PROTOKOLL

Nr 1/2015

Samordningsförbundet Östra Skaraborg
2015-01-19

Sammanträde

Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Tid

2015-01-19,
Kl 13:00-14:15

Plats

Stationsgatan 14, Skövde

Närvarande

Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande
Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen vice ordförande
Roland Wanner Västra Götalandsregionen
Torgny Andersson Försäkringskassan
Bengt Andersson Tibro kommun
Elisabeth Svalefelt Skövde kommun
Christer Johansson Tidaholms kommun
Hans Johansson Falköpings kommun
Louise Ahlgren Försäkringskassan
Karin Viklund Samordningsförbundet Östra Skaraborg
§

1

Sammanträdet öppnas

Roland Wanner hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för
öppnat.
§

2

Val av justerare

Till protokollsjusterare utsågs Torgny Andersson.
Beslutsfrågor
§

3

Mandatperiod för ordförande och vice ordförande

Styrelsen beslutar att fastställa mandatperioden för ordförande och vice
ordförande till 2 år.
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§

4

Val av ordförande

Styrelsen beslutar att utse Catrin Hulmarker till ordförande för
verksamhetsåret 2015 och 2016.
§

5

Val av vice ordförande

Styrelsen beslutar att utse Magnus Oscarsson till vice ordförande för
verksamhetsåret 2015 och 2016.
§

6

Val av arbetsutskott

Styrelsen beslutar att Catrin Hulmarker ordförande, Magnus Oscarsson vice
ordförande, Roland Wanner och Karin Viklund utgör förbundets
arbetsutskott för verksamhetsåret 2015 och 2016.
§

7

Internkontroll

Styrelsen beslutar att fastställa delegationsförteckning,
interkontrollförteckning och representationspolicy efter vissa justeringar. Se
bilaga. Riskanalys görs och förbundschefen tar fram förslag till formulering
till nästa styrelsemöte.
§

8

Val av firmatecknare 2015 och 2016

Ordförande Catrin Hulmarker, vice ordförande Magnus Oscarsson samt
förbundschef Karin Viklund är var för sig firmatecknare för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg.
§

9

Medlemskap NNS

Styrelsen beslutar att samordningsförbundet Östra Skaraborg ska vara
medlem i NNS, det nationella nätverket för samordningsförbunden i
Sverige.
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§

10

Verksamhetsplan 2015

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 2015. Se bilaga.
Styrelsen ger i uppdrag åt förbundschef Karin Viklund att föra dialogen med
Tidaholms kommun vad gäller syfte och mål med de medel som riktas mot
kommunen.
§

11

Budget 2015

Styrelsen beslutar att fastsälla framtagen budget. Se bilaga.
§

12

Sammansträdestider 2015

Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdestiderna för 2015. Se bilaga.

Informationsärende och återkoppling:
§

13

Utbildningsdag ledamöter i styrelsen

18 mars kl 9:30-15:30 arrangerar samordningsförbunden i Skaraborg en
utbildningsdag för styrelseledamöter i samordningsförbunden. Dagen äger
rum på Karstorp i Skövde. Från vårt förbund deltar Catrin Hulmarker,
Elisabeth Svalefelt, Bengt Andersson, Roland Wanner, Magnus Oscarsson,
Christer Johansson, Susanne Larsson och Karin Viklund.
§

14

Rikskonferens 24-25 mars 2015

Årets Nationella konferens för finansiell samordning äger rum den 24-25
mars i Linköping. Temat är ”Samverkan i välfärden och i världen”.
Styrelsen beslutar att förbundschef Karin Viklund och ledamot Roland
Wanner deltar och att en tjänsteman från beredningsgruppen ges möjlighet
att delta.
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§

15

KUR 2015

En kunskapssatsning över myndighetsgränserna som syftar till ökad
kompetens om psykiska diagnoser/funktionshinder och ökad samverkan.
Samordningsförbunden används som plattform för satsningen. Fyra
utbildningstillfällen under 2015 är bokade, varav tre har fokus på Våld i
nära relationer och ett tillfälle handlar om Det osynliga handikappet.
Tillfällena är öppna för såväl tjänstemän som politiker. Vidare är det KURsatsningen som möjliggör beredningsgruppens arbete med
värdegrundsarbetet under 2015.
För mer information och anmälan: www.kurskaraborg.se

§

16

Inflyttning Stationsgatan 14

Samordningsförbundets kansli har nu flyttat in i nya lokalen på
Stationsgatan 14. Allt har gått bra. Kompletterande möblemang är beställt
och levereras under v 8-9.

§

17

Hemsida Samordningsförbundet Skaraborg

En egen hemsida är framtagen och kommer publiceras inom kort.
Målgruppen för hemsidan är vi som samverkar. Länk med adress till
hemsidan skickas ut.

§

18

ESF – lägesrapport

Samordningsförbunden i Östra Skaraborg har genomfört en ESF-finansierad
förstudie under 2014 som heter ”Vi vill vara med”. Förstudien riktade sig
mot unga 16 – 24 år som idag inte finns i våra välfärdssystem. Syftet var att
forma en modell för att fånga upp, motivera och lotsa vidare. Styrelsen vill
att vi tar omhand resultatet från förstudien och applicerar det på
målgruppen unga vuxna 20-29 år.
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Uppdraget från styrelserna i Skaraborg är att ta fram en gemensam ESFansökan för målgruppen unga vuxna 20-29 år som varken arbetar eller
studerar. Samordningsförbundet i Västra Skaraborg ska vara projektägare.
Fortsatt beredning kommer att ske i beredningsgruppen. Tomas Rosenlundh,
tidigare förbundschef för samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg, föreslås
att tillsammans med förbundschefen ta fram projektbeskrivning och budget i
nära samverkan med beredningsgruppens tjänstemän. Tomas har varit
engagerad i förstudien och besitter de kunskaper om ESF som är värdefulla
och nödvändiga för att ta fram en budget och projektbeskrivning för ett ESF
projekt. Styrelsen ger sitt samtycke till den lagda planeringen.
§

19

Övriga frågor

Inga övriga frågor
§

20

Nästa sammanträde

23 februari kl 09:00 på Stationsgatan 14 i Skövde
§

21

Catrin Hulmarker avslutar mötet

Vid protokollet

Justerat

Karin Viklund

Torgny Andersson

Catrin Hulmarker

