Samordningsförbundet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed,
Säffle, Årjäng
Sammanträdesdatum

20170508
Plats och tid

Åmål 8:00 -9:00

Beslutande

Almasa Idrizovic, ordf Arbetsförmedlingen
Sofia Axelsson, ordinarie Försäkringskassan
Kenneth Gustavsson ordinarie Dals-Ed kommun
Ann-Sofie Alm ersättare VGR

Övriga deltagande

Ulrica Sandzén Förbundschef
Christina Lundqvist, Bengtsfors kommun
Anita Karlsson Säffle kommun
Ulrika Moberg Enhetschef Integration Bengtsfors § 33
Frånvarande
Johnny Lundgren vice ordf Landstinget i Värmland
Kristin Wallenäs ersättare FK
Daniel Schützer ersättare Årjängs kommun
Michael Karlsson ersättare Åmål kommun
Åsa Rosendahl ersättare Arbetsförmedlingen

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Underskrifter

Paragrafer §27- §35

Sekreterare

.............................................................................................................
Ulrica Sandzén
Ordförande/Delegat

.............................................................................................................
Almasa Idrizovic ordf
Justerande

.............................................................................................................
Christina Lundqvist

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Protokollet finns också på www.samverkanvg.se
Organ

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng

Sammanträdesdatum

20170508
Datum för anslags nedtagande
2017
2017
c/o Bengtsfors kommun Box 14, 666 21 Bengtsfors

Datum för anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

........................................................................
Ulrica Sandzén
Utdragsbestyrkande

§28

Mötets öppnande
Almasa Idrizovic ordf hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§29

Val av justerare
Christina Lundqvist föreslås justera
Samordningsförbundet beslutar
att

§ 30

till justerare välja Christina Lundqvist

Godkännande av dagordning
Samordningsförbundet beslutar
att

§31

godkänna dagordningen

Föregående protokoll
Samordningsförbundet beslutar
att
lägga föregående protokoll till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§32

Utbildningsplan 2017 preliminär
Förbundschef redovisar förslag till preliminär utbildningsplan. Två behov har
identifierats av beredningsgruppen. Ökad kunskap kring religion och kultur från de
länder som nysvenskar kommer från och en grundutbildning i Lösningsfokuserat
arbetssätt.

Samordningsförbundet beslutar
Att godkänna upprättad förslag till utbildningsplan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§33

Nya aktiviteter 2017 -2018:
Hälsoskola och samhällsorgentering för nysvenskar i Bengtsfors
Enhetschef Ulrika Moberg är inbjuden att beskriva projektet, Insatsbeskrivning finns
och är utskickad. Ett projekt under hösten 2017 och 2018, ett sammarbete mellan
Bengtsfors kommun och Vårdcentralen Nygård och VGR. En projektledare anställs
och erbjuder grupper att mötas 8 gånger och i olika teman får kunskap om tex
egenvård och sjukvårdssystemet i Sverige. Vårdcentralen Nygård medverkar med
olika kompetenser. Västra Götalandsregionen står för utbildning av samtalsledare och
material för hälsoskola. Medel söks för projektledare/samtalsledare under hösten
2017, kostnad 125000 kr och 2018 med 250 000 kr.
Styrelsen vill skicka med att det finns bra exempel bla. på SKL hemsida kring
insatser som handlar om nyanlända och hälsa. Styrelsen utgår från att projektet
införlivar kunskap som redan finns.
Samordningsförbudet beslutar
Att bevilja medel till projekt för 2017 och 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§34

INFORMATION
A Revisionsrapporter
Bokslut och revisionsrapporter är utskickade till medlemmarna för beslut om
ansvarsfrihet. Revisionsrapporten har inget att anmärka.
B Utredning om förutsättningar för sammanslagning
Styrelsen ombads komma med synpunkter och en prioritering av de olika tankespår
som utredarna lagt fram. Då styrelsen inte haft något gemensamt möte har var och en
fått göra detta individuellt. Svar har lämnats av Almasa Idrizovic, Johnny Lundgren,
Sofia Axelsson, Anita Karlsson och Kristin Wallernäs som också lämnade
synpunkter som ledamot av Vänersborg/Mellerud
För vårt förbund så har Årjäng och Säffle kommuner meddelat att de önskar kvarstå i
förbundet. För närvarande är diskussioner om ev sammanslagningar i Värmland
avstannade. Försäkringskassans ledamöter är annars positiva till sammanslagningar
och ett nytt förslag har också lagts fram att man slår ihop hela Vänersborg/Mellerud
med Trollhättan/Lilla Edet/ Grästorp. I övrigt har de som lämnat synpunkter valt att
inte ha synpunkter på om man ska tex dela på Vänersborg och Mellerud.
Diskussionen som styrelsen har är att alternativet med någon form av utökat
samarbete mellan förbunden är intressant. Detta kan ske utan sammanslagning.
Tidpunkten är också lämplig då förbundet kommer behöva rekrytera ny förbundschef
under hösten 2017. Det ger möjlighet att fundera mer på profil, kompetens, roll mm i
ett fördjupat sammarbete med de två övriga förbunden.
C Rapporter ordförande konferens och Malmökonferens
Ordförande konferensen medverkade Almasa Idrizovic, Johnny Lundgren och
Kenneth Gustavsson sam förbundschef. Konferensen gästades av ministern Annika
Strandhäll som var mycket positiv till förbundens arbete bl.a. kring unga med
aktivitetsersättning. Hon aviserade också att man kommer justera lagen så att det inte
människor som får avslag på sin sjukpenning får ett inkomstbortfall mellan
sjukskrivningsdatum och beslutsdatum som det blivit nu. I övrigt mycket fokus på
den ökande psykiska ohälsan.
Malmökonferensen medverkade de ovan samt Sofia Axelsson. Även här medverkade
ministern och ett både bra och underhållande pass om Tjänstedesign.
D Övriga Frågor
Kenneth Gustavsson informerar om att NNS har planeringsdagar i 11-12 Maj som
han och förbundschef kommer delta i samt att NNS bjuder in till en höstkonferens
20-21/11

§ 35

Justerandes sign

Ordförande Almasa Idrizovic avsluta mötet

Utdragsbestyrkande

