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§ 29 Aktuell information och frågor förbundschef
Diskussion och beslutsärende
Beredningsgruppen minnesanteckningar: minne-bg-22-06-09.doc (live.com)
Indikatorerna Förbundschef visade upp resultatet av förra styrelsemötets testomgång
samt en PowerPoint om indikatorarbetet i Stegarna Vi kommer framledes att använda
forms för att mäta och följa upp indikatorerna både i Stegarna och styrelsearbetet.
Den datainsamling som leds av NNS där Samspelet ingår har till syfte att samla in
material och att årligen sammanställa det insamlade materialet. Förbundschefhar tagit
upp frågan på om det arbetet kommer att utvecklas vid ett flertal tillfällen med NNS
men inte fått någon respons.
Styrelsen diskuterade om Samspelet ska fortsätta vara med i den nationella insamlingen
av indikatorer och beslutade att bordlägga frågan till i höst på mötet i oktober då
uppsägning av kontraktet ska ske senast 30/10 om det är styrelsens avsikt.
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Länsgemensam styrelseutbildning 3/2 2023: En länsgemensam styrelseutbildning för
nya styrelser och inspiration för fortsatt utvecklingsarbete kommer att genomföras 3/2
2023. Styrelsen ställde sig positiv till det initiativet.
Vi kommer även att ha den ”kick off” som planerats tillsammans med Charlotte
Axelsson på NNS men den flyttas till 16-17 mars då Charlotte hade dubbel bokat sig.
Ekonomi: Förbundschef har varit i kontakt med NNS angående kostnader för hyra
avlokal samt bilen som används av Stegen om det är förenligt med Finsam lagen. Det
godkänns av revisionen pga att det tillhör ett projekt men det var inte lagstiftningens
intentioner att bekosta annan del av verksamheten som inte direkt kommer deltagarna
till godo. Vidare togs frågan om att köpa arbetsträningsplatser till enskilda som sker i
Stegen Karlstad upp med NNS – det strider mot lagstiftningen som är väldigt tydlig i
att ingen verksamhet som är direkt mot enskild individ1 ska finansieras av ett
finsamförbund.

Lärvux har fått förfrågningar på platser från andra kommuner utanför Samspelets
parter och har då ställt frågan om de får sälja del av projektledarens tid om de inte fyller
platserna med deltagare från Samspelets område. Styrelsen ställer sig positiv till det.
Årsmöte NNS Ny ordförande valdes enl valberedningsgens förslag. Två
medlemsmöten kommer att ske under hösten. Ordförande deltar på det första i Oktober
och förbundschefen det andra i december
Esf : En utlysning till förbunden i Norra mellansverige kommer att gå ut i början av
nästa år och ett gemensamt arbete för det planeras just nu. Ett mail om detta har gått ut
till samtliga styrelsemedlemmar och Styrelsen beslutade att Samspelet ska vara med i
planeringen för ansökan till den kommande utlysningen.

1

Ett samordningsförbunds uppgifter

7 § Ett samordningsförbund har till uppgift att
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,
3. finansiera sådana insatser som avses i 2 § och som ligger inom de
samverkande parternas samlade ansvarsområde,
4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell
samordning skall användas,
5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.
Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för
enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller
som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.
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§ 30 Överflyttning från föregående §24 Ekonomi nuläge
Kvartalsrapport : kopia-av-uppfoljning-202203-forsta-kvartalet-2022.xls (live.com)
Kvartalsrapporten följer budgeten, inget att tillägga från styrelsen.
Förbundschefen har inte fått svar på delar av ekonomin, tex om bufferten ingår i
förbundet överskott eller inte. Förbundschefen har ett möte inbokat med ekonomen
efter delårsbokslutet för en djupare genomlysning.
Revisionsrapport: revisionsrapport-samspelet-2021.pdf
Nils från KPMG kom och föredrog revisionens synpunkter på Samspelets årsrapport.
Målet för Finsamförbunden är god ekonomisk hushållning och det är viktigt att det är
tydligt i verksamhetsplan och verksamhetsberättelse vilka mål som svarar mot det – för
Samspelet är den tydligheten ett utvecklingsområde.
Förbundet ska inte finansiera lokaler där verksamheten bedrivs då det kan
missuppfattas att förbundet bedriver verksamhet. För Samspelet är roller och mandat
reglerat med avtal så at det godkänns med visst förbehåll.
Det egna kapitalet kan uppgå till ca 2 milj, där ska den egna bufferten vara inräknad
I övrigt har Samspelet en välskött god ekonomi – revisionen har inget att anmärka.
Revisionsrapporten skickas in till diariet och läggs till handlingarna.

§ 31 Ansökan om nytt projekt
Åsa Wahlen och Linda Söderberg kommer och föredrar ansökan
Ansökan: samspelet-ansokan-finansiering-2022-3.pdf
Underlag: tidig-rehabilitering-i-samverkan.pptx (live.com)
Tjänsteskrivelse: Tjänsteskrivelse: tjansteskrivelse-ansokan-tris-karlstad-juni-2022.doc
(live.com)
Ansökan innebär i korthet att anställa två samordnare som är en länk mellan
vårdcentralerna och försörjningsstöd i Karlstad Kommun för de personer som uppbär
försörjningsstöd och är sjukskrivna.
Liknande konceptet har prövats tidigare i Grums och på Hammarö med gott resultat.
Det här är ett större arbete och har ett mycket större upptagningsområde så namnet på
projketet kan vara missvisande då det lätt kan kopplas ihop med föregående projekt.
Ansökan avsåg 2023-2025 men förbundets ekonomi tillåter inte att vi beviljar medel
längre än 2023.
Styrelsen beslut:
Att bevilja 1.2 milj kronor för Tris Karlstad för 2023 med uppföljning i September
2023 och vidare diskussion om förlängning av medel utifrån förbundets förutsättningar
och projektets resultat dock längst tom 2025.
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§ 32 Aktuellt Ledamöternas information om samordning
Frågan utgick pga tidsbrist
.

§ 33 Övriga frågor
Ett förslag på avtal mellan Karlstad Kommun och Samspelet har för köp av
förbundschefstjänst har inkommit.
Presidiet har beslutat att skriva under avtalet i dess nuvarande form. Avtalet har
3månaders uppsägningstid och kan ändras vid behov.
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