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Sammanträde

Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Tid

2015-06-25

Plats

Samordningsförbundets lokaler i Skövde

Närvarande

Magnus Oscarsson Arbetsförmedlingen ordförande
Torgny Andersson Försäkringskassan
Louise Ahlgren Försäkringskassan
Susanne Larsson Västra Götalandsregionen
Roland Wanner Västra Götalandsregionen
Bengt Andersson Tibro kommun
Christer Johansson Tidaholms kommun
Elisabeth Svalefelt, Skövde kommun från § 3
Rikard Arenius Avonova ledarsupport § 11
Tomas Rosenlundh Samordningsförbundet Östra Skaraborg
§

1

Sammanträdet öppnas

Magnus Oscarsson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för
öppnat.
§

2

Val av justerare

Till protokollsjusterare utsågs Torgny Andersson.
Informationsärende och återkoppling
§

3

Ägarsamråd

Ett gemensamt ägarsamråd för samtliga förbund i Skaraborg äger rum i
Skövde den 17 november 2015 klockan 13.15. Lokal ännu inte fastställd,
men beroende på antalet deltagare kan förbundets sammanträdesrum nyttjas.
Genom ägarsamrådet uppfyller förbunden därmed det krav på samråd som
återfinns i 13 § förbundsordningen.
Förbundscheferna från de tre förbunden deltar och informerar om de
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processer som är pågående i varje förbund.
Parterna förutom kommunrepresentanterna är vidtalade och kommer att
delta. Kommunstyrelsen i varje kommun tillskrivs att utse en ledamot som
får till uppgift att som ägare representera kommunen. Den personen skall
inte vara en medlem av styrelsen. Förbundets arbetsutskott kommer inte att
närvara utan mötet är ett rent ägarsamråd med ägarföreträdarna.
§

4

Ny modell för statlig medfinansiering

Försäkringskassan har sammanställt de äskande som förbunden gjort inför
verksamhetsåret 2016. Bilden som växer fram är att kommuner och regioner
är beredda att matcha en ökad statlig tilldelning 2016, men fördelningen till
förbunden är inte klar. Förbunden har nu börjat använda sitt eget kapital
även om en viss osäkerhet råder hur mycket som kommer tas i bruk under
innevarande år.
Besked om tilldelningen av medel för 2016 kommer dröja, men processen
pågår nationellt och senast den 30 november 2015 bör vi ha ett besked om
tilldelningen. I förbundets skuggbudget har vi räknat på ett alternativ med
10 % nedskrivning av anslaget.
§

5

Rapportering ESF

Strukturfondspartnerskapet har i utlysningen som offentliggjordes den 15
juni 2015 angett två inriktningar:
• Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och
män 15 – 24 år. Ungdomarna skall stå långt ifrån arbetsmarknaden
eller riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem
• Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står
särskilt långt från arbetsmarknaden. Individer mellan 15 – 64 år och
som har utländsk bakgrund och eller har funktionsnedsättningar
Den skrivargrupp som arbetar med uppdraget har enats om att inrikta sig
mot den första inriktningen – ungdomar 15 – 24 år. En linje som faller väl in
med de två förstudier som gjorts i länet och som harmoniserar med Level
Up, Samordningsförbundet Västra Skaraborgs beviljade ansökan.
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I målgruppen kommer även ungdomar med funktionsnedsättning kunna ingå
samt ungdomar med invandrarbakgrund.
Mötesplatsen lokalt är centralt i ansökan och varje kommun i östra och
norra Skaraborg arbetar nu med frågan om hur man vill bygga upp denna
mötesplats. Den 19 augusti 2015 skall ett embryo och ett skal finnas hur
varje kommun tänker sig organisera denna mötesplats samt hur mycket egen
medfinansiering man lär beredd att bidra med. Egen medfinansiering är
viktigt eftersom mötesplatserna efter genomfört projekt skall fortsätta vara
verksamma.
Ansökan skall vara färdigprocessad till den 18 oktober 2015 då ansökan
lämnas in. ESF kontoret i Göteborg anlitas i processen för vägledning och
stöttning. I mitten av augusti möter delar av skrivargruppen
kommunalförbundet för att informera om utvecklingen i det pågående
arbetet. Arbetsförmedlingens avtal med kommunerna om hur
ungdomsarbetslösheten skall minimeras är en viktig parameter i den
ansökan vi gör - vi skall inte dubbelarbeta utan synkronisera våra rörelser.
Falköpings kommun blir ägare till paraplyprojektet med dess 9 olika
underprojekt. Ett underprojekt i varje kommun.
Samordningsförbundets Au i Norra Skaraborg har ställt sig bakom
inriktningsförslaget på ansökan.
Styrelsen beslöt efter har ställt sig bakom ovan beskrivna inriktning.
Beslutet innebär ett visst avsteg från vår huvudsakliga målgrupp som börjar
från 18 år och uppåt, men konstaterade styrelsen, vi kan förebygga en
utslagning genom att engagera oss för ungdomar från 15 år.
Till den nya förbundschefen gavs ett uppdrag att tillsammans med
beredningsgruppen analysera förbundets behov i varje kommun. De ökade
sjuktalen både internt bland de redan anställda och arbetslösa är ett
orosmoment att utreda vidare. En långsiktig strategi för förbundets
satsningar över tid skall tas fram, kopplat till det värdegrundsarbete och
visionsarbete som pågår i arbetet.
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§

6

Utloggning från styrelserummet på hemsidan

Efter dialog med leverantören till förbundets hemsida finns ingen annan väg
än att stänga webbläsaren för att sessionen skall avslutas och att
webbläsaren skall kräva lösenordet igen. Det finns en annan väg att gå via
att arbeta via en inkognitoflik eller liknande, men den vägen är krångligare
att arbeta utifrån och gör hela processen mer omständlig.
Alltså – stäng webbläsaren om ingen annan skall ta del av det underlag som
finns på styrelsens egen sida.
§

7

Programupplägg 14 september

Mia Hultman från Identitetsakademin medverkar dag som ovan som
inspiratör och samtalsledare i frågor som rör värdegrund, visioner och
intentionen av vårt arbete. Ett arbete som redan är påbörjat med
beredningsgrupperna i Skaraborg och som nu kommer utökas med att även
samtliga styrelseledamöter i Skaraborg blir involverade i processen.
En kompletteringsansökan kommer göras till KUR för att täcka del av
kostnaden för Mia Hultman. Resterande kostnad delas mellan de tre
förbunden i Skaraborg.
§

8

Gemensamt avslut med styrelse och beredningsgrupp

Utifrån det värdegrundsarbete som pågår inom förbundet beslöts att avsluta
verksamhetsåret 2015 gemensamt mellan styrelse och beredningsgrupp på
VinContoret i Tidaholm den 7 december 2015.
Beslutsfrågor
§

9

Samverkansprojekt Tidaholm

Samordningsförbundet har genom åren samverkat med regionens satsning i
sjukskrivningsmiljarden och denna samverkan fortsätter även i år.
Samverkansprojektet i Tidaholm har som syfte att arbeta med en aktiv
sjukskrivning redan från första dagen, att förebygga sjukskrivning och som
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mål minska antalet sjukpenningdagar i Tidaholms kommun och närma sig
snittet i Skaraborg.
Insatsmedlen som ställs till förfogande går till att frigöra personal från Fk
till uppdraget. Total insatskostnad 600 000 SEK som förbundet därefter
rekvirerar från Närhälsan Skaraborg.
Styrelsen beslöt att teckna avtal med Försäkringskassan och Närhälsan
Skaraborg och anslå 600 000 SEK till insatsen. Motsvarande belopp
debiteras därefter Närhälsan Skaraborg.
§

10

Samverkansprojekt SKAS

Ytterligare ett samverkansprojekt som har sina rötter i
sjukskrivningsmiljarden. Ägare till insatsen är Försäkringskassan och SKAS
och målet är bland annat att öka delaktigheten för patienten i
sjukskrivningsprocessen. Målgruppen är bland annat cancerpatienter och här
kan nämnas att Försäkringskassans och SKAS gemensamma arbete i
uppdraget har inneburit att modellen nu förs vidare till nationell nivå. Det är
främst på det sätt man möter cancerpatienter som står i fokus för detta
nationella intresse.
Styrelsen beslöt att teckna avtal med Försäkringskassan och Skaraborgs
sjukhus och anslå 400 000 SEK för uppdraget. Motsvarande belopp
debiteras därefter Skaraborgs sjukhus.
§

11

Förbundschef Östra Skaraborg

Rikard Arenius från Avonova ledarsupport informerade styrelsen om det
rekryteringsarbete som gjorts.
24 sökande har visat intresse för arbetet som förbundschef och efter
djupintervjuer, tester, referenstagningar och intervjuer med arbetsutskottet,
har arbetsutskottet tillsammans med Rikard Arenius enats om att för
styrelsen föreslå Malin Nymann som ny förbundschef från den 1 september
2015.
Malin Nymann är utbildad arbetsterapeut men har de senaste åren varit
processledare och projektledare i VGR för olika projekt inom
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sjukskrivningsmiljarden och i samverkan med FK. Malin Nymann har god
inblick i förbundets arbete eftersom hon sedan drygt ett år tillbaka sitter i
samtliga Skaraborgsförbunds beredningsgrupper.
Styrelsen beslöt att erbjuda Malin Nymann anställningen som förbundschef
för Samordningsförbundet Östra Skaraborg. Tillträde på halvtid från 1
september 2015 och heltid från 1 oktober 2015. Malin Nymann erbjuds att
delta i utvecklingsprogrammet för förbundschefer med start i oktober 2015.
Ett avtal tecknas med hennes huvudarbetsgivare VGR om arbetsvillkor och
lön under den tid som hon är anställd av förbundet.
§

12

Övriga frågor

Förbundschef Janet Wohlfarht i Västra Skaraborg har hastigt avlidit efter en
längre tids sjukdom och förbundet står sedan den 16 juni 2015 utan
förbundschef.
Styrelsen för Sof Västra Skaraborg har ställt frågan till Au om att till att
börja med låna ut t.f. förbundschef Tomas Rosenlundh på timmar samt att
han därefter efter inskolningen av nya förbundschefen i Östra Skaraborg
helt övergår till Västra Skaraborg.
Styrelsen beslöt att Tomas Rosenlundh från och med idag utlånas per timme
till uppdraget som t.f. förbundschef i Västra Skaraborg.
I samband med begravningsakten för Janet Wohlfarht beslöt styrelsen att
visa sitt deltagande genom att delta med en gemensam gåva till
Cancerfonden tillsammans med Sof Norra Skaraborg och
Samordningsförbundets nätverk i Väst.
Roland Wanner lyfte frågan om certifiering för arbetsmarknadsåtgärder
inom lättare industriell hantering? MÖS har ställt krav på certifiering av den
åtgärd SKAS bedriver för ungdomar med funktionsnedsättning vars
arbetsuppgifter bland annat handlar om kabelrensning.
Susanne Larsson sitter med som ledamot i MÖS och kommer lyfta frågan.
För mycket förloras om en sådan verksamhet inte skall få finnas kvar.
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§

13

Nästa sammanträde

21 september 2015 klockan 09.00 på LärCenter i Falköping. På
dagordningen – beslut om delårsrapporten.
§

14

Sammanträdet avslutas

Magnus Oscarsson förklarade sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet

Justerat

Tomas Rosenlundh

Torgny Andersson

Magnus Oscarsson
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