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Sammanträde

Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Tid

2015-04-24,
Kl 13:30

Plats

Stationsgatan 14, Skövde

Närvarande

Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande
Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen vice ordförande
Torgny Andersson Försäkringskassan
Susanne Larsson Västra Götalandsregionen
Christer johansson, Tidaholms kommun
Hans Johansson Falköpings kommun
Elisabeth Svalefelt, Skövde kommun
Karin Viklund Samordningsförbundet Östra Skaraborg
§

1

Sammanträdet öppnas

Catrin Hulmarker hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för
öppnat.
§

2

Val av justerare

Till protokollsjusterare utsågs Torgny Andersson.
§

3

Tillförordnad förbundschef

Karin Viklund går tillbaka i ny tjänst på Skatteverkets huvudkontor i
samband med att hennes provanställning går ut den 30 april 2015.
Arbetsutskottet har fattat beslut om att tillförordna Tomas Rosenlundh,
tidigare förbundschef för samordningförbundet SkövdeHjoTiBorg, till
förbundschef till och med den 31 augusti 2015.
Styrelsen beslutar att Tomas Rosenlundh är firmatecknare för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg under tiden som
tillförordnad förbundschef.
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§

4

Rekrytering av förbundschef

Styrelsen var nöjd med den rekrytering av förbundschef som genomfördes
för ett år sedan då Rikard Arenius på asb-rekrytering anlitades. Rikard
arbetar i dag som organisations- och rekryteringskonsult för Avonova
Ledarsupport. Rikard har lämnat en offert och kan åta sig uppdraget att
stödja styrelsen i rekryteringsprocessen av en ny förbundschef till en
kostnad av 80 000 kr + moms. Ytterligare ca 15 000 kr tillkommer för
annonsering.
Summan understiger beloppet för LOU. Att kunna anlita Rikard pånytt
bedöms som mycket värdefullt då han känner verksamheten och
verksamhetens behov och att han kan åta sig uppdraget omgående. Tidplan
för rekryteringsprocessen har upprättats (se bilaga).
Styrelsen beslutar att direktupphandla Rikard Arenius på Avonova
ledarsupport och arbeta enligt fastställd tidplan.
§

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. Den
förfrågan som gått ut var från samordningsförbundets nätverk.
Arbetsutskottet har beslutat att avvakta förfrågan från ägarna och besvara
den.

§

6

Rapportering ESF

Beredningsgruppen är enig om att man vill att den åldersmässiga
målgruppen för ett gemensamt ESF projekt omfattar unga vuxna från 15/16
år (i övergången från grundskolan tilll gymnasiet). I varje kommun pågår
beredning om hur ett ESF projektet kan utformas lokalt. Lotten Svensson
(Lotten & Company) har ett uppdrag från MTG kommunerna att skriva ESF
ansökan och särskilda medel finns avsatta för detta. Förbundens
gemensamma ambition är att gå in med en ansökan för Norra och Östra
Samordningsförbunden i Skaraborg och Skaraborgskommunalförbund.
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Lotten kan bli vår gemensamma resurs i att skriva ansökan. En total
kostandsbild för uppdraget och ett första utskast på ansökan kan presenteras
vid styrelsemötet den 19 maj. En gemensam work-shop, för att fånga upp
vart vi befinner oss idag föreslås äga rum den 3 juni, med särskild inbjudan
till nyckelpersoner utifrån den lokala beredning som pågår. Positivt om även
ordförande eller vice ordförande för förbunden deltar. Efter den 19 maj kan
en förfrågan med projektbeskrivning om projektägarskap ställas till Skövde,
Falköping och Mariestads kommun.
Styrelsen ger Tomas Rosenlundh i uppdrag att tillsammans med
förbundschefen i Norra Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund
konkretisera exakt vilken tjänst vi behöver från Lotten, för att få ett
realistiskt och rimligt kostnadsförlag till styrelsemötet den 19 maj.
Vad gäller den åldersmäsiga målgruppen avvaktar styrelsen
förutsättningarna som ESF ger i kommande utlysning.

§

7

Programupplägg 14 september

Förslag till program för styrelsens och beredningsgruppen gemensamma dag
är under arbete. Styrelsen ger återkopplingen att lägga mer tid på
presentationer av våra insatser och att minska ned tiden för grupparbete på
eftm. När insatserna presenteras vill man att fokus ska ligga på effekterna av
insatserna. Programmet för dagen finjusteras innan det går ut.

§

8

Revidering av budget

Revidering av budget behöver göras vid nästa sammanträde den 19 maj.
Följande poster föreslås minskas; Se möjligheten, processtödjare,
utvärdering. Följande post föreslås höjas: Arvoden. Följande poster föreslås
läggas till: Kostnad för rekrytering + annonsering, kringkostnad ESF.
Insatsen – Se möjligheten – som ska sartas upp i Tidaholm har inte kommit
igång ännu vilket gör att en stor del av de avsatta medeln inte kommer att
förbrukas under 2015. Karin Viklund ger som förslag att man kan omfördela
de medlen till att använda som ett bidrag till en kompetenssatsning i
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arbetsmetodiken 7-tjugo, som planeras att implementeras inom våra sex
kommuners arbetsmarknadsenheter. Sammanfattningsvis handlar modellen
om HUR man ska arbeta för att deltagarna ska få vilja, mod och motivation
för att bli ansvarstagande i sitt eget liv – empowerment. Arbetssättet bygger
på ett existentiellt synsätt, involveringspedagogik och ett lösningsfokuserat
förhållningssätt. Arbetsmodellen har vi som förslag att använda oss av som
ett gemensamt arbetssätt / förhållningssätt i vårt ESF projekt. Oavsett ESF
projekt eller inte ser vi att kompetenshöjningen är en god investering då den
kommer genomsyra alla de insatser som bedrivs på
arbetsmarknadsenheterna och därmed också andra insatser som förbundet är
med och finansierar / delfinansierar.
Vid nästa styrelsesammanträde presenteras förslag på en reviderad budget
utifrån ovanstående förslag till förändringar.
§

9

Årshjul, ansökan nya insater, ansökan fortsatta insatser

Styrelsen beslutar att vi ska arbeta utifrån det framtagna årshjulet. Årshjulet
ska uppdateras varje verksamhetsår. Syftet med årshjulet är ge en tydlighet
kring förbundets arbete över året och skapa förutsägbarhet och god
framförhållning. Framtagna blanketter för nya insatser och fortsatta insatser
ska användas. Syftet med blanketterna är att bidra till väl genomarbetade
insatser och bra underlag för styrelsen för att kunna prioritera och fatta
beslut. Delårs- och helårsrapporter ska användas och förväntas bidra till en
god uppföljning av de insatser förbundet är med och finansierar.
Förhoppningen är att samtiga dokument bidrar till tydlighet, bra
framförhållning, förankring, uppföljning och transparans.
§

11

Övriga frågor

Arbetsutskottet den 4 maj ställs in då Tomas Rosenlundh har semester 4-17
maj.
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§

12

Nästa sammanträde

19 maj 2015 kl 09:00 på Hellidens folkhögskola Tidaholm, i ”Slottet”.
Sammanträdet avslutas med gemensam lunch på folkhögskolan.
§

13

Sammanträdet avslutas

Karin Viklund avtackas och önskas lycka till i sitt nya uppdrag på
Skatteverket. Karin tackar för visat förtroende och för ett gott sammarbete
med alla parter.

Vid protokollet

Justerat

Karin Viklund

Torgny Andersson

Catrin Hulmarker
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