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Samordningsförbundet Östra Skaraborg

PROTOKOLL

Nr 1/2016

2016-02-29

Sammanträde

Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Tid

9:00 - 12:00

Plats

Stationsgatan 14, Skövde

Närvarande

Catrin Hulmarker, Hjo kommun Ordförande
Conny Haraldsson, Arbetsförmedlingen Vice ordförande
Roland Wanner, Västra Götalandsregionen
Bengt Andersson, Tibro kommun
Elisabeth Svalefelt, Skövde kommun
Christer Johansson, Tidaholms kommun
Hans Johansson, Falköpings kommun
Louise Ahlgren, Försäkringskassan
Malin Nymann, Samordningsförbundet Östra
Marie Hermanson, Samordningsförbundet Östra

§1

Sammanträdet öppnas
Catrin hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat

§2

Val av justerare
Till protokollsjusterare väljs Conny Haraldsson

§3

Presentation av ny vice ordförande och administratör
Ny vice ordförande är Conny Haraldsson, Arbetsförmedlingen
Ny administratör/förbundssekreterare i Samordningsförbundet
Östra Skaraborg är Marie Hermanson.
Ordförande Catrin hälsar dem välkomna.

§4

Årsredovisning 2015
SUS-rapporter kommer att tas fram till nästa möte med statistik
över aktiviteterna. Marie Hermanson är SUS-ansvarig. De olika
projekten gicks igenom utifrån årsredovisningen:
En väg in fortsätter under året och Malin träffar AME-cheferna för
att diskutera formerna för det fortsatta samarbetet.
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Fal-jobb fungerar bra och de arbetar vidare på att hitta
konstruktiva arbetssätt. Arbetet med rehabiliteringen mot
arbetsmarknaden för personer med invandrarbakgrund försvåras av
kravet på att individen ska ha läst C-språk men man jobbar vidare
med att finna lösning på detta.
Möjligheternas kurs på Hellidens Folkskola upplever att de 15
veckorna som deltagarna går kursen inte alltid räcker till och flera
deltagare går om kursen en och ibland två gånger. Om projektet så
småningom ska avslutas är frågan hur det kan implementeras.
Roland Wanner har varit i kontakt med Gunilla Druve Jansson,
ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för att diskutera
implementering. Roland bjuds in till möte med deltagare i
projektet under våren för att få en bild av hur deltagarna upplever
kursen. Marie Hermanson får uppdraget av styrelsen att utvärdera
vad deltagarna gör efter avslutad kurs (3 och 6 månader). Ett
förslag lyfts om Hellidens Trädgårdar kan vara ett komplement till
en pre-rehab verksamhet. I dagsläget är dock det en ideell
förening. Styrelsen ställer sig positiva till Hellidens trädgårdar som
komplement om det blir en möjlighet i framtiden.
Projekt Våld i nära relationer lämnade in en intresse anmälan om
att få presentera projektet i Almedalen på ett frukostmöte. NNS
beslutar dock att inte bevilja ansökan i år men eventuellt kan det
bli intressant att vara med nästa år istället. En inbjudan att
presentera projektet under förbundsdagarna kan bli aktuellt.
Det blir ingen fortsättning på projektet Se möjligheten i Tidaholm
efter vårterminen
Samverkansprojekt mellan Försäkringskassan och SKAS fungerar
bra. Detta finansieras via sjukskrivningsmiljarden och kommer
att fortsätta under året. Avtalet är dock inte färdigt än.
Upprop för ett friskare Tidaholm är ett bra projekt och styrelsen
diskuterar hur man kan sprida projektet vidare till
andra kommuner i Skaraborg. Då Skara har höga
sjukskrivningstal skulle det vara lämpligt att det fortsätter där.
Förtydning av noter i årsredovisningen:
Sidan 14 not 3 Övriga kostnader. Ränteintäkter lades till
redovisning.
Sidan 16 not 3 Medel från Tidaholm och Falköping lades över i
årsredovisning.
På mötet diskuterades vikten av att Samordningsförbundet och
dess parter blir tydliga i målformuleringen när nya projekt startas
och att det finns en tydlig implementeringsplan.
Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen.
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§5

Budget 2016
Styrelsen gick igenom budgeten för 2016. Budgeten visar ett
överskott på drygt 4 miljoner. 15 % får avsättas till eget
kapital. Hänsyn bör tas till att två
samordningsförbund har gått samman och att tre förbundschefer
varit anställda av Samordningsförbundet under 2015.
Budgetplanen ska finnas på styrelsens sida på hemsidan.

§6

Avslut av Vägen till arbete. Utdelning av priset det Goda
exemplet.
Styrelsen beslutar att avsluta projekt Vägen till arbete.
Eva Bremer från Försäkringskassan gästade styrelsen och lämnade
rapport om bakgrunden till projektet. Anledningen till att projektet
startades var att det fanns ett stort behov av att jobba med
ungdomar, som uppbär aktivitetsersättning. Behovet ökade i
omfattning och man ville se hur man kunde jobba effektivare med
denna grupp. Det arbetas olika av de handläggare i projektet som
jobbar i Skövde/HjoTiBorg jämfört med de som arbetar i
Falköping/Tidaholm. Försäkringskassan arbetar nu på ett annat sätt
och ser därför inte behov av att driva projektet vidare. Styrelsen
påpekar att det är viktigt att inte ungdomarna som är med i
projektet märker av ett avslut utan att det finns planering för dessa
personer. Lämplig tid för avslut är april - maj. Handläggarna som
jobbat i projektet bjuds in till styrelsen under våren för att avlämna
rapport.
Styrelsen diskuterar vem som är bäst lämpad att vara ansvarig att
utse pristagare av Goda exemplet. Malin lyfter fråga till
beredningsgruppen att ta fram lämpliga personer. Frågan lyfts om
man skulle kunna lägga det på ESF projektet Ung Arena?
Styrelsen beslutar ge Malin uppdraget att driva frågan vidare.

§7

EFS Ung Arena 9.0. EFS ansökan angående metod 7/20
Uppstarten av projekten är den 1 april och projektet är tänkt att
starta 1 augusti 2016. Skrivargruppen träffas den 2 mars för vidare
planering. Styrelsen påpekar att det är av yttersta vikt att
respektive kommunledning har god kunskap om projektet, dess
syfte och genomförandeplan så att rätt funktioner engageras på
respektive plats för att nå bästa genomförande och utfall.
Information om ESF Ung Arena jämte ansökan läggs ut på
hemsidan.
Styrelsen föreslår att AU sitter med i styrgruppen för projektet.
Malin tar med sig frågan till skrivargruppen.
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Östra, Västra och Norra Samordningsförbundet önskar göra en
gemensam ansökan om EFS-medel (7 miljoner) för
utbildningsinsatser för kompetensmetoden 7/20 för öka
kompetensen i mottagandet av nyanlända.
Samordningsförbunden går in med 20.000 kr vardera under 2016.
Styrelsen beslutar att godkänna ansökan.
§8

Projekt med Coompanion, kommunalförbundet och SoF
Coompanion och har tagit initiativ till att starta upp ett treårigt
projekt med kommunalförbundet och Samordningsförbunden i
Skaraborg. Projektet riktar sig till arbetsintegrerade
sociala företagen i Skaraborg. Projektet ska utgå från en
modell som varvar nätverksträffar, träffar med företag och eget
arbete. Det kommer göras nuläges analyser, värdering av
styrkor/svagheter, trender/möjligheter, mål och vision.
Samordningsförbundet har för avsikt att lägga 90.000 kr/år i
budget för projekt under tre år under förutsättning att det
faller bra ut under första året.
Styrelsen beslutar att godkänna projektet.
Louise Ahlgren ger även förslag på att ha kvar vissa
utvecklingscheckar till de sociala företagen så att till exempel
Försäkringskassan eller kommuner kan köpa vissa pre-rehab
platser.

§9

KUR 2016
Utifrån tema Våld i Nära relationer erbjuds en repetition från de tre
tidigare tillfällena 2015, samt fördjupning i goda exempel och
utmaningar som respektive myndigheter möter. Hur blir
vi bättre på att prata om våld och vilka förutsättningar som krävs
för att möte problematiken ”Våld i nära relation”. Tid för
reflektion och samtal. Utbildningen ges under tre halvdagar, 2,3
och 10 juni. Information kommer att finnas på
www.kurskaraborg.se
Utifrån tema två inom KUR kommer föreläsare Åsa Kadowaki
föreläsa den 19 okt kl 13.30-16.30
Utväg Skaraborg kommer att ha utbildning för
Arbetsförmedlingens handläggare under hösten och det ingår i
deras projektuppdrag som Samordningsförbundet tecknat med
dem att göra detta.

§10

Kartläggning av aktiviteter i Skövde
En kartläggning över aktiviteter/resurser som finns i Skövde
kommun är påbörjad av Samordningsförbundet och kom som en
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fråga från AMA i Skövde då de såg ett behov av detta och
initierade arbetet på ett ambassadörsmöte på AMA.
Kartläggningen är tänkt att utökas till övriga kommuner om det
faller väl ut om intresse finns.

§ 11

Ansökan FINSAM medel
Försäkringskassan har gått ut med utlysning om att det finns medel
att söka från Finsam. AU anser att det inte behövs ytterligare
medel för 2016.
Styrelsen beslutar att stödja beslutet från AU.

§12

Visions- och värdegrundsarbetet
Malin presenterade förslag på ett värdegrundskort till styrelsen.
Styrelsen godkänner att korten trycks.

§ 13

Rikskonferens i Eskilstuna och NNS årsmöte
Till rikskonferensen ”Finsam i Framtiden” den 5-6 april åker
Catrin Hulmarker, Elisabeth Svalefelt, Roland Wanner, Malin
Nymann och Marie Hermanson.

§ 14

Information om uppdaterade blanketter för reseräkningar
Roland meddelar att samtliga kvitton måste bifogas blanketterna
för arvoden och resor.

§15

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§16

Besök av revisor
Revisor Ulla Göthager gästade styrelsen för
information/diskussion om hur det gått sedan hopslagningen av två
förbund. Hon påpekade att förbundet har ett stort eget kapital
vilket styrelsen informerade om att detta beror på hopslagning av
förbunden och att det även varit tre olika förbundschefer under
2015.
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Styrelsen talade om att årsredovisningen 2015 och budget 2016 är
godkänd av styrelsen och Ulla ska få ta del av dessa handlingar.
Vissa projekt diskuterades under mötet och styrelsen fick frågor
om hur man upplever arbetet i samordningsförbundet och
historiken kring förbundet.
Ulla Göthager anser att förbundet fungerar väl och att hemsidan är
lättillgänglig och uppdaterad.
Styrelsen fick frågan om det finns en internkontrollplan och
ordförande Catrin informerade om att ett förslag på plan skall
lyftas till AU.
Styrelsen tackade Ulla Göthager för visat intresse.

§ 17

Nästa sammanträde:
21 mars 2016 klockan 10:00-12:00 om SUS, ESF och visions- och
värdegrundsarbetet. Stationsgatan 14, Skövde
Au träffar revisorerna samma dag kl 13:30-14:30.

§ 18

Catrin Hulmarker avslutar sammanträdet

Vid protokollet

Justerat

Marie Hermanson

Conny Haraldsson

Catrin Hulmarker
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