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Sammanträde

Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Tid

2015-09-21

Plats

Lärcenter Falköping

Närvarande

Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande § 3
Torgny Andersson Försäkringskassan § 1-2, § 7 - 11
Susanne Larsson Västra Götalandsregionen
Roland Wanner Västra Götalandsregionen
Leif Andersson Karlsborgs kommun
Hans Johansson Falköpings kommun § 1-2, § 7 - 11
Bengt Andersson Tibro kommun
Christer Johansson Tidaholms kommun
Elisabeth Svalefelt, Skövde kommun
Tomas Rosenlundh Samordningsförbundet Östra Skaraborg
Anita Andersson Hagsgård Lärcentra anslöt till sammanträdet efter § 11 för att
informera om Lärcentras verksamhet och lämnade därefter sammanträdet
§

1

Sammanträdet öppnas

Hans Johansson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för
öppnat.
§

2

Val av justerare

Till protokollsjusterare utsågs Roland Wanner.
En omkastning har gjorts i dagordningen och beslutspunkterna §§ 7 – 11
lades först på dagordningen. Rektor Anita Andersson Hagsgård från
Lärcentra informerade styrelsen om den samlade verksamheten som drivs
vid Lärcentra i Falköping. En verksamhet som rymmer AME,
Yrkeshögskola, Vuxenutbildningen, Uppdragsutbildningar samt
Högskoleutbildning. Ett stort antal individer möts dagligen på Lärcentra
vilket ger synkroniseringsfördelar. SFI är en stor del av den undervisning
och sväljer ungefär 330 elever med 20 – 25 olika språk.
AME har ett stort fokus på ungdomar upp till 29 år och har till sig kopplat
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en del projekt som drivs med fokus på dem.
Uppdraget Faljobb som förbundet stöttar, har stöd av Lärcentra och Anita
Andersson Hagsgård ingår i Faljobbs styrgrupp liksom att hon är adjungerad
ledamot till beredningsgruppen i Östra Skaraborg.
Lärcentra har 90 medarbetare.
På Falköping play som återfinns på kommunens hemsida finns ett antal
storytelling inspelade om verksamheten som bedrivs på Lärcentra. I övrigt
hänvisas till bilagda PP-presentation där också kontaktuppgifter för
ansvariga medarbetare framgår.
Informationsärende och återkoppling
§

3

Värdegrundsdiskussion

Beredningsgrupperna i Skaraborg har allt sedan den 7 november 2014 inom
ramen för KUR projektet, arbetat med att ta fram en gemensam vision, en
gemensam intention samt till det kopplade värderingar som påvisar vad
förbunden är och verkar för i Skaraborg. Allt i samarbete med
organisationskonsult Mia Hultman.
Alla parter oaktat man sitter i beredningsgruppen eller styrelsen skall/bör
vara delaktiga i processen och målet är att förbunden i slutet av året har en
gemensam vision med tillhörande begrepp för hela Skaraborg.
Beredningsgrupperna i Skaraborg möts den 19 november och vid det
tillfället kommer ett slutgiltigt förslag att lämnas för beslut i respektive
styrelse.
Ur det som hittills framkommit ställer sig styrelsen bakom inriktningen så
här långt, men vill ha värdeorden engagerade, nytänkande och tillåtande
definierade på ett tydligare sätt. Vad menar vi med engagerade, nytänkande
och tillåtande? Samma tolkning oaktat förbund eller roll i förbundet.
Ryms i begreppet vision att vi främst arbetar med metodutveckling?
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Uppdraget går nu vidare till beredningsgruppen för fortsatt och slutgiltig
beredning. Ärendet återkommer den 7 december 2015 för ett slutgiltigt
beslut.
§

4

Rapport ESF

Ett första utkast till en ansökan har gått till beredningsgruppen, till styrelsen
samt till samtliga ingående kommuner i Skaraborg för att få in synpunkter
på utformningen av texten och det efter att samtliga kommuner genom
lokala representanter, utsedda av beredningsgruppen, lämnat in uppgifter på
hur varje kommun tänker agera lokalt.
En lokal mötesplats är centralt i ansökan.
Mariestads kommun har gått in som ägare till uppdraget istället för
Falköpings kommun.
Budgetprocessen tar nu vid och till skrivarsammanträdet den 6 oktober 2015
skall ett första ekonomiskt utkast finnas.
Förbundets medfinansiering diskuterades nedan under beslutspunkterna –
och vägs in i ansökan.
Försäkringskassan tillskjuter i form av egen personal 50 % av en
heltidstjänst förutom de två heltidstjänster som avses ovan gällande
förbundets medfinansiering.
Arbetsförmedlingens medfinansiering gällande lokal närvaro kommer
diskuteras den 23 september 2015.
Catrin Hulmarker undersöker med folkhögskolan i Hjo om de är beredda att
ingå i ett partnerskap i Arena 9.0.
Ansökan får ses som en ramansökan som efter eventuellt positivt beslut i
mars 2016 startar med en 4 månaders planeringsfas och därefter 32
månaders genomförandefas med start hösten 2016.
Ansökan skall vara inlämnad den 19 oktober 2015 klockan 16.00.
§

5

Budgetprocess 2016

Inför den budgetprocess som nu vidtar fram till dess att styrelsen fattar ett
beslut om verksamhetsplanen och budgeten för 2016 gäller följande ledord:
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• Förbundet skall ägna sig åt att driva metodutvecklingsuppdrag med
tydlig början och ett tydligt slut
• Det framgångsrika skall implementeras
• Långsiktighet i uppdragen men inte längre än 3 års tid
• Uppdragen skall utvärderas
• Tydliga incitament från start om implementering oaktat det handlar
om att statliga aktörer är ägare till uppdragen eller ej
• Ägaren av uppdragen agerar under uppdragets gång för att
implementeringen hålls vid liv och vid framgång blir verkställda
Beredningsgruppen möts den 9 november 2016 för att diskutera inriktningen
för 2016.
I den processen tas även frågan om en gemensam administratör för
Samordningsförbunden i Skaraborg. Den tidigare diskussionen om en
processtödjare ersätts istället av en administratör som med fördel kan vara
gemensam för alla förbunden och blir den som lokalt arbetar med all den
administration som förbunden idag har. En samverkan kan fördel ske med
Af för att eventuellt kunna anställa en individ med någon form av behov av
extra stöd för att komma ut i arbete.
§

6

Styrelseutbildning för VGR:s styrelserepresentanter

Roland Wanner informerade styrelsen om den gemensamma utbildningsdag
som regionens ägarutskott arrangerat den 9 september 2015 för regionens
valda företrädare i förbundens styrelser. En utbildningsdag med mål att få
en samsyn bland de valda företrädarna, men också en förberedelse inför de
ägarsamråd som sker runt om i Väst där företrädarna från regionen kommer
från ägarutskottet.
Regionens valda representanter kommer fortsättningsvis att kallas till
gemensamma överläggningar ett par gånger per år.
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Beslutsfrågor
§

7

Medfinansiering Arena 9.0

Styrgruppen för vägen till arbete, som arbetar med målgruppen unga med
funktionsnedsättning, har efter sitt senaste sammanträde inkommit med ett
äskande om att uppdraget för målgruppen förlängs ytterligare ett år.
Uppdraget kompletteras 2016 med att arbetet kompletteras med att
förbundet, med stöd från Samordningsförbunden i Göteborg, tar hit en
mentorskapsutbildning för arbetsgivare för att stötta dem att våga öppna upp
sin arbetsplats och bidra till att utveckla personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden.
Insatsen riktar sig till målgruppen som är aktuell för ESF uppdraget Arena
9.0 och det förbundet stöttar är det nära samarbete som Af och Fk utvecklat
i uppdraget. Förslaget är att de medel förbundet anslår till uppdraget även
utgör en del av medfinansieringen i det kommande ESF uppdraget Arena
9.0.
Styrelsen beslöt att ta upp frågan på nytt vid ett extra sammanträde den 15
oktober 2015 för att fatta ett definitivt beslut om medfinansiering av
uppdraget. ESF ansökan kommer vid detta tillfälle i det närmaste vara
komplett och förbundet kan då dessutom diskutera ytterligare en anslagspost
som återfinns i budgetförslaget för 2016 – kontant medfinansiering.
§

8

Delårsbokslut 2015

Delårsbokslutet presenterades.
De olika uppdragen har alla olika ingångsvärden för sina uppdrag men vi
saknar ett mål satt för helheten. En fråga styrelsen skickar med till
beredningsgruppen inför verksamhetsåret 2016 - ett gemensamt samlat mål
för samtliga uppdrag? Ett mål för hur många av deltagarna som efter avslut
gått vidare till arbetsmarknaden?
Styrelsen beslöt med tillägget ovan inför den kommande beredningen av
verksamhetsplan och budget, att godkänna delårsrapporten. Rapporten
kommer nu i sin helhet att tillsändas samtliga ägarparter till förbundet.
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§

9

Val av firmatecknare

Styrelsen beslöt att ordförande Catrin Hulmarker, vice ordförande Magnus
Oscarsson samt förbundschef Malin Nymann från och med dagens datum,
var för sig, är firmatecknare för Samordningsförbundet Östra Skaraborg.
Förbundets fastställda delegationsordning styr i övrigt vad gäller
beloppsgränser och befogenheter.
Paragrafen förklarades för omedelbart justerad.

§

10

Övriga frågor

Det goda exemplet till arbetsgivare som förbundet årligen delar ut på
företagsgalor i Östra Skaraborg inkluderar nu även Tidaholms och
Falköpings kommuner.
En fördelning av representationen från styrelsen är önskvärd och styrelsen
beslöt att följande ledamöter representerar förbundet vid utdelningen av
utmärkelsen tillsammans med medarbetare från uppdraget ”Vägen till
arbete”:
Den 15 oktober 2015 i Skövde – Elisabet Svalefelt
Den 23 oktober 2015 i Tidaholm – Christer Johansson
Den 11 november 2015 i Tibro – Bengt Andersson
Den 19 november 2015 i Hjo – Catrin Hulmarker
Karlsborgs kommun – Leif Andersson
Falköpings kommun – Roland Wanner
För de två sistnämnda galorna är datum ännu ej fastställda. Tid meddelas de
berörda ledamöterna.
Ägarsamrådet den 17 november 2015. Falköpings kommun har ännu inte
utsett en ägarrepresentant men så kommer ske den 14 oktober 2015.
Karlsborgs kommun saknas – Leif Andersson får i uppdrag att slutföra.
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En särskild inbjudan till ägarsamråden kommer tillsändas de nyvalda
ledamöterna inom kort.
§

11

Nästa sammanträde

15 oktober 2015 klockan 1400 i Sof:s lokaler i Skövde. På dagordningen –
beslut om medfinansiering Arena 9.0.
7 december 2015 klockan 09.00 på VinContoret i Tidaholm.
Beredningsgruppen ansluter klockan 11.00. På dagordningen – beslut om
verksamhetsplan och budget för 2016.
§

12

Sammanträdet avslutas

Catrin Hulmarker förklarade sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet

Justerat

Tomas Rosenlundh

Roland Wanner

Catrin Hulmarker

