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§17

Mötets öppnande
Ann-Sofie Alm ordf hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Kort presentation av alla
och av Helene Ohlsson som tillträder som biträdande förbundschef den 1 april

§18

Val av justerare
Ewa Arvidsson föreslås justera Justering sker via brev
Samordningsförbundet beslutar
att

§ 19

till justerare välja Ewa Arvidsson

Godkännande av dagordning
Samordningsförbundet beslutar
att

§20

godkänna dagordningen

Föregående protokoll
Föregående protokoll innehåller några felaktigheter § är dubbla och ersättare från
Säffle har fått fel namn
Samordningsförbundet beslutar
att
korrigera föregående protokoll med en ny justering
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§21

Årsredovisning och verksamhetsberättelse
Förbundschef redovisar könsuppdelad statistik ur SUS, System för uppföljning av
samverkan, för 2017 (bilagt protokollet)
Årsredovisning och verksamhetsberättelse finns framtagen för Samordningsförbundet
Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng avseende 2017. Bidraget från
medlemmarna var 5,5 mkr. Verksamhetens kostnader uppgår till 4,8 mkr och det eget
kapital är 1,3 mkr, en ökning med 734 tkr från föregående år.

Samordningsförbundet beslutar
Att godkänna upprättad årsredovisning avseende 2017 med bilaga.
Att överlämna föreliggande årsredovisning med bilaga till Bengtsfors, Åmål, DalsEd, Säffle och Årjängs kommuner
Att överlämna föreliggande årsredovisning med bilaga till Västra Götalandsregionen
och Landstinget i Värmland
Att överlämna föreliggande årsredovisning med bilaga till Arbetsförmedlingen
Att överlämna föreliggande årsredovisning med bilaga till Försäkringskassan
Att överlämna föreliggande årsredovisning med bilaga till utsedda revisorer för Staten
och landsting/region som också företräder kommunerna.
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§22

Utbildningsplan för 2018
Förbundschef föredrar utbildningsinsatser som är föreslagna av beredningsgruppen.
Totalt uppgår kostnaderna till 250 tkr
Samordningsförbudet beslutar
I enlighet med lagt förslag
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§23

Ansökan om medel till Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor
En ansökan om medel till insatser riktade till unga som varken arbetar eller studerar
är inskickad den 15 mars. Ansökan omfattar kommunerna Åmål, Bengtsfors och
Dals-Ed och prioriterar unga mellan 20-25 med särskilt fokus på nysvenskar.
Projektet har fått namnet På spåret och har utmaningen att få unga tillbaka till studier.
Ansökan omfattar 1,9 mkr som ska användas till en resursperson i varje kommun Ca
0,9 mkr i egen personal från alla myndigheter i olika ungdomsteam.
Samordningsförbudet beslutar
- Att godkänna projektansökan ”På spåret”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§24

Nominering till Nationella nätverket för samordningsförbunds styrelse (NNS)
Kenneth Gustavsson har suttit två år i styrelsen för NNS och föreslås nu bli
nominerad för ytterligare en period om 2 år. Kenneth har en lång erfarenhet av
Samordningsförbund som medlem i styrelsen sedan start 2005 och ett stort socialt
engagemang som ordförande för socialnämnden i Dals-Ed och ledamot av Norra
Hälso och sjukvårdsnämnden i VGR
Samordningsförbudet beslutar
- Att nominera Kenneth Gustavsson till styrelsen för NNS för ytterligare 2 år
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§25

Lokala utvecklingsdagar och medlemssamråd
Beredningsgruppen förordar en lokal utvecklingsdag i varje kommun i stället för en
stor gemensam. Man är angelägen om att komma vidare hur samverkan kan
utvecklas. Uppdraget är att särskilt fokusera på hur vi kan utveckla samverkan kring
sjuka personer i försörjningsstöd, hos arbetsförmedlingen, försäkringskassan, och
vården. Man ser att detta sker mest konkret i varje kommun. Förslag är start sista
veckan i augusti fram till sista veckan i september (trots val) och att använda oss av
tjänstedesign som utvecklingsmetod.
Medlemssamråd i Värmland sker 4 maj i Sunne med 6 förbund i Värmland och
medlemssamråd i VGR sker med tre förbund den 4 juni i Vänersborg. Vi får två
medlemssamråd men får ta det som en extra bonus p.g.a. länsgränsen. Till samrådet i
Sunne är förbundschef och ordförande inbjudna. Till medlemssamrådet i Vänersborg
bjuder förbunden in medlemmarna för samråd och då är hela styrelsen välkommen.
Förslag är att vi i samband med samrådet i juni lägger in ett styrelsemöte mellan 1012 på förmiddagen. Teman att diskutera är bl.a. ESF projekt och Tjänstedesign för att
utveckla samverkan.
Samordningsförbudet beslutar
- Att välja Daniel Schützer att företräda förbundet ihop med förbundschef i
Sunne 4 maj
- Att lägga in ett extra styrelsemöte den 4 juni kl 10-12 i Vänersborg i samband
med medlemssamrådet där.
- Att uppdra åt förbundschef att planera för ferm ½ dagar enligt ovan.
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§ 26

Information/diskussion
A Nya insatser under året
Förbundet har ca 750 tkr för nya insatser under året. Några spår finns kring det.
Spår: sjuka i systemen
Sjukvården är bekymrad över alla sjukintyg som inte godkänns och måste
kompletteras, Socialtjänsten får fler och fler som inte har sjukpenninggrundande
inkomst av olika anledningar, På arbetsförmedlingen finns fler och fler som är sjuka
och söker arbete, både i det speciella samarbete som finns mellan AF/FK men som
också dyker upp bland alla andra sökanden efter att de fått avslag på fortsatt
sjukpenningen efter 180 dagar. Försäkringskassan har också behov av bättre underlag
för sina bedömningar
Idéer finns utveckla samverkan kring sjuka enligt en modell som kallas TRIS Tidig
rehabilitering i samverkan, En pilot skulle kunna göras i Säffle på liknande sätt som
startas upp i Grums just nu. Socialtjänsten har inventerat där och har ca 60 personer
som man inte vet vilken arbetsförmåga de har. I Säffle funderar man också på hur
man skulle kunna få igång arbetsförmågebedömningar.
Även i Åmål finns intresse att pröva någon form av konsultativt samarbete där finns
nu en rehab-samordnare på vårdcentralen och en särskild rehab-samordnare riktad
mot socialtjänsten. Inom försäkringskassan pågår också en förändring av hur man
kommer sammarbeta med arbetsförmedlingen framöver som ev skulle kunna utvidgas
till att omfatta även socialtjänsten.
Det pågår insamling av behov genom att göra målgruppen delaktig med metoden
Tjänstedesign i Säffle.
Spår: Unga utan arbete eller studier
Besked om medel från MUCF kommer i slutet av maj Behov finns av förstärkning
främst i Åmål och Bengtsfors även om medlen inte skulle beviljas. Försäkringskassan
har i tidigare projekt påvisat att för unga med funktionshinder är metoden ”Case
manager” bäst. Många i målgruppen har låg egen förmåga att själva driva sina planer
framåt. I Åmål finns ”jobbcenter” som arbetar mot de som har försörjningsstöd ut i
jobb men de flesta arbetslösa ungdomarna (ca 150 st) har inte försröjningsstöd. Ett
arbete för att identifiera deras behov kommer starta upp. I Bengtsfors finns ”en väg in
för unga” som också ser att fler och fler har stora behov av stöd som är
personalintensivt och där befintliga resurser inte räcker till. Flera hoppar av
gymnasiet (nysvenskar) och får ännu sämre möjligheter till arbete.
En diskussion kring Folkhögskolornas möjligheter fördes. Ofta har de en annan form
som kan passa skoltrötta bättre. I Säffle har Kyrkeruds Folkhögskola öppnat en filial
som bl.a. har motivationskurser och som har kurser för integration. I Färgelanda finns
Dalslands Folkhögskola som bla har ”livslinjen” som har bra innehåll för den som är
långtidssjukskriven. Viktigt at tänka in deras möjligheter i arbetet.
I Årjäng och Säffle pågår flera ESF projekt Värmlands framtid 18-25 år , Värmlands
unga 15-16 år, Värmlands nya för nyanlända och Värmland tillsammans för
nyanlända.
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B ESF initiativ
För vårt förbund gäller att för de kommuner som ingår i Värmland så söker man ESF
medel mot Gävle och för de i Dalsland mot Göteborg. Detta gör att vi måste klustra
oss till andra förbund på båda sidor.
I Värmland finns en förstudie påbörjad av Samspelet i Karlstad kallade
Omställningen för de som är sjukskrivna i bristyrken och Insikten som handlar om de
som har sjukdom eller sociala svårigheter att ta sig till ett jobb. I båda används
tjänstedesign som metod för att förstå utmaningen.
I ”Fyrbodal” stod Trollhättan/lilla Edet/Grästorp för en gemensam ESF mot
Göteborg. Projektet kallades All In med målgrupp utomnordiska kvinnor. Den fick
avslag främst för att behovsanalysen var spretig och mest gjord i Trollhättan. Från
vårt förbund ingick Åmål och Bengtsfors. Förbunden uppmanades att arbeta vidare
på det och komma in med en ny ansökan vid nästa lämpliga utlysning. Mycket tyder
dock på att Trollhättans kommun kommer göra en likande ansökan själva.
C Rapport NNS ordförandekonferensen i januari
Ann-Sofie Alm, Kenneth Gustavsson och förbundschef deltog. Tre ämnen togs upp
 PACTA som organiserar de förbund som väljer att anställa sina
förbundschefer , förslag om branchråd för förbunden fanns. Många förbund
kommer framöver behöva anställa sina förbundschefer själva.
 ISF (inspektionen för socialförsäkringen) som fått regeringens uppdrag att
utvärdera samordningsförbundet. Utvärderingen kommer sträcka sig fram till
2021 och en del kommer vara en effektutvärdering av insatser riktade till
deltagare i första hand i de stora förbunden som finns i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Umeå, Östergötland
 Arbetsförmedlingen redogjorde för arbetsmarknadsanalyser och att
arbetsmarkanden just nu går för full fart men att det är svårigheter för den
som vill anställa att hitta rätt kompetens.
Alla OH bilderna från konferensen finns samlade på NNSfinsam.se Där finns också
en första rapport om arbetet med indikatorerna och flera andra intressanta rapporter.
Förslag finns också att göra en rapport kring hur tjänstedesign kan stärka
utvecklingen av samverkan.
§27

Övriga frågor
GPDR är den nya datalagen träder i kraft den 25 maj. Frågan är väckt till Nationella
Rådet, förbundens centrala stöd, hur förbunden ska förhålla sig till den. Hur blir det
med SUS registrering, samtycken mm ? Frågan diskuteras också i de nätverk som
finns regionalt mellan förbunden och förbundschef får utbildning i lagen via
Bengtsfors kommun. Information har också skickats ut till de medarbetare som
förbundet finansierar med uppmaningen att de ska följa den utbildning och
information de får från sina respektive myndigheter.

§28

Information från Peter Olsson och Katrin Abrahamsson om UngVux Huset
UngVuxHuset är en lågtröskelverksamhet för unga vuxna upp till 30 år. Förbundet
bidrar till verksamheten med en tjänst sedan hösten 2017. UngVuxHuset erbjuder
under kravlösa former ett först steg för unga med psykisk ohälsa av olika slag att få
ett första sammahang för att få stöd i en framtida planering. Man har öppet måndag
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till fredag 9-12 och håller till i Ungdomsgården Husets lokaler. Man bjuder alltid på
frukost och på fredagar har friskvårdspedagogen ett program anpassat till dem som
vill vara med. Ca 10-15 personer kommer varje vecka och uppgiften är att hjälpa till
att få bättre struktur på vardagen, många har ångest, depressioner, socialfobi, mm
Ett ungdomsteam finns kopplat till UngVuxHuset, Möjlighet finns att på onsdagar
boka möten tillsammans med psykiatri, arbetsförmedlare, jobbcentrum, kommunala
aktivitetsansvaret från gymnasiet, ”Hubben”
Det finns dom som bor hemma och försörjs av familjen, de som har försörjningsstöd
eller aktivitetsersättning.
Fortfarande är verksamheten ganska ny och okänd, plats finns för fler och man
planerar att informera mer.
§ 29

Reflexion
Många frågor uppstår, Varför ökar psykisk ohälsa bland unga, Finns en ”sönder”
projektifiering? Var ska unga vända sig, är det tydligt? Ruskigt viktig verksamhet.
Enkla ingångar är viktigt, Det finns mer att göra hela tiden. Ser fram emot att Helene
startar i april.

§30

Ordförande Ann-Sofie Alm avslutar mötet.
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