Samordningsförbundet Östra Skaraborg
2017-12-05

Informationsunderlag till styrelsemötet 2017-12-12
§ 5 Informationsärenden
5.1 Internkontrollplan
Presidiet kommer se över internkontrollplanen vid nästa möte i februari.
5.2 Nyhetsbrev
Har ni läst och vad tycker ni? De från kommunerna kan inte ta emot nyhetsbreven. Det beror troligen
på att deras inställningar inte accepterar inställningarna. Har kommunerna möjlighet att ta bort
spärren?
5.3 Rapport från medlemssamråd 22/11
Magnus Hultin gjorde en genomgång på mötet, sex kommuner var inte representerade. Från Östra
var det Hjo, Karlsborg, Tidaholm och Falköping. Conny har via mail informerat de som inte närvarade
på medlemssamrådet om att remisstiden förlängts till 15 februari 2018. 19 februari träffas
ordförandena och förbundschefer och går igenom remissvaren. Sammanställning ges 20 februari vid
styrelsemötet. Följande frågor har gått ut till parterna:
1. Vilket av följande tre alternativ förordar ni att Samordningsförbundens
arbete fortsatt ska vara organiserade utifrån?
a) Fortsatt vara organiserade så som det är idag, tre separata
Samordningsförbund.
b) Gå samman i två Samordningsförbund och i så fall vilka?
c) Gå samman i ett Samordningsförbund

2. Vilken säteskommun förordar ni om en sammanslagning blir av?

5.4 Resultat av utvärderingar vecka 39 och 45 inklusive kostnader
17/42 läkare och 24/ 70 sjuksköterskor har svarat på enkäten. Svaren visas på mötet.
Förbundscheferna i Skaraborg kommer träffa primärvårdscheferna den 18 och 25 januari för
återrapportering och diskutera hur vi ska gå vidare under 2018. Vad vill primärvården rent praktiskt
eller/och ekonomiskt ha stöttning med?
Kostnaderna för veckorna redovisas nedan:
Handledning totalt: 278 738 kr- Östra: 139 369 kr
Hotell totalt: 25 320 kr – Östra: 14 180 kr
Konferenslokaler för Östra ink fika/frukt 174 281 kr
Luncher för Östra: 2476 kr
Böcker mm totalt: 186 629 kr-Östra: 93 314 kr

Samordningsförbundet Östra Skaraborg
2017-12-05
Summa sammanlagt för Östra: 423 620kr

5.5 Information från kansliet
Kompetensutveckling för Malin och Ann-Sofie i utbildningen ”Att leda samverkan” kommer att ske till
våren under 6 dagar.
Studiebesök från Jönköping. Processledare och representanter från vården i Jönköping kommer på
studiebesök den 15 januari för att få ta del av våra två projekt, effektiv handläggning av sjukskrivna
kvinnor i kontaktyrken och samverkan för kvinnors ohälsa.

§ 6 Beslutsärenden
6.1 Fortsättningsansökan Samverkan SkaS/FK
Se bifogad ansökan. Budget 2018: 400 00 kr, 2019: 400 000 kr.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta godkänna ansökan.
6.2 Hälsoskolan
Beslut om Hälsoskolans ansökan tas på styrelsemötet efter information med Eva Överman som
kommer redovisa om Hälsoskolan och Zari Abelsson som kommer berätta om Hälsa i Sverige.
Ansökan finns på hemsidan och länken nedan handlar om Hälsa i Sverige.
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/personer-fran-andralander/halsa-i-sverige/
6.3 Våld i nära relationer
Hur vill styrelsen arbeta med våld i nära relationer under 2018-2019? Ett förslag från presidiet är att
tillsätta en processledare under två år som arbetar med denna fråga mot alla våra fyra parter.
Presidiets förslag är att förbundschefen får i uppdrag att förbereda ett underlag till
beredningsgruppen som träffas den 29 januari då det ska läggas ett förslag till planering för 20182020 där presidiet önskar att man prioriterar frågan om våld i nära relationer.
Kontakt har även tagits med folkhälsochefen Inger Hannu för att se hur vi kan arbeta med frågan
gemensamt.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta godkänna frågan om att våld i nära relationer tas med
som en prioriterad fråga till beredningsgruppen.
§ 7 Övriga frågor
Nästa möte

20 februari kl 13.00–16.00
Skövde som ovan
Malin Nymann

