planerade till någon gång i oktober månad.

Landstinget i Värmland anordnar en utbildning i hur man ska tänka runt offentliga

upphandlingar.

9 oktober utbildning för nya ledamöter i samordningsförbunden.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign
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§40

Delgivningar
Inga delgivningar finns att delge styrelsen.

Justerandes sign
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§41.

Övriga frågor
Inga övriga frågor

\

Justerandes sign ( Q
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§42

Nästa styrelsemöte
Nästa ordinarie styrelsemöte bestäms till den 18 juni 2018 kl 13.00

Justerandessign


