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Informationsunderlag till styrelsemötet 2017-11-14
§ 5 Informationsärenden
5.1 Uppdatering inför eventuell sammanslagning
Möte med de tre ordföranden i Skaraborgs samordningsförbund skedde den 9 oktober
tillsammans med Magnus Hultin som gjorde utvärderingen. Magnus kommer redovisa
rapporten för medlemsrådet den 22 november. En remiss har gått ut till parterna om man
tycker att det ska vara tre, två eller ett förbund. Svar ska inkomma till Samordningsförbundet
Västra Skaraborg senast 15 januari 2018.
5.2 Uppdatering nya projekt
Projektet Livet Just Nu i Hjo och Hantverksstegen i Tibro startar upp inom kort. Broschyr
håller på att tas fram för att sprida informationen till handläggare. Projekten pågår okt 201731 dec 2019. Båda projekten är prerehabiliteringsinsatser som vänder sig till dem som fyllt
19 år, är sjukskrivna, har aktivitetsersättning eller är arbetslösa och vill få hjälp att komma
vidare mot arbete eller studier. Båda projekten är gruppaktiviteter som fortgår under 20
veckor, löpande intag(max 10 deltagare). Möjliga vägar efter deltagandet är AME, studier,
arbete, samverkan med Arbetsförmedlingen eller åter till Försäkringskassan om det inte
fungerat. Målet är; 50 % av deltagarna ska uppnå 10 timmars aktivitetsförmåga per vecka
och 70 % av deltagarna ska uppnå bättre hälsa. Båda projekten har handledare/coacher som
stöd till individerna. Regelbundna möten kommer ske med handläggare från remitterande
instans.
Livet Just Nu vill erbjuda motiverande och inspirerande aktiviteter i en kreativ miljö, att få
vara del i ett sammanhang och utvecklas som människa. De kommer jobba med det som är
friskt, stärka självbilden, självförtroendet och självtilliten. Veckoteman i grupp och
individuellt. Kreativ verkstad, naturens läkande kraft och motionens inverkan, promenader,
stavgång, walk and talk, utflykter. Matens betydelse för att må bra. Hur påverkar maten vår
hälsa, mental avslappning, yoga, meditation?
Hantverksstegen erbjuder olika hantverksaktiviteter på Hantverkscentrum i Tibro. Det finns
olika hantverk som kan väljas utifrån deltagarens intresse, möjligheter och hinder.
Lärande praktik är igång i kommunerna och de arbetar på utifrån planen.
Världens hus fick avslag på sin ESF-ansökan. De vill inkomma med en ny ansökan utifrån nya
förutsättningar. Presidiet föreslår att ny ansökan inkommer innan vidare ställningstagande.
Informationen av Karin Holm avseende Världens hus till styrelsen ställs därför in.
5.3 Uppdatering KUR utbildningar, rehab- och stödresurser, det goda exemplet
Psykiska hälsa och KUR utbildningar: Åsa Kadowaki var tillbaka vecka 45 och har föreläst och
handlett sjuksköterskor. Det har varit stort tryck på föreläsningarna. Föreläsningarna har
vänt sig till lärare, elever, arbetsgivare, parterna och allmänheten. Även de två
distriktsläkarna Karin och Urban har handlett läkarna för andra gången. En del av
utvärderingarna är klara och ligger på hemsidan så ni kan ta del av dem. Det finns mycket

Samordningsförbundet Östra Skaraborg
2017-11-08
material i utvärderingarna som kan användas i förbundets fortsatta arbete. Förbundet kan
till exempel göra kortfilmer som riktas mot olika verksamheter.
Utbildning till chefer kommer ges av Utväg om våld i nära relationer i december, 7/12
Lidköping, 11/12 Skövde och 14/12 Mariestad. De kommer få ökad kunskap i ämnet där vi
också kommer lägga in medarbetarperspektivet. Även Ung Arena kommer få utbildning av
Utväg den 4/12.
Frukostmötena som varit gav positiv respons- vill vi ha fler under 2018? Vi ser att våld i nära
relation är ett ämne vi konstant behöver fortsätta arbeta med och funderingen är om detta
ska vara temat under 2018? De tre förbunden funderar på att göra en enkel kortfilm som vi
skulle använda tillsammans med ett diskussion underlag. Statistik från Nationellt centrum för
kvinnofrid på Uppsala universitet. Kolla filmen: https://vimeo.com/99479662 (1,5 minut).
Presidiet anser att Våld i nära relation är en fråga som bör prioriteras framåt. Ett förslag kan
vara att tillsätta en projektledare eller arrangera utbildningar. Förbundet kommer att sprida
foldrar och planscher. Diskussioner kommer att ske med de andra förbunden i Skaraborg,
5.4 Indikatorer för finansiell samordning(Indikator projektet)
Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbund
att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund,
samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen
av arbetslivsrehabiliterande insatser. Man kommer utvärdera nationellt en gång per år och
mätperioden kommer vara 1 nov- 31 okt. Det är 15 indikatorer som ska användas och frågor
kommer ställas till deltagare vid två tillfällen(pågående och vid avslut) och till styrelse,
förbundets kansli och parternas chefsgrupper(beredningsgrupp) en gång/år.
5.5 Verksamhetsinsatser efter 2018
En riktning för förbundets fortsatta arbete bör ske i början av 2018 då många projekt upphör
under 2018 och det bör planeras för insatser efter detta. Beredningsgruppen kommer arbeta
fram ett insatsförslag den 29 januari som sedan kommer tas till årets första styrelsemöte
2018.
5.6 Nyhetsbrev
Förbundet får nyheter från Meltwater utifrån följande ämnen: Alla samordningsförbund,
psykisk hälsa, samverkansfrågor, sjukskrivning och rehabilitering, sociala företag, unga med
aktivitetsersättning, våld i nära relationer och återgång i arbete. Kansliet önskar skicka ut
nyhetsbrev till styrelsen vilket presidiet är positiva till och omfattningen föreslås till två brev
per månad. Även beredningsgruppen kommer få nyhetsutskick med regelbundna intervaller.
5.7 Finsam konferens 17-18 april i Göteborg samt övriga konferenser
Samtliga i presidiet kommer att åka på Finsam konferensen.
Övriga konferenser är i dagsläget: ”Den ljusnande framtid är vår” 26 januari, Skövde, Gothia
och ”Fullföljda studier” 8 februari, Göteborg.
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5.8 Kompetensutveckling till förbundspersonal
Malin och Ann-Sofie är i behov av kompetensutveckling och de kommer gå en utbildning till
våren som handlar om Att leda samverkan vilket presidiet godkänt.
§ 6 Beslutsärenden
6.1 Ansökningsförfarande
Det är svårt för förbundet att kunna arbeta strukturerat när vi nu får in många olika
ansökningar flera gånger under året och kansliet har därför önskat lite inspel från
beredningsgruppen. Beredningsgruppen har tittat på frågan utifrån följande
frågeställningar: Kan vi förbättra ansökningsförfarandet? Kan vi ha två ansökningstillfällen/
år? Behöver vi förfina ansökningsdokumentet? Diskussioner fördes om detta på mötet med
beredningsgruppen och sedan i presidiet och förslaget är att det ska finna två
ansökningstillfällen per år. Presidiet föreslår 1 september och 1 februari. Det framförs att
remitterande myndigheter, målgrupp och mer specificerad ekonomisk beskrivning bör
framgå tydligare i ansökningsdokumentet. De samverkande parterna bör också vara
tillfrågade innan ansökan. Förslag framförs från beredningsgruppen om att kommunerna
gemensamt kan inkomma med projektansökningar och dra nytta av varandra.
Presidiet föreslår styrelsen att besluta godkänna ansökningsförfarandet.
6.2 Ny ansökan- Hälsoskolan

Ansökan finns på hemsidan och tas upp på mötet.
Budget 2018: 320 000 kr
Budget 2019: 400 000 kr
Presidiet föreslår styrelsen att besluta godkänna ansökan och budget för Hälsoskolan.
6.3 Verksamhetsplan och budget 2018

Verksamhetsplan och budget kommer gås igenom på mötet. Utkast på verksamhetsplanen
kommer finnas på hemsidan. En riktning för förbundets fortsatta arbete bör ske i början av
2018 då många projekt upphör under 2018 och det bör planeras för insatser efter detta.
Beredningsgruppen kommer arbeta fram ett insatsförslag den 29 januari.
Presidiet föreslår styrelsen att besluta godkänna verksamhetsplan och budget för 2018.
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6.4 Mötestider 2018

Förslag på mötestider 2018.
Styrelsemöten 20/2, 24/4, 12/6, 25/9, 20/11 kl. 9-11.30 och 12/12 kl. 11–16.00
Presidiet föreslår styrelsen att besluta godkänna mötestiderna för 2018.

Skövde som ovan
Malin Nymann

