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Sammanträde

Styrelsemöte Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Tid

2015-12-14

Plats

VinContoret, Tidaholm

Närvarande

Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande
Magnus Oscarsson, vice ordförande
Torgny Andersson Försäkringskassan
Roland Wanner Västra Götalandsregionen
Christer Johansson Tidaholms kommun
Hans Johansson Falköpings kommun
Elisabeth Svalefelt Skövde kommun
Malin Nymann Samordningsförbundet Östra Skaraborg
§

1

Sammanträdet öppnas

Catrin Hulmarker hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för
öppnat.
§

2

Val av justerare

Till protokolljusterare utsågs Magnus Oscarsson.

§

3

Beslut verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplanen gicks igenom och styrelsen tog beslutet att godkänna
verksamhetsplanen för 2016. Försäkringskassan meddelade att den bortre
gränsen i sjukförsäkringen kommer tas bort from 1 februari 2016.
Möjligheterna kurs kommer fortsätta 2016 men frågan är hur denna kurs kan
implementeras. Det har för våren blivit ökade ansökningar och de personer
som går kursern har stort behov och ungerfär hälften av deltagarna behöver
gå om kursen. Vart tar deltagarna vägen när de gått kursen- kan AME eller
Rehab vara länken ut? I januari kommer ett första möte ske med alla AME
chefer, Hellidens folkhögskola, AF och Fk för att se hur arbetet kan
fortskrida för att deltagarna ska få rätt insats efter Möjligheternas kurs.
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§

4

Beslut om budget 2016

Styrelsen beslutade att godkänna budgetplan för 2016.
§

5

Ny styrelsemedlem efter Magnus Oscarsson, AF

Magnus Oscarsson kommer avgå som styrelseledamot och vice ordförande
from 1 januari 2016. Ordinarie efterträdare blir Conny Haraldsson och
ersättare blir Pernilla Eriksson.
§

6

Tillsättande av förbundssekreterare/ processtödjare

Det har varit en intern rekryteringsprocess för tjänsten och tre personer
kallades till intervju.Styrelsen önskar dock ett bredare rekryteringsunderlag
och därför beslutatades om att under en begränsad tid publicera
platsannonsen på hemsidan och därefter gå vidare med
rekryteringsprocessen. Västra samordningsförbundet ställer sig positiva till
att dela en 100% tjänst på de två förbunden, vidare kontakt tas med dem för
att diskutera ev gemensamt upplägg.
§

7

Internkontroll

Ordförande Catrin genomförde den 9 december en internkontroll på
fakturorna och godkände dem.

§

8

Goda exemplet

Det beslutades hur rutinerna ska se ut för priset ”Det goda exemplet” som
delas ut på kommunernas Näringslivsgala. Styrelsen ger mandat till
handläggarna(AF/FK) inom Insatsen Vägen till Arbete att utse vem som ska
få utmärkelsen.Utmärkelsen lämnas till en arbetsgivare som har gjort något
utöver det vanliga för personer (19 – tom 29 år) inom Insatsen Vägen till
Arbete, och fått möjlighet till en anställning utifrån sina förutsättningar.
Styrelsens representanter från varje kommun är med och delar ut priset
tillsammans med handläggarn från AF/FK. Den arbetsgivare som får priset
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bjuds på Näringslivs galan( antalet kan varierar beroende på hur företagets
representation ser ut) En pressrealise kommer även göras inför
Näringslivsgalan.
§

9

KUR

Årets KUR satsning som har handlat om Våld i nära relationer har fått
mycket positiv respons och en uppföljningsdag kommer erbjudas under
2016. Troligtvis kommer det inte bli några extra KUR pengar nästa år men
Samordningsförbundet tycker ändå det är viktigt att följa upp årets lyckade
satsning.
§

§

10

Rapporter

-

Förbundschefen informerade om att hon går en ledarskaps utbildning
i Utvecklade ledarskap som är speciellt utformat till förbundschefer i
landet. Utbildningen är klar i juni 2016.

-

Ett ägarsamråd ägde rum den 17 nov tillsammans med Norra och
Västra Samordningsförbundet. En
bakgrundsbeskrivningsbeskrivning av riktlinjer för ägarsamråd,
strukturer och förbundsordning gicks igenom samt förklaring om
vad FINSAM lagen är. Nästa möte är den 22 nov 2016.

-

Det finns i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner samverkansmöten
som fungerar relativt bra och frågan är om liknade möten kan skapas
i övriga kommunerna? Förbundchefen ser över detta under nästa år.

-

ESF projektet Ung Arena 9.0 hoppas kunna verkställas men
slutgiltigt besked fås inte förrän i februari.
11

Rikskonferens Eskillstuna 2015

Elisabeth Svalefelt, Hans Johansson och Malin Nymann kommer att åka,
ersättare är Roland Wanner.
§

12

Sammanträdestider/årshjul

Ett extra möte har lagts in då revisorer kommer besöka förbundet i februari.
Följande datum och tider gäller:
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22 feb Arbetsutskott kl 9-11
29 feb Styrelsemöte kl 9-12. Besök av revisor kl 11-12
21 mars Styrelsemöte kl 10-12. Besök av revisorer kl 13.30-14.30 med AU
5-6 april Rikskonferens Eskilstuna
23 maj Arbetsutskott kl 9-11
30 maj Styrelse kl 9-12
5 sept

Arbetsutskott kl 9-11

12 sept Styrelsemöte kl 9-12
19 okt Styrelsemöte och Beredningsgruppsmöte med Mia Hultman fm
14 nov Arbetsutskott kl 9-11
12 dec Styrelse och beredningsgrupp- årsavstämning
Årshjulet kommer läggas ut på hemsidan.
§

13

Avstämning med Värdegrunds och visoinsarbetet

Möte tillsammans med beredningsgruppen där man tittade på och godkände
arbetet med vision, intention och värderingars arbete som pågått under
2015.
Visionen:

Vi skapar möjligheter!
För att göra det mer kraftfullt för såväl samordningsförbundet som individen
- möjligheter.
Intention:
Vi samlar våra gemensamma resurser för att ta tillvara och utveckla den
enskildes förmågor.
Värderingarna:
Nytänkande – Jag är nytänkande genom att jag …
 Lösningsorienterad
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Vågar ta nya vägar
Samverkar över gränserna
Tar tillvara andras kunskap och erfarenhet
Är omvärldsbevakande

Engagerad – Jag är engagerad genom att jag …






Härvarande
Vill vara med och påverka
Är väl förberedd
Aktiv
Ansvarstagande

Tillåtande – Jag är tillåtande genom att jag …





Ok att misslyckas
Öppen för nya ideer
Aktivt lyssnande
Respekterar olikheter

Förslag är att vision, intention och värderingar bör finnas på dagordningen
och att något slags ”värdekort” trycks upp. Samordningsförbundet Norra
Skaraborg är också med i detta arbetet.
Vidare diskuterades i grupper tillsammans med beredningsgruppen hur
Samordningsförbundet kan arbeta vidare nästa år med de extra medlen som
tillkommit:
o FK har ev behov av att få snabba arbetsförmågebedömningar- kan
samverkan ske mellan Rehab och Fk? Fk arbetar vidare med
förslaget. Hur kommer de personer som är inskrivna på bla AME
vidare? Kan man använda ÅKA modellen som Västra
Samordningsförbundet arbetar med?
o Hur kan man arbeta mer PRErehab dvs innan personerna kommer till
arbetslivsinriktad rehab?
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o Hur gå vidare med behovet som finns med de nyanländakommunerna fundera vidare på detta och kommer med konkreta
förslag.
o Kan man titta på ” en trappa”( förslag Maslow behovstrappa) för att
se vilket steg deltagare i de olika aktiviteterna är i och hur de ska
kunna göra en stegförflyttning?
o Förslag uppkom om en gememsam föreläsning nästa år med fokus
på kulturkompetens och kriser.
o Utväg utvärderas och det ska vara klart våren 2016 och detta vill
samordningsförbundet följa.
o Hur fungerar samverkan slutenvård/ öppenvården-Roland Wanner
fick uppdrag att titta vidare på detta.
§

14

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp
§

15

Nästa sammanträde

29 februari kl 9-12. Besök av revisor kl 11-12
Samordningsförbundets lokaler, stationsgatan 14, Skövde
§
16
i styrelsen

Catrin Hulmarker avslutar mötet och tackar Magnus för tiden

Vid protokollet

Justerat

Malin Nymann

Magnus Oscarsson

Catrin Hulmarker

