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Sammanträde
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Tid

2015-05-19

Plats

Hellidens folkhögskola, Tidaholm

Närvarande

Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande
Torgny Andersson Försäkringskassan
Susanne Larsson Västra Götalandsregionen
Roland Wanner Västra Götalandsregionen
Bengt Andersson Tibro kommun
Leif Andersson Karlsborgs kommun
Christer Johansson Tidaholms kommun
Hans Johansson Falköpings kommun
Elisabeth Svalefelt, Skövde kommun
Lena Elmquist Hellidens folkhögskola § 1 – 3
Bo Frid Hellidens folkhögskola § 1 - 3
Tomas Rosenlundh Samordningsförbundet Östra Skaraborg
§

1

Sammanträdet öppnas

Catrin Hulmarker hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för
öppnat.
§

2

Val av justerare

Till protokollsjusterare utsågs Roland Wanner.
Informationsärende och återkoppling
§

3

Möjligheternas kurs på Hellidens folkhögskola

Rektor Lena Elmquist berättade inledningsvis om folkhögskolan och den
verksamhet som bedrivs där idag och de planer som finns inför framtiden.
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Bo Frid, processledare för Möjligheternas kurs, informerade speciellt om
den insats som förbundet finansierar. Uppdraget är en aktivitet riktat mot
den målgrupp som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målet är att 60 % skall
gå vidare till en arbetsriktat rehabilitering alternativt ta ett nästa steg i sin
egen rehabilitering. Aktiviteten är på 15 veckor och den aktivitet som nu
avslutats hade 13 deltagare.
Nyckelord för aktiviteten är kravlöshet, tid samt att se det friska.
Målgruppens karaktär har förändrats under över tid – idag lider allt fler av
hjärnsymptom än tidigare och bara det att komma utanför hemmet är ett
stort steg för många deltagare. Redskap för att åstadkomma denna
förändring är att erbjuda tid, ge utrymme för skapande och ge utrymme för
reflektion. Viktiga ingredienser i att våga ta ett nästa steg i sin egen process.
Trepartssamtal tillsammans med inremmiterande myndighet upplevs som ett
stort stöd av de individer som deltar. Av vikt är då också att efterföljande
led fungerar i sitt mottagande efter att aktiviteten avslutats och just nu har
Arbetsförmedlingen stora bekymmer att kunna vara mottagare och ta över
och lotsa vidare i rehabkedjan. Medelsbrist som får svåra konsekvenser för
individen.
Som bekant har stora försök gjorts både från folkhögskolans sida som
förbundet, att få en nationell ekonomisk satsning på en aktivitet som denna
på folkhögskolorna. Just nu finns inte det intresset av statsmakterna, men
frågan måste lyftas igen eftersom målgruppen finns i hela Sverige, vi har
många med psykisk ohälsa i hela landet, vi har folkhögskolorna som en
resurs som kan bidra med en del av en rehabkedja som startar med denna
förrehabilitering. Det kan ytterst sett inte vara Samordningsförbundens sak
att driva en aktivitet som denna över tid utan här bör ett centralt grepp tas.
§

4

Rapportering ESF

Strukturfondspartnerskapet har i sina diskussioner offentliggjort två
inriktningar inför den utlysning som kommer offentliggöras den 12 juni
2015.
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• Öka övergångarna till arbete för ungdomar 15 – 24 år
• Öka övergångarna till arbete för personer i långtidsarbetslöshet med
sammansatt problematik, inom målgruppen utrikes födda respektive
personer med funktionsnedsättning
Om inget oförutsett inträffar utan inriktningen håller stämmer den väl
överens med den diskussion beredningsgruppen haft om inriktningen av
projektet. Det möjliggör även att gruppen unga med funktionsnedsättning
kan tas med och då i första hand upp till 29 år.
Förberedelserna inför beslutet den 12 juni 2015 pågår för fullt. En
skrivargrupp är bildad med representation av ledamöter från båda de
förstudier som genomfördes 2014 – ”Vi vill vara med” och ”Samverkan för
Skaraborgs unga”. Där ligger en av styrkorna i att nu gå vidare och bygga
ansökan på det som redan genomförts och på de inspel som nu är förväntade
ifrån beredningsgruppens ledamöter om hur de i sin kommun vill organisera
det fortsatta arbetet.
Lotten Svenssons medverkan som ansvarig att hålla ihop skrivargruppen är
ett viktigt komplement till att senast den 15 september 2015 kunna ha en
färdig ESF ansökan för hela Östra Skaraborg. Hon är idag medfinansierad
av Norra Skaraborg med 40 000 SEK och motsvarande belopp föreslås
komma erbjudas henne av förbundet. I uppdraget ingår att ansvara för
skrivningen, att med stöd av skrivargruppen hålla ihop arbetet med ansökan
fram tills ansökan lämnas in i projektrummet den 15 september 2015.
Ägarskapet har tidigare diskuterats i styrelsen. Att dela ansvaret mellan en
ägare och en annan part som svarar för den ekonomiska redovisningen är
inte framgångsrikt. Falköpings kommun erbjuder sig att ta på sig ägarrollen
och också ansvara för den ekonomiska redovisningen. En kontakt kommer
inom kort upprättas mellan förbundschefen och Falköpings kommuns
ekonomienhet för att slutföra dessa diskussioner. Det positiva med att ha
Falköpings kommun som ägare är att kompetensen sedan tidigare att äga ett
paraplyprojekt finns. ”Vägen till arbete/studier” för ungdomar med
funktionsnedsättning var ett sådant paraplyprojekt.
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Styrelsen ställde sig bakom målgruppsinriktningen, ställde sig
positiv till att Falköpings kommun tar på sig ägarrollen samt att
Lotten Svensson erhåller ett bud att bli ansvarig som huvudsekreterare för ansökan.
§

5

Rekrytering av ny förbundschef

24 sökande har visat intresse för arbetet som förbundschef. En kort
presentation av dem som sökt gjordes vid sammanträdet och av de 24 skall
nu 8 kandidater tas fram till den presentation som Rikard Arenius gör till det
förstärkta arbetsutskott den 27 maj 2015. Därefter sker intervjuer och den 16
juni 2015 fattas det formella beslutet om den nya förbundschefen.
Offerten från Avonona Ledarsupport har nu korrigerats till 75 000 SEK.
Annonskostnad för uppdraget hamnade på 14 000 SEK.
§

6

Programupplägg 14 september

Inom Kursatsningen för Skaraborg har Mia Hultman från
Identitetsakademin anlitas som inspiratör och samtalsledare i frågor som rör
värdegrund, visioner och intentionen av vårt arbete. Till den 14 september
ligger fokus på effekterna av de insatser förbundet driver. Som en del i det
arbete som pågår med Mia, föreslås därför att hon är med under hela dagen
och att dagen avslutas med en gemensam workshop där vi fortsätter arbetet
med värdegrund, visioner och intentionen med förbundets verksamhet. Vi
delar tillsammans den helhet som beredningsgruppen arbetar med.
Förhandlingarna med Mia Hultman ännu inte avslutade eftersom vi prövar
att få möjligheten att lägga det inom ramen för KUR satsningen.
Beslutsfrågor
§

7

Revidering av budget

En revidering av budgeten presenterades.
Anslaget till ”Se möjligheten” minskades till 200 000 SEK innevarande år
utifrån att uppdraget startar 10 augusti 2015, ett maxbelopp till konsulttjänst
att avsluta ansökan till ESF sattes till 50 000 SEK, arbetsmodellen 7/20 som
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tidigare diskuterats i styrelsen, erhåller 288 000 SEK för genomförande och
inkluderar då handläggare på AME/AMA i uppdraget ”En väg in – via
AME” samt handläggarna i ”Vägen till arbete”. Insatsen ingår även som en
del i förberedelsen till en gemensam ESF-ansökan.
Processtödjartjänsten senareläggs och kopplas till ett eventuellt beslut om
ESF medel 2016. De medel som avsatts för utvärdering skjuts till
nästkommande verksamhetsår 2016. Anslaget för styrelsens arbete höjs i
och med att förbundet under innevarande år sammanträtt fler gånger än
planerat.
Styrelsen beslöt att fastslå den reviderade budgeten för
verksamhetsåret 2015.
§

8

Äskande om statliga medel 2016

Försäkringskassan har tillskrivit Samordningsförbunden om den möjliga
statliga medelstilldelningen för 2016. Förslaget bygger helt på den modell
som Samordningsförbundet tidigare ställt sig bakom 2014, men som för
2016 i vårt fall kan innebära en minskning av de statliga medlen.
För parterna är en medfinansiering på motsvarande belopp som staten ger i
år inte ett bekymmer, utan ett äskande av motsvarande medel på 4 500 000
SEK kommer inlämnas till Försäkringskassan. Ett beslut om tilldelning
kommer i slutet av oktober alternativt början av november 2015.
Styrelsen beslöt att ställa sig bakom förslaget till äskandet för
verksamhetsåret 2016. Äskandet tillskrivs Försäkringskassan för
vidare handläggning.
Styrelsen beslöt även att tillskriva Västra Götalandsregionen i frågan
om ett ägarsamråd. För kommunerna i vårt förbund är förankringen
om medfinansiering väl förankrat, men det som saknas är
en tydlig förankring i regionen.
§

9

Ansökan om projektbidrag till kompetensinsats 7/20

AMA i Skövde har för ingående kommuners arbetsmarknadsenheter
inkommit med en ansökan som avser 20 deltagare och
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen om 4 deltagare från uppdraget
”Vägen till arbete”. Totalt 24 platser á 12 000 SEK per plats. Syftet är att
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skapa ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med att stärka individen och
också möjligheten att stärka samverkan mellan kommunernas olika
verksamheter. Kompetensinsatsen skall också ses en förberedelse inför ett
eventuellt gemensamt ESF uppdrag där en gemensam metodik används.
Styrelsen beslöt att bifalla ansökan på 288 000 SEK
och uppdrar åt AMA Skövde att teckna avtal med Arbetslinjen
Klippan i Borlänge. Insatsstart i oktober 2015.
§

10

Övriga frågor

En ny flik för styrelsen har skapats på Samordningsförbundets hemsida.
Under denna flik kommer de handlingar som är aktuella till kommande
styrelsesammanträden läggas. Kallelsen kommer som vanligt att gå ut via epost.
En utloggningsfunktion bör tillkomma så att när man lämnar
sammanträdesrummet låsas sidan.
Samverkansresurs våld i nära relationer. Uppdraget är övergripande för
Skaraborg genom att Försäkringskassan har helhetsgreppet för länet. Skövde
kommun är expertresursen i uppdraget och tillför den kompetens som
behövs för att uppdraget skall bli framgångsrikt. Till detta kommer den
KUR satsning som görs i Skaraborg där vi från våra olika myndigheter når
över 200 medarbetare i ökad kunskap om våld i nära relationer.
§

11

Nästa sammanträde

16 juni 2015 klockan 08.00 i förbundets lokal på Stationsgatan 14 i Skövde.
På dagordningen – beslut om ny förbundschef samt information om hur
processen runt en ESF ansökan fortskrider.
§

12

Sammanträdet avslutas

Catrin Hulmarker förklarade sammanträdet för avslutat.

Samordningsförbundet Östra Skaraborg

PROTOKOLL

Nr 5/2015

2015-05-19

Vid protokollet

Justerat

Tomas Rosenlundh

Roland Wanner

Catrin Hulmarker
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