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Informationsunderlag till styrelsemötet 2017-05-09
§ 5 Informationsärenden
5.1 Eventuella ansökningar till hösten
Inga nya ansökningar har inkommit än men det diskuteras olika prerehabiliteringsinsatser i
kommunerna.
AME/Helliden
Eventuellt kan ett samarbete ske mellan Tidaholms kommun, AME och Hellidens
folkhögskola. En ansökan kommer eventuellt att inkomma avseende detta. Diskussion ska ske
med Socialtjänsten samt Försäkringskassan om deras roll i detta och hur samarbetet ska se ut.
Hantverkscentrum Tibro/AME
Även här pågår diskussioner om en ansökan som eventuellt inkommer till nästa möte. Jan
Andersson, AME och Jurgita Jonsson, IFO har kontakt med Hantverkscentrum och de
kommer ha ett möte med Fk.
Livet just nu-Hjo
Pernilla Lundmark, AME ska träffa projektgruppen för vidare diskussioner.
Astrakan- Skövde
Malin har haft telefonmöte med Hushållningssällskapet för att se om det skulle gå att få
platser för prerehabilitering på Rånna (naturtema) där nu projekt Astrakan finns. Eva Bremer
har undersökt hur många som eventuellt skulle kunna bli aktuella från Försäkringskassan och
trodde att ca 10 personer kunde komma till tals i dagsläget. Möte kommer ske med
Försäkringskassan, Hushållningssällskapet, Skövde kommun och förbundet innan sommaren
för att se om det går att skapa ett projekt där.
Bräcke Diakoni
Bräcke har ringt till Samordningsförbundet. De funderar på ansöka om ett projekt för de
ungdomar som genomgår neuropsykiatrisk utredning men inte får en diagnos och därför
hamnar mellan stolarna. Målgruppen bör rikta sig till de i arbetsför ålder.
Läkarintyg och SGI
Socialförvaltningen i Falköping är i behov av samordning för de som har SGI 0. Tanken är att
göra en kartläggning av hur många som har försörjningsstöd som skulle kunna vara aktuella
för samordning via Försäkringskassan. Eventuellt kommer en ansökan inkomma angående
detta.
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5.2 KUR utbildningar
Frukostmöten med tema psykisk hälsa sker i Tibro 11 maj klockan 8-9, lokal Näringslivets
hus, Hjo 23 maj klockan 8-9, AME och Falköping 8 juni klockan 8-9, Lärcenter.
Åsa Kadowaki och två distriktsläkare kommer till Skaraborg v 39 och v 45. Ett preliminärt
aktivitetsschema kommer visas på mötet.
Just nu samlas underlag ihop för att få en bild över vilka insatser som önskas. Föreläsningar
och handledning är prioriterade insatser. Den 28/9 kommer Åsa föreläsa för arbetsgivare vid
tre olika tillfällen.
Föreläsningar Religionsvetarna 25/4 Mariestad (grundutbildning i möten över
kulturgränserna) och 1/6 till Skövde (utbildning i hedersrelaterat våld- fulltecknad).
Övriga utbildningar
Arbetsförmedlingen önskar utbildning till chefer i ”våld i nära relationer” (dec)- frågan om
intresse har lyfts till de andra parterna i beredningsgruppen och de är positiva till detta.
Presidiet ger som förslag att även drogproblem inkluderas i denna utbildning.
7-Tjugo
Efter inventering av behov och önskemål från de olika kommunerna satsar vi på en
heldagsutbildning/nätverksträff som vänder sig till de som arbetar praktiskt med 7-Tjugo.
Denna kommer att ske i september/oktober 2017. Östra önskar 37 platser. Samarbete med
Norra kommer eventuellt att ske men antal platser inte klart än.
5.3 Almedalen
Projektet ”våld i nära relationer” kommer att åka till Almedalen och presentera projektet på
FINSAM frukostmöte den 6 juli. De som är inbjudna och kommer åka är Helen Lindström, S
Ryd vårdcentralen, Rebecka Wäring, Skövde kommun, Hans Carlsson, Arbetsförmedlingen,
Nina Lillerskog, Försäkringskassan, Michael Ottow, Utväg, Torgny Andersson, ordförande,
förbundschef Malin Nymann samt Bengt Sjöberg, ordförande Norra och Annica Bengtzing,
förbundschef Norra. Gruppen kommer var på Almedalen 4-6/7. Övernattningen kostar 1500
kr/ person och natt(ink frukost).
Förbundet kommer att bjuda in till en pressträff 2 juni 2017 i samband med att gruppen som
ska åka träffas för avstämning inför resan. Kansliet kommer att arbeta vidare med frågan om
hur arbetet med Våld i Nära relation ska hållas vid liv efter projektets avslut.
Projektet gjorde även ett bra framträdande på FINSAM konferensen i Malmö den 22-23 mars.
Folder om våld i nära relationer är nu översätt till fem språk och är på tryckning för att sedan
spridas i hela Skaraborg.
5.4 Rehab och stödresurser
Hjo, Tibro, Skövde är klara och Falköping och Tidaholm är under bearbetning.
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Karlsborg får gärna kontakta Samordningsförbundet om de är intresserade av en sådan
kartläggning
Sprid gärna till all personal som ni ser har behov av kunskapen:
http://www.ostraskaraborg.se/verksamhetens-mål/rehab-och-stödresurser-33246234

5.5 Avstämning budget
Avstämning av budget kommer att göras på mötet

5.6 Granskningsrapporten från revisorer
Kommer att visas på mötet.

§ 6 Beslutsärenden
6.1 Firmatecknare för 2017/2018 samt tillgång till företagskort

Förbundschef och sekreterare behöver ett bankkort. För att få tillgång till bankkonto behövs
ett styrelsebeslut då nu Tomas Rosenlundh står som firmatecknare.
Ordförande Torgny Andersson, vice ordförande Roland Wanner och förbundschef Malin
Nymann är var för sig firmatecknare för Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2017/2018.
Förbundet önskar även öppna företagskort till Malin Nymann 680726-5969 och Ann-Sofie
Lövgren 750131-5944.
Presidiet föreslår styrelsen att besluta att godkänna nya firmatecknare samt tillgång till
bankkort.
6.2 Internkontrollplan
Bifogas och ska gås igenom
Presidiet föreslår styrelsen att besluta att godkänna internkontrollplanen.
6.3 SWOT analys angående en eventuell sammanslagning
De tre förbunden i Skaraborg har från styrelserna fått uppdrag att göra en SWOT analys
angående en eventuell sammanslagning. Möte har varit med de tre ordföranden där man
beslutade att gå ut med en förfrågan om att göra en SWOT analys till två företag och anbuden
har inkommit vilket i skrivande stund ordföranden i samtliga förbund tittar på. Förhoppningen
är att analysen ska kunna vara klar till den 23 augusti då styrelserna har ett gemensamt möte.
Ordföranden Torgny Andersson kommer om möjligt att delge mer information på mötet.
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Presidiet föreslår styrelsen att besluta att godkänna kostnad för det anbud som ordförandena
valt. Detta under förutsättning att ordförandena hunnit göra ett val.
6.4 Utökning av sekreterare tjänsten?
Förbundet ser ett ökat behov av att utöka Ann-Sofies tjänst till 100 % från och med tidigast 7
augusti till och med längst 31 december 2018. Detta då det finns mycket som behöver
utvecklas som nu inte hinns med och det ryms inom ramen för den budget vi har. Det bifogas
en mervärdeslista som vi kommer gå igenom på mötet.
Presidiet föreslår styrelsen att besluta att godkänna utökning av sekreterartjänsten.
6.5 Implementeringskrav, uppföljning och utvärdering
Frågan diskuterades på beredningsgruppen om hur ”hårda” förbundet bla ska vara med
implementeringskraven och detta behöver nu styrelsen se över vilket kommer göras under
mötet.
-Ska alla projekten kunna implementeras eller kan man testa en metod som kanske inte går att
implementera? Kan vi ha båda alternativen?
-Hur ska vi utvärdera? SUS används men visar inte alltid stegförflyttningar. Vi kommer även
vara med i Indikatorprojektet som snart kan börja användas men det är dock inte heltäckande.
-Ska vi ha med frågor att använda i början och vid avslut för deltagarna?
-Hur länge ska projekten fortgå?
-Kvartalsrapporter utöver hel och halvårsrapporter?
Presidiet föreslår styrelsen att föra en diskussion om detta och ta ett beslut om hur styrelsen
vill arbeta med dessa frågor.
Skövde som ovan
Malin Nymann
Ann-Sofie Lövgren

