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Sammanträde

Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Tid

2015-02-23,
Kl 09:00-10:30

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
Christer Johansson Tidaholms kommun
Hans Johansson Falköpings kommun
Peter Lindroth Karlsborgs kommun
Susanne Larsson Västra Götalandsregionen
Karin Viklund Samordningsförbundet Östra Skaraborg
§

1

Sammanträdet öppnas

Catrin Hulmarker hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för
öppnat.
§

2

Val av justerare

Till protokollsjusterare utsågs Roland Wanner.
Beslutsfrågor
§

3

Årsredovisning 2014

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen för
Samordningsförbundet Falköping Tidaholm och för Samordningsförbundet
SkövdeHjoTiBorg.
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§

4

Revidering av budget

Med anledning av att det ingående egna kapitalet blev större än vad som
tidigare uppskattats, finns det drygt 1 500 000 SEK till förbundets
förfogande. Styrelsen beslutar att vänta med att revidera budgeten tills en
budget för ett ESF projekt tagits fram.
§

5

Pilotstudie av indikatorer - NNS

Hösten 2012 startade ett utvecklingsarbete med syfte att identifiera
kännetecken på god samverkan. 15 stycken kärnindikatorer har tagits fram
som ska ge samordningsförbunden ett gemensamt underlag för att kunna
bedöma den egna verksamhetsutvecklingen över tid. Det som nu är
förestående är att testa indikatorerna och för det söker man finansiering.
Styrelsen beslutar att i dagsläget inte bidra ekonomiskt till pilotstudien.
Informationsärende och återkoppling:
§

6

ESF-lägesrapport

18 februari var ordförande och förbundschefer för samordningsförbunden i
Skaraborg inbjudna till Kommunalförbundet för en dialog kring pågående
ESF utlysning. Frågan var hur vi i Skaraborg kan samverka kring
Skaraborgs unga. Samordningsförbunden i Östra Skaraborg och
Kommunalförbundet har förstudier som kompletterar varandra. För
kommunen, som är part i både kommunalförbundet och
Samordningsförbundet, vill man inte att vi går in med två konkurrerande
ansökningar vid samma utlysning.
Ny dialog med kommuanlförbundet äger rum den 27 februari och då deltar
Magnus Oscarsson tillsammans med Karin Viklund från vårt förbund.
Beredning i Östra Skaraborg pågår. Dialog med parternas linjechefer om
uppskattat deltagarantal, hur ett genomförande kan se ut lokalt och möjlig
medfinansiering genom personella resurser. Samordningsförbundet Östra
Skaraborg behöver att en av ägarna kan ligga ute med likvida medel fram
till det att ESF betalar tillbaka ersättning för utbetalda kostnader.
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Projekttiden är på max 3 år. Väljer man att lägga pågående insatser som
medfinansiering innebär det att man även binder upp pågående insatser för
samma tid.
Undertecknad kan i beredningen för en ESF ansökan få stöd av Kenneth
Österberg som är redovisningschef i Falköpings kommun. ESF har ett
informationsmöte den 26 februari som undertecknad och Kenneth deltar på.
Styrelsen beslutar om ett extra arbetsutskott den 3 mars kl 11.00 och ett
extra styrelsemöte den 6 mars kl 13:00 för fortsatt beredning och beslut
kring ESF.
Förbundchefen kommer inom kort gå ut med intresseanmälan för en
halvtids processtödjare / metodutvecklare som kan växlas upp till heltid
under förutsättning att ESF medel beviljas.
§

7

Fördelningsmodell för statens tilldelning

Försäkringskassan har fattat beslut om en ny modell för fördelning av medel
till samordningsförbunden. Modellen gäller från och med 2016.
Modell:
 Grundtilldelning (preciserad till 400 tkr för 2016)
 Parametrarna försörjningsmått 75% och invånarantal 25%
 Eget kapital påverkar
 Spärr för minska tilldelning för 2016 och 2017

§

8

Adjungering av beredningsgrupp till styrelsemöte

Arbetsutskottet har diskuterat frågan och föreslår att adjungering sker vid
behov. Antingen att det är av vikt för styrelsen eller då beredningsgruppen
har behov i särskild fråga. Styrelsen instämmer i arbetsutskottets förslag.
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§

9

Övriga frågor

Styrelsemötet den 18 maj flyttas till den 19 maj kl 09:00. Styrelsemötet äger
rum på Skövde kommuns Arbetsmarknadsavdelning på Gesällgatan i
Skövde. Mötet inleds med en presentation av En väg in via AME.
En gemensam dag med styrelse och beredningsgrupp beslutas arrangeras
den 14 september 2015. Förbundschefen tar fram lokal och program för
dagen i samråd med arbetsutskott.

§

10

Nästa sammanträde

Extrainsatt styrelsemöte den 6 mars kl 13:00 – Stationsgatan 14.
Ordinarie styrelsemöte den 19 maj kl 09:00 på AMA - Gesällgatan Skövde.
§

11

Catrin Hulmarker avslutar mötet

Vid protokollet

Justerat

Karin Viklund

Roland Wanner

Catrin Hulmarker

