Protokoll Nr. 2022:4 Sammanträdesdatum: 2022-09-26
Styrelsemöte 2022:4, Samordningsförbundet i Blekinge
Tid och plats
Måndag 2022-09-26, kl. 09:00 - 12:00
Karlskrona
Lokal: Langemarkssalen, Huvudbyggnaden Karlskronasjukhuset vid apoteket
Närvarande

-----------------------------------------------------------------------------------------------§ 1 Mötets öppnande
Samordningsförbundets ordförande Ingrid Hermansson förklarade mötet öppnat och välkomnade styrelsen.
§ 2 Förslag till dagordning
Ordförande informerade om dagordningen för mötet. Styrelsen godkände dagordningen.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Styrelsen godkände föregående mötes styrelseprotokoll.

Informations- och diskussionsärenden
§ 4 Delår 2022:
Redovisning av 2022-01-01 – 2022-08-31
Erik Ohlson redogjorde för redovisningen av årets första åtta månader.
Projekt Ung och Skuldfri som pågått under 2021-2022 har under 2022 fakturerat 8137 kronor i kostnader
som överstiger den av styrelsen medgivna budgeten för 2022. Med tanke på summans storlek och att projektet
som helhet hållit sig inom total projektbudget görs ett undantag och återbetalning kommer inte inkrävas.
Projekt medges normalt endast finansiering inom ramen för respektive års budget.
Förbundschefen redogjorde för utvecklingen i samordningsförbundets verksamhet där utvecklingen är
grundad i styrelsens strategiska framtidsdiskussion hösten 2021. Styrelsen landade då i att man önskade större
effekt vad gäller verksamhetspåverkan, gemensamt lärande och samverkansutveckling. Styrelsen resonerade
särskilt om möjligheterna med att ett mer processorienterat förhållningssätt skulle ha bättre förutsättningar
att uppnå samordningsförbundets mål jämfört med det projekt-tänk som man till stor del upplevde färgade
utvecklingsarbetet. Vidare konstaterade styrelsen att samordningsförbundets resurser ska optimeras för största
nytta på systemnivå - samsyn och samverkan inom och mellan organisationerna ska prioriteras, parterna låta
sina verksamheter påverkas och utvecklas utifrån identifierade slutsatser från samverkan. Vidare ska åtagandet
att utvecklas och dra åt samma håll vara långsiktigt och uthålligt.
Förbundschefen redogjorde även för den "BIP-resa" där samordningsförbundets parter tillsammans med
kansliet uppnått utvecklad samsyn kring vad BIP är och hur Blekinge kan införa BIP - trots att parterna, inte
minst beroende på om man är kommun eller statlig/regional part, har väldigt olika förutsättningar. En
Kunskapsdag om grunderna i BIP-forskningen och en utbildningsdag i SKAPA-verktyget har arrangerats.
Parterna landade i våras i att de parter som har energi och vill gå snabbt fram ska göra det. I Ronneby tog
lokala samverkansgruppen chansen och arrangerade en BIP-kick-off för personal och ledning på ekonomiskt
bistånd och arbetsmarknad/integration den 5 september 2022. Vidare har Olofströms kommun aviserat att
man också kommer arrangera en BIP-kick-off för sin ledning och personal. Kick-offerna leds av processtödet i
samordningsförbundets kansli.
Samordningsförbundet erbjuder parterna processtöd i samverkans- och verksamhetsutveckling. Det kan
exempelvis användas för utveckling av lokala samverkansgrupper, konsultationsteam, insatsteam
(deltagarprojekt) - eller som vid kick-offerna till förändringsprocesser i verksamhetsutveckling i syfte att
uppnå de effekter som BIP-forskningen pekar på. Samverkansutvecklingen har under perioden följts upp och
resultatet av undersökningen visar på ökad öppenhet, transparens och större tydlighet rörande det regionala
sammanhanget. Samverkansgrupperna har enligt respondenterna hög psykologisk trygghet, god kunskapsnivå
kring övriga parter, tydlig målbild och gruppdynamik. "Aktivitet i hemmaorganisationen" var det område i
undersökningen som fick lägst omdömen.
Delårsrapporten lades till handlingarna.

Beslutsärenden
§ 5 Ansökan från Karlshamns kommun:
ARIS, förlängning 2023
Sören Davidsen föredrog förlängningsprojektet för styrelsen.
Styrelsen beslutade:
Att bevilja Karlshamns kommun 1 117 200 kr till ARIS förlängning under perioden 2023-01-01 till 2023-1231.

§ 6 Ansökan från Karlskrona kommun:
Visa Vägen, förlängning 2023
Johanna Svensson föredrog förlängningsprojektet för styrelsen.
Styrelsen beslutade:
Att bevilja Karlskrona kommun 1 791 000 kr till Visa vägen förlängning under perioden 2023-01-01 till 202312-31.
§ 7 Justeringar Sammanträdesplan
Sammanträdesplan 2022 C
Förbundschefen föredrog ändringarna i sammanträdesplanen för hösten 2022.
Styrelsen beslutade:
1.Att fastställa Sammanträdesplan 2022 C för Samordningsförbundet i Blekinge

Övrigt
§ 8 Övrigt :

Inga övriga punkter.

Mötet avslutas
Dag som ovan

Ingrid Hermansson, Ordförande

Fredrik Johansson, Justerare

Magnus von Schenck, Sekreterare

