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Underskrift  

 

 ........................................................................  

Ulrica Sandzén 
 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Åmål 13:00-15:00 

Beslutande Almasa Idrizovic, ordf Arbetsförmedlingen 

Johnny Lundgren vice ordf Landstinget i Värmland  

Kristin Wallenäs ersättare FK  

Kenneth Gustavsson ordinarie Dals-Ed kommun  

 

Övriga deltagande Ulrica Sandzén Förbundschef  

Christina Lundqvist, ersättare Bengtsfors kommun  

Ann-Sofie Alm ersättare VGR  

Anita Karlsson ersättare Säffle kommun  

Daniel Schützer ersättare Årjängs kommun 

Östen Högman revisor Närvarande endast på informationen §68 

§68 Information av 

Sanna Bertilsson, Sven-Olov Sjödin, Eija Ferm och Elina Svensson 

 

Frånvarande 

Michael Karlsson ersättare Åmål kommun  

Åsa Rosendahl ersättare Arbetsförmedlingen 

Sofia Axelsson, ordinarie Försäkringskassan  

 
Utses att justera  

Justeringens plats och tid  Paragrafer §59- §69 

Underskrifter Sekreterare  

 .............................................................................................................  

Ulrica Sandzén 

 Ordförande/Delegat  

 .............................................................................................................  

Almasa Idrizovic ordf  

 Justerande  

 .............................................................................................................  

Johnny Lundgren  

http://www.samverkanvg.se/


 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

§59 Mötets öppnande 

Almasa Idrizovic ordf hälsar alla välkomna och öppnar mötet  

 

§60 Val av justerare  

Johnny Lundgren föreslås justera  

 

Samordningsförbundet beslutar  

 

att  till justerare välja Johnny Lundgren  

  

 

 

§ 61 Godkännande av dagordning  

 

Samordningsförbundet beslutar 

 

att  godkänna dagordningen  

 

§62 Föregående protokoll 

 

Samordningsförbundet beslutar 

att  lägga föregående protokoll till handlingarna 



 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§63 Verksamhetsplan  2018 samt budget 2018-2020 

 Förbundschef föredrar verksamhetsplan 2018. Den fortsatta inriktningen är att arbeta 

för en ökad ”integrerad samverkan”. I planen lägger också ett utvecklingsarbete kring 

Tjänstedesign och att utveckla former för ökat samarbete med hälso och sjukvården. 

Fler gemensamma insatser som tex ESF projekt eller gemensamma utbildningar bör 

också utvecklas i samarbete med samordningsförbunden i Värmland och/eller i 

”Fyrbodal”. Förslaget till budget omfattar 6563 tkr av vilka 5274 är bidrag från 

parterna.  

 

 

   

Samordningsförbundet beslutar 

  

Att anta verksamhetsplanen för 2018 och budget för 2018-2020 . 

 

 

 
  



 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§64 Utveckling av insatsen i UngVux i Åmål   

Ungdoms och Vuxencentralen (UngVux) utvecklar sitt arbete kring unga Vuxna med 

en ”lågtröskelverksamhet” och ett ungdomsteam. Den resursperson som förbundet 

finansierar i UngVux placeras i ”UngVux på Huset” och blir en länk i det 

ungdomsteam som bildas med bla Arbetsförmedlingens ungdomshandläggare, 

skolans aktivitetsansvariga, biståndshandläggare i kommunen, försäkringskassans 

handläggare för unga med aktivitetsersättning, psykiatrin mfl  

 

Samordningsförbudet beslutar att 

 

 

att bifalla förändringar insatsen UngVux i Åmål  

 

 

 

 

 

 

 



 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 

  

§65  Ny mall för ansökan om medel från Samordningsförbund 

 

 Ett förslag till en gemensam mall för samordningsförbunden i Värmland inklusive 

vårt förbund med delar i Dalsland finns framtaget. Önskemål om en gemensam malla 

finns bl.a från försäkringskassan som tycker det är en svårighet att man måste ta 

hänsyn till olika mallar när man söker medel från flera förbund. Mallen innehåller 

också anvisningar hur ett initiativ ska beredas och vilka kriterier som behöver vara 

uppfyllda för att finansiell samordning ska vara en del av insatsen. Den nya mallen 

skiljer sig i formen men inte nämnvärt i innehållet mot den nuvarande 

finansieringspolicyn som finns för BÅDESÅ.  

 

Samordningsförbudet beslutar  

 

Att anta den föreslagna mallen för ansökan om medel från förbundet att 

gälla från 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 66 Rekrytering bitr. förbundschef 2018 

 

 Annons finns internannonserad i alla 9 myndigheterna. Sista ansökningsdag är den 15 

december. Hitintills har 4 ansökningar kommit in. Intervjuer kan ske i mitten av 

januari och beslut i styrelsen vid första sammanträdet den 23 januari.   

 

 Samordningsförbundet beslutar att 

Nuvarande presidiet ansvarar för intervjuer och förelägger styrelsen 

förslag till beslut.



 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

§67 Mötesplan 2018 och rotation av styrelseplatser  

 

 Följande dagar föreslås 23/1, 19/3, 24/9 samt 19/11 Utöver det föreslås ett 

gemensamt tillfälle i början av maj för utveckling av samverkan och en dag för 

gemensamt ägarsamråd med Vänersborg/Mellerud och Trollhättan/Lilla-

Edet/Grästorp i Juni, så styrelsen också kan ha ett styrelsemöte. Detta får planeras 

ihop med presidierna. Ett ägarsamråd kommer också ske i Värmland men formerna 

för det inte preciserade än. 

 Enligt rotationsordningen ska VGR vara ordförande, Fk vice ordförande, Åmåls 

kommun ordinarie för kommunerna. Försäkringskassan och arbetsförmedlingen 

beslutar själva vem som är ordinarie och vem som är ersättare. För Försäkringskassan 

kommer 2018 Trollhättans LFC inneha ordinarieposten i förbundet.  

 

 Samordningsförbundet beslutar att 

  Godkänna föreslagna dagar och den gällande rotationsordningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

§ 68  Information 

 

 Information har getts om : 

 Samverkanskontoret i Säffle av insatsägare Sanna Bertilsson AME och Sven-Olov 

Sjödin processledare. Samverkanskontoret kommer 2018 bla fokusera på att utveckla 

former för ”samsip” en samordnad individuell plan (SIP) som även kan användas av 

försäkringskassan och arbetsförmedlingen, delta i tjänstedesign och fortsätta utveckla 

ett samverkansklimat med ökad kunskap om varandras uppdrag och ökad 

samverkanskunskap. 

 

 ”Ny Svenska för Nysvenskar” av pedagog i kommunala vuxenutbildningen i Åmål 

Eija Ferm Tre grupper får undervisning, en med språkstöd på arabiska då de vid 

starten är analfabeter. Grupperna är små 5-6 personer och studerar några dagar och är 

på språkpraktik utöver det inom Utvecklingscenter i kommunen. Samtliga har 

språktestats innan och kommer språktestas efteråt. En metod man bla använder är att 

fotografera sina arbetsplatser, verktyg man använder så att det kan bli en del i en 

yrkessvenska. Alla har erbjudits hälsoundersökning med hörseltest och ingen har 

hörselnedsättning. 

 

 Tjänstedesign Elina Svensson är sedan oktober Samordningsförbunden i Värmlands 

egen tjänstedesigner. Hon har sin anställning i Experiolab som är Landstinget i 

Värmlands egen utvecklingsavdelning. Hon berättar kort om vad ”tjänstedesign” kan 

användas till och bjuder in till en första gemensam workshop den 1 december  

 

 Övrig information bordläggs pga tidbrist. 

 

§ 69  Ordförande Almasa Idrizovic avslutar mötet   

 

 

 


