SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 32
Sammanträdesdatum 2019-04-25

Plats och tid
Beslutande

Norrgårdens utbildningscentrum, Industrigatan 9, Mjölby
Torsdagen den 25 april, kl. 09.00-11.00
Anna Johansson
Mjölby kommun
Madeleine Johansson
Region Östergötland
Stefan Höög
Arbetsförmedlingen
Marianne Walter
Motala kommun
Mattias Schwerdt
Försäkringskassan

Utses att justera

Mattias Schwerdt

Justeringens
plats och tid

Linköping 2019-05-02

Paragrafer

Sekreterare
Jakob Rönnqvist
Ordförande
Anna Johansson
Justerande
Mattias Schwerdt
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Samordningsförbundet Västra Östergötland

Sammanträdesdatum 2019-04-25
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Datum för
anslags nedtagande
Samordningsförbundets kansli, Bispmotalagatan 9C, Motala

Underskrift
Namn
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Övriga närvarande
Ulla Karlsson

Mjölby kommun, ersättare

Frånvarande
Patrik Vidarsson
Helena Stålhandske
Kristina Bruno
Maths Andersson
Isyan Tamburaci Baykal
Per Engdahl
Johan Kollberg
Ulla Ordell
Sören Norrby
Margit Berggren Silvheden

Vadstena kommun, ordinarie
Boxholms kommun, ordinarie
Ödeshögs kommun, ordinarie
Motala kommun, ordinarie
Försäkringskassan, ersättare
Arbetsförmedlingen, ersättare
Ödeshögs kommun, ersättare
Region Östergötland, ersättare
Boxholms kommun, ersättare
Vadstena kommun, ersättare

Tjänstgörande tjänstemän
Jakob Rönnqvist

Förbundsansvarig
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§1
Ordförande öppnar mötet
Ordförande Anna Johansson öppnar mötet.
§2
Föreslagen dagordning godkänns med två tillägg under 8. Kännedom
§3
Val av justerare
Beslut
Mattias Schwerdt väljs att justera protokoll.
§4
Föregående protokoll
Beslut
Styrelsen godkänner lämnad information.
§5
Ekonomi- och insatsuppföljning
Ekonomiuppföljning för perioden 190101–190331 samt insatsuppföljning för perioden 190101–
190418 presenteras. Flera av posterna, som exempelvis den för utbildning, är fortfarande lågt
belastade då kostnader ännu inte har hunnit uppstå. Förstegsposten ligger något högt då budgeterade
engångskostnader har betalats ut under första kvartalet samt för att avtalet kopplat till Bona
folkhögskola löper ut först i juni månad.
Beslut
Styrelsen godkänner presenterad uppföljning.
§6
Internkontrollplan
Genomgång av internkontrollplan. Noterbart från denna genomgång är att deltagarantalet är lågt i
flera av de finansierade förstegsverksamheterna, detta trots att medlemmarna alltjämt upplever ett
behov av förstegsträningsplatser.
Beslut
Styrelsen godkänner lämnad rapport.
§7
Information om utbildningar
Presentation av Samordningsförbundets återstående utbildningar under våren. Den 10 maj hålls
vårens sista frukostmöte på Norrgårdens utbildningscentrum då personal från förstegsverksamheten
Hestia berättar om verksamheten. Den 16 maj anordnar Samordningsförbundet, tillsammans med
Jakob Carlander som inbjuden föreläsare, en föreläsning om hur man som professionell kan hantera
personer med rättshaveristiskt beteende. Föreläsningen hålls i Folkets hus i Motala. Den 23 maj
anordnas vårens sista föreläsning, också den hålls i Folkets hus i Motala och handlar om bemötande
av unga vuxna med särskilda behov. Mer information om aktuella utbildningar finns att ta del av via
Samordningsförbundets hemsida.
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Beslut
Styrelsen godkänner lämnad information.
§8
Kännedom
• Återkoppling ges från medlemsrådet den 12 april. Medlemsrådet kom att handla om
verksamhetsåret 2018, budget och verksamhet för 2019 samt budgetförutsättningar och
verksamhetsplan för 2020–2022. Nästa medlemsråd hålls under kommande höst.
• Byte av lokal sker för Samordningsförbundets styrelsemöten den 30 augusti och den 25
oktober. Båda mötena kommer att hållas på Bispmotalagatan 9 C i Motala (en trappa ner,
lokal: Kastanjen).
• En fördjupad insatsuppföljning för verksamhetsåret 2018 presenteras. Uppföljningen finns att
ta del av under ”Dokument” på Samordningsförbundets hemsida.
• Madeleine Johansson, representant för Region Östergötland och vice ordförande,
återrapporterar från presentation av Samordningsförbundets organisation och verksamhet för
Regionens politiker.
Beslut
Styrelsen godkänner lämnad information.
§9
Ordförande avslutar dagens möte.
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