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Sammanträde

Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Tid

2015-03-06,
Kl 13:00-13:45

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
Hans Johansson Falköpings 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 Magnus Oscarsson.
Informationsärenden och återkoppling
§

3

ESF – lägesrapport

Karin Viklund deltog i ESF rådets informationsmöte i Göteborg den 26
februari tillsammans med förbundschefen i Norra Skaraborg och
redovisningschef Kenneth Österberg i Falköpings kommun. Utifrån
dialogen med ESF rådet gjorde vi bedömningen att det inte är realistiskt att
gå in med en gemensam ansökan som omfattar 60-70 miljoner kronor av de
87 miljoner kronor som finns tillgängliga i pågående utlysning.
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Förbundscheferna i Skaraborg arbetade fram ett förslag till strategi som
bygger på att Västra förbundet går in med en egen ansökan i den pågående
utlysningen och att Samordningsförbunden i Norra och Östra Skaraborg
avvaktar utlysningen som kommer i slutet av maj / början av juni. Dialogen
med kommunalförbundet fortsätter och ett nytt möte mellan parterna
kommer att äga rum den 17 mars. Även kommunalförbundet kommer att
avvakta kommande utlysning. Styrelsen ställer sig bakom strategin.
Målgruppsdiskussion. Styrelsen önskar beredningsgruppens syn på
ådersintervallet för målgruppen. Målgruppen behöver också stämma överens
med förutsättningarna som nästa utlysningen ger. Karin tar med sig frågan
till beredningsgruppsmötet som äger rum den 23 mars.
Projektägarskap – part med likviditet. Samordningsförbundet i Östra och
Norra Skaraborg saknar likvida medel för att kunna gå in som projektägare.
Frågan om projektägarskap och / eller att vara part som kan agera ”bank”
går i vårt förbund till någon av de två största kommunerna – Falköping eller
Skövde kommun. För att kommunerna ska kunna ta ställning behöver de en
framställan. Karin bereder frågan och tar sedan frågan vidare till
kommunernas styrelserepresentanter, om inte något annat förslag arbetas
fram den 17 mars.
Medfinansiering – delar av styrelsen ser gärna att vi inte binder upp
pågående insatser som medfinansiering. Kommande utlysning ger
förutsättningarna. Är fokuset Unga kan eventuellt medfinansieringsgraden
vara låg. Styrelsen ser att det kan vara en möjlighet att medfinansiera genom
de insatser som riktar sig mot samma målgrupp om så krävs.
§

4

Annonsering av processtödjare / samordnare

Styrelsen ställer sig bakom framtagen annonsering. Torgny Andersson åtar
sig att sprida den internt inom Försäkringskassan och Magnus Oscarsson
inom Arbetsförmedlingen. Inom kommunerna och hälso- och sjukvården
går annonsen ut via representanten i beredningsguppen.
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§

5

Förhandsbesked om äskande om statliga medel 2016

En förfrågan har gått ut till samtliga samordningsförbund om hur mycket
statliga medel man avser att framställa om för verksamhetsåret 2016.
Styrelsen beslutar att förbundet ska framställa om samma tilldelning som för
2015.
Beslutsfrågor:
§

6

Revidering av budget

Styrelsen beslutar att revidera budget enligt framtaget underlag.
§

7

Övriga frågor

Karin Viklund har tagit fram ett årshjul för att skapa förutsägbarhet för
styrelsens och beredningsgruppens arbete under ett verksamhetsår. Ett stöd
för nya och pågående projektansökningar är under framtagande liksom ett
stöd för vad en delårs- och helårsrapport från projektägarna ska innehålla.
Styrelsen tar del av utkastet på årshjulet och ger sitt samtycke till att
föreslagna dokument arbetas fram.

§

8

Nästa samamnträde

Nästa sammanträde äger rum den 19 maj kl 09:00 på Hellidens folkhögskola
i Tidaholm. Vi avslutar med gemensam lunch på folkhögskolan. Vi inleder
mötet med att Folkhögskolan presenterar den verksamhet som
Samordningsförbundet finasierar och styrelsen får möjlighet till dialog.
§

9

Catrin Hulmarker avslutar mötet
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Vid protokollet

Justerat

Karin Viklund

Magnus Oscarsson

Catrin Hulmarker

4 (4)

