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Samordningsförbundet Östra Skaraborg

PROTOKOLL

Nr 2/2016

2016-03-21

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 Ledamot
Torgny Andersson, Försäkringskassan Ledamot
Bengt Andersson, Tibro kommun
Christer Johansson, Tidaholms kommun
Hans Johansson, Falköpings kommun
Leif Andersson, Karlsborgs kommun
Susanne Larsson, Västra Götalandsregionen
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 Torgny Andersson

§3

Projektansökningar
Två projektansökningar har kommit in till SoF. Styrelsen går igenom
inkomna ansökningar.
Projekt 1: SAS. Ansökan från Samhall, AF och Skövde kommun.
Möjliga steg till arbete för människor med funktionsnedsättning.
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Frågor som styrelsen ställer sig:
- Hur många personer kan Samhall tänka sig att anställa för projektet?
- Vad är nytt i jämförelse med andra projekt som bedrivs i nuläget?
- Hur ska det implementeras och hur går man vidare efter avslut?
- Vilken grupp inom funktionsnedsättning menas?
- Vad är syftet med projektet?
Styrelsen anser att informationen i ansökan är allt för bristfällig för att
ta ställning till projektet. Projekten behöver förankras i
organisationerna innan beslut kan tas.
Styrelsen kan inte ta ställning till frågan då man anser att en ordentlig
grund för ansökan saknas.
Projekt 2: Vägen till arbete- implementering Falköping/Tidaholm
Man vill ta tillvara på kunskapen man har skaffat sig i projekt Vägen
till arbete. Projektet kan knytas till Ung Arena 9.0. De handläggare
som arbetat i projektet vill se ett ökat samarbete med kommunerna
kring ungdomar med aktivitetsersättning. En resursperson från
kommunen behöver anställas för projektet. Tidsperioden för projektet
är 1 april-31 december 2016.
Styrelsen är positiv till projektet men vill ha en tydliga
projektbeskrivning och önskar även att ärendet först lyfts i
beredningsgruppen.
När det gäller nya projekt önskar styrelsen att ärenden först
bereds i beredningsgruppen.
§4

Reflektioner från beredningsgruppen utifrån telefonintervjuer
Förbundschefen har ringt runt till beredningsgruppen med avsikt höra
vilka resurser/förbättringsområden och hinder man ser i
beredningsgruppen.
Förbundschefen går igenom svaren från intervjuerna.
Deltagarnärvaron i beredningsgruppen ser olika ut och det är av stor
vikt att beredningsgruppen är engagerade och känner delaktighet i
mötena samt sprider information vidare till respektive parter.
Styrelsen lyfter frågan om hur beredningsgruppens arbete kan
förbättras i respektive kommun.
Styrelsen vill se om det kan finnas goda exempel från hur
beredningsgrupper arbetar i andra förbund.
Styrelsen ser att det behövs ett omtag i beredningsgruppen och
styrelsen beslutar därför att bjuda in beredningsgruppen till ett
möte den 12 september, som startas med gemensam lunch.
Förbundschef Malin återkommer med plats.
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§5

Regeringen bjuder i samarbete med Försäkringskassan in till
”Kraftsamling för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro”
27 april i Göteborg
Catrin Hulmarker och Malin Nymann åker till Göteborg.

§6

Ung Arena 9.0
Förbundschefen presenterar ett första utkast på skrivargruppens
arbete för styrelsen.
Styrelsen diskuterar kring vilken information som gått ut till
kommunerna om Ung Arena 9.0. Möten kommer ske i kommunerna
under april/maj så att alla kommunerna får samma information.
Styrelsen diskuterar vem som ska sitta med i styrgruppen för projektet
och förslaget är att några personer från Au är med men man vill veta
hur Norra Samordningsförbundet ska göra så att det blir liknade
upplägg. Förbundschefen tar med frågan till skrivargruppen.
Styrgrupp/projektgrupp och arbetsgrupper är ännu inte klara men
planeringsfasen börjar den 1 april och då kommer det arbetas aktivt
med frågan. Styrelsen beslutar att avvakta ytterligare information.

§7

”Det goda exemplet”
Förbundschef presenterar upplägget på "Det goda exemplet" för
styrelsen.
AME-enheterna och AF delar ut priserna i respektive kommun.
Styrelsen tackar för presentationen.

§8

SUS- rapporter
Förbundschefen föredrar statistik över deltagare som aggregerat i
projekten under 2015.
Rapporten läggs ut på hemsidan www.ostraskaraborg.se
Styrelsen tackar för informationen

§9

Övriga frågor
- SoF Östra bjuder in till öppet hus på Stationsgatan 14, den 19 - 20
april samt den 20 maj. Inbjudan skickas till berörda
samarbetspartners. Inbjudan mejlas även ut till mötesdeltagarna.
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- Det finns en plats kvar till Finsams konferens i Eskilstuna den 5-6
april 2016. Anmälan till förbundschef Malin.
- Vad händer med Möjligheternas kurs när inte Sof är med och
finansierar? Roland har lyft frågan till Hälso- och sjukvårdnämnden.
Roland och förbundschefen ska träffa deltagare som gått
kursen för att få se hur de upplevt att gå kursen.
§10

Nästa sammanträde:
30 maj 2016 klockan 09.00-12.00 Stationsgatan 14, Skövde.
Handläggare i projektet Vägen till arbete bjud in kl 11.00 för att
redovisa slutresultat.

§ 11

Catrin Hulmarker avslutar sammanträdet

Kl 13.30 Au möte med revisorer angående årsredovisning 2015

Vid protokollet

Justerat

Marie Hermanson

Torgny Andersson

Catrin Hulmarker

