Arvika -

Sammanträdesprotokoll

Samordningsförburu

torsdagen den 18 oktober 2018 kl. 13.30 - 16:00

Datum:
Plats:

Plattformen, Arvika. Mötterudsvägen
Styrelsemöte

Avser:

Närvarande:
Beslutande

Johnny Lundgren, Ordförande
Carl Hast, Försäkringskassan
Aina Wåhlund, Arvika kommun
Åsa Rosendahl, Arbetsförmedlingen
Bertil Böijesson, Eda kommun

Övriga

Magnus Lindström, Förbundschef
Johan Åkerman, Sekreterare
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Sekreterare

^téhan Åkerman

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

Organ Arvika/Eda Samordningsforbund, förbundsstyrelsen
Sammanträdesdatum

Datum för anslagets uppsättande
Datum for anslagets nedtagande

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

Underskrift /'^7/^V/ J^^"/^-

T

1(17)

^

s?m^%sfö^n*3 Sam m an träd es p ro to ko 11

§73.
Val av protokolljusterare.
Styrelsen har att utse en protokoll] usterare till dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar
att utse Åsa Rosendal att tillsammans med ordföranden Johnny Lundgren justera dagens
protokoll.

Justerandes sign
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§74.
Godkännande av dagordning.
Dagordningen presenteras för fastställande, ledamot Bertil Börjesson anmäler frågan om
arvoden och reglemente gällande arvoden och Förbundschef Magnus Lindström anmäler en
fråga om dataskyddsförordningen.

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med följande tillägg frågan om arvoden och reglemente gällande
arvoden samt en fråga om dataskyddsförordningen.

Justerandes sign

d!i^X%sföLbuntä Sammanträdesprotokoll
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§75.
Föregående mötesprotokoll.
Protokollet från senaste sammanträdet den 20 september 2018 presenteras.

Beslutsunderlag
Protokoll Arvika-Eda samordningsförbund den 20 september 2018

Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga protokollet från den 20 september 2018 till handlingarna.

Justerandessign

^Ä^sföLk?n'3 Sammanträdesprotokoll
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§76.

Ekonomi 2018
Förbundschef Magnus Lindström informerar styrelsen om det aktuella ekonomiska läget.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign
••1\
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§77.
Beslut finansiering av tidigare tagna inriktningsbeslut av aktuella

projekt
Arvika Samordningsförbund har tidigare fattat beslut om finansiering av längre
projektansökningar. De projektansökningar som avses är:

l) Plattform för samverkan Projekttid 2018-2020 Budget för 2019 l 646 000 Skr
2) Arbetsintegrerade Social Företag- Praktikplatser Projekttid 2017-2020. Budget för

2019 120 000 Skr
3) Tasemd. Övergång från gymnasieskola till arbetsliv. Projekttid 2017-2020 Budget för
2019 250 000 SiaAvtal finns tecknade för hela projekttiden i samtliga projekt med aktuella parter. Beslut finns i
Arvika Eda samordningsförbunds styrelse om innevarande år och med inriktningsbeslut för
kommande år.

Styrelsen beslutar
Att avsätta medel enligt tidigare beslutat projektplan under 2019 under förutsättning att
komplett projektrapport inkommer.

Att ge förbundschef Magnus Lindström i uppdrag att stödja projekten i samverkan med
parterna och deras kontaktpersoner.

Juster,andes sign

»iL-a -

^Ä%sföLb^n*3 Sammanträdesprotokoll

7(17)
§78.
Ansökan till Arvika/Eda Samordningsförbund om medel för
Kooperatörsutbildning steg 3
Inom ramen för den nu avslutade insatsen ASF-Eda gavs ett tiotal personer möjlighet att gå
det första steget av tre i en kooperatörsutbildning för arbetsintegrerande företagsamhet. Det
första steget innebär mest en kurs i styrelsearbete, demokrati i största allmänhet samt att
studera vad det innebär att vara ett kooperativ. Steg två innebär en reflektionsfas där man på
egen hand avgör om man är intresserad av att genomföra det sista steget - som i allt väsentligt
är en kurs i att starta företag. Utbildare har Värmlandskooperativen (Coompanion) varit.
Efter de första stegen har fem personer visat intresse av att delta i steg 3.
Värmlandskooperativen har öppnat upp för möjligheten att ta in ytterligare deltagare från
parterna i steg 3. Villkoret är att de deltar i en introduktion till steg ett som kommer
genomföras de som gått den kursen redan. Parterna kan alltså få möjlighet att utbilda fem till
tio intresserade deltagare i att vara företagare. Detta skulle potentiellt kunna innebära femton
nya kooperatörer till den sociala ekonomin i Arvika-Eda.
Kostnader och tidplan för kooperatörsutbildning, steg 3

Tidplan:
l. Beslut i styrelsen oktober
2. Parterna reb-yterar deltagare, anmälan till AME Eda kommun oktober, november
3. Introduktion till steg l för nytillkomna deltagare december
4.

Start

steg

3

januari

Budget:
Kurskostnad: 50 000
Lokalkostnad i Eda: 5000

Styrelsen beslutar
Att avsätta medel om maximalt 50 000 kronor under 2018-2019 under förutsättning att
komplett projektplan inkommer för beslut.
Att Eda kommun tillskrivs projektägare som inkommer med projektplan för att sedan efter
avslutad utbildning rapportera till Arvika Eda Samordningsförbund.
Att ge förbundschef i uppdrag att stödja planering i samverkan med parterna och deras
kontaktpersoner.

Justerandes sign
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§79.
Ansökan om viljeinriktning Insikt i plattformen 2019
Från perioden september 2017 och fram till idag har tjänstedesign satt den Värmländska
samverkan på kartan i Sverige. I Arvika Eda har vi bland annat jobbat med psykiatripatienter.

Aktuella delprojekt med fmansering från alla förbund i Värmland kommer avslutas i
december.

Arvika-Eda har haft ett delprojekt där vi genom metoden tjänstedesign tittat på långvarigt
sjukskrivna personer med en kontakt hos psykiatrin.
Projekt Insikt kommer att generera ett antal lämpliga spår att titta vidare på avseende verktyg
till befintliga verksamheter och/eller insatser i form av förstärkt bemanning.
En åtgärd som vi tangerat i våra diskussioner så här långt är inrättandet av ett FINSAMombud, som skulle arbeta ungefär som ett personligt ombud, men utan att samma rekvisit
kring brukarens hälsa behöver vara uppfyllda. Det finns ett behov av ett förstärkt
samordningsbehov kring den enskilde. Åtgärden kan så klart komma att bli en helt annan allt utifrån vad resultatet av Insikt visar. Detta behov har också redan uppmärksammats från
samordnare i Plattformen. Många står allt för lång från arbetsmarknaden för att kunna ta del
av supported employment. Personerna behöver mycket och handgripligen stöd i sina
processer.

Eftersom delrapporter av Insikt som egentligen redovisas först i december förefaller det vara
lämpligt att sätta av medel för verksamhetsåret 2019, där insatserna eller verktygen kan
komma på plats i linje av de erfarenheter och lärdomar vi dragit.

Styrelsen beslutar
Att tillstyrka viljeinriktning att genom resultatet av arbetet med tjänstedesign vidareutveckla
stödet för de som står längst ifrån arbetsmarknaden.
Att avsätta medel om maximalt 450 000 kronor under 2019 under förutsättning att komplett
projektplan inkommer för beslut.
Att ge förbundschef i uppdrag att stödja planering i samverkan med parterna och deras
kontaktpersoner.

Justerandes sign

^i^^sfö1!^ Sammanträdesprotokoll

9(17)
§80.
Styr- och policydokument
Inför vaije nytt kalenderår ska samordningsförbundets styr- och policy dokument uppdateras
och ses över.

Styrelsen beslutar
Att godkänna Arvika-Eda samordningsförbunds styr- och policydokument för år 2019

Justprandes sign
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§81
Aktuella frågor
Styrelsen, representation från FK:
Förbundschef Magnus Lindström återkopplar till styrelsen gällande frågan om eventuell
jävsituation i samband med frågor gällande projekt omställning. Enligt förbundets revisorer är
det inga problem att ledamot/projektledare Carl Hast närvarar på styrelsemöten men ska
anmäla jäv och inte delta i handläggningen i de frågor som kan komma att röra projektet
omställning.
10 års jubileum. Avslutning styrelsen. 15/11:
Förbundschef Magnus Lindström informerar styrelsen om planerna inför
samordningsförbundets 10 års jubileum.

Rapport digitalisering:
Förbundchef Magnus Lindström och sekreterare Johan Åkerman informerar om att ett
biträdesavtal ska tecknas mellan Arvika kommun och Arvika-Eda samordningsförbund
gällande dataskyddsförordningen GDPR, samt att ledamöterna från och med nästa
sammanträde kan hämta sammanträdeshandlingar samt kallelse online. Arbetet med att få
fram en hemsida fortgår.
Revisionsrapport Årsredovisning 2017:
Förbundschef Magnus Lindström informerar styrelsen om revisorernas synpunkter gällande
förbundets arsredoyi^ning för 2017. ^/^<.ij ^S^S.S.-^-^Q ,S- ^'c^./^^ ^o^u-o/^
Co<-f ^as '-/•'^*t-' •3/' /<<^ä? 2r/e'/1.

Styrelsen beslutar
Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Justerandessign
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§82
Rapport från projekten.
Förbuadschef Magnus Lindström informerar styrelsen om aktuellt läge i de olika projekt som
finansieras av Arvika-Eda samordningsförbund. Vad det gäller projekt
tjänstedesign/omställning informerar ledamot Carl Hast styrelsen om projektet, där man bland
annat jobbar med en ESF ansökan, projektet har gått in i fas 3 där man ska få fram ett

underlag utifrån ett individperspektiv för att få fram nyckelfaktorer för att få individer tillbaka
i arbete.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Justerandessign
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§83.
Rapport från beredningsgruppen
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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§84.
Rapport från Nationella rådet
Förbundschef Magnus Lindström informerar styrelsen om att äganrådet kommer ge alla

ledamöter i PINSAM styrelsen utbildning i vilka möjligheter finns med PINSAM och
samordningsförbund, för att ge mer kunskap om finansiell samordning.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

lusterandes sign
;>
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§85.
Konferenser, utbildningar
Förbundschef Magnus Lindström informerar styrelsen om förbundschefsdagarn som han
deltog i, i böljan av oktober. Framtida konferenser och utbildningar är Skolan- och socialvård
i november samt Activas rikskonferens den 27-28 november 2018. Den 10 december
redovisas projekt tjänstedesign, och man vill att hela beredningsgrupperna deltar.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign
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§86.
Delgivningar
Inga delgivningar finns att delge styrelsen.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign
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§87.
Övriga frågor
Frågan gällande arvoden till samordningsförbundets ledamöter lyfts. Reglementet gås igenom
och eventuella frågetecken reds ut.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Justerandessign
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§88.
Nästa styrelsemöte
Nästa ordinarie styrelsemöte bestäms till den 21 november 2018 kl 08.00

Justerandes sign

