SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 50
Sammanträdesdatum 2021-04-30

Plats och tid
Beslutande

Teams (digitalt)
Fredag den 30 april, kl. 09.00-11.30
Anna Johansson
Madeleine Johansson
Stefan Höög
Anna Ydrevik
Maths Andersson
Sören Norrby
Barbro Henricson
Johan Kollberg

Utses att justera

Johan Kollberg

Justeringens
plats och tid

Motala 2021-05-05

Mjölby kommun
Region Östergötland
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Motala kommun (from §7)
Boxholms kommun
Vadstena kommun
Ödeshögs kommun

Paragrafer

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

Samordningsförbundet Västra Östergötland

Sammanträdesdatum 2021-04-30
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Datum för
anslags nedtagande
Samordningsförbundets kansli, Socialkontoret, Motala

Underskrift
Namn
Utdragsbestyrkan
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Övriga närvarande
Ulla Karlsson
Ulla Ordell
Margit Berggren Silvheden

Mjölby kommun, ersättare
Region Östergötland, ersättare
Vadstena kommun, ersättare

Frånvarande
Mattias Schwerdt
Maths Andersson
Per Engdahl
Marianne Walter
Annsofie Ramevik
Maria Gustafsson

Försäkringskassan, ordinarie
Motala kommun, ordinarie (tom §6)
Arbetsförmedlingen, ersättare
Motala kommun, ersättare
Boxholms kommun, ersättare
Ödeshögs kommun, ersättare

Tjänstgörande tjänstemän
Jakob Rönnqvist
Christian Nyenger

Förbundsansvarig
Verksamhetsutvecklare

Utdragsbestyrkan
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§1
Ordförande öppnar mötet
Ordförande Anna Johansson öppnar mötet.
§2
Föreslagen dagordning fastställs
§3
Val av justerare
Beslut
Johan Kollberg väljs att justera protokoll.
§4
Föregående protokoll
Beslut
Styrelsen godkänner lämnad information.
§5
Internkontrollplan
Uppföljning av internkontrollplan. Noterbart från uppföljningen: Gällande arbetsmiljöarbetet,
kommer den årliga genomgången av det systematiska arbetsmiljöarbetet att presenteras på nästa
styrelsemöte i maj. Vad gäller information och uppföljning av våra insatser i förhållande till
medlemmarna, fortsätter Nätverket västra (och även Chefsgruppen) att träffas digitalt fram till
sommaren. Årets första ekonomi- och insatsuppföljning presenteras på dagens styrelsemöte. Gällande
månadsbrevet, kommer terminens sista månadsutskick att göras i maj.
Beslut
Styrelsen godkänner lämnad rapport.
§6
Ekonomi- och insatsuppföljning
Årets första ekonomi- och insatsuppföljning (för kvartal 1) presenteras. Kostnaderna (2 631 723 kr)
för kvartal 1 ligger under budgeterad nivå för perioden. Gällande de förbundsfinansierade insatserna,
finns det fortsatt en del begränsningar i intag och deltagande relaterat till covid. I dagsläget är trots
detta alla insatser öppna och kan ta emot deltagare från våra medlemmar. De strukturövergripande
insatserna genomförs till stor del digitalt (utbildningar, samverkansmöten m.m.).
Beslut
Styrelsen godkänner presenterad uppföljning.
§7
Presentation av insatser 2020
Verksamhetsutvecklare ger en presentation (Powerpoint) av de förbundsfinansierade insatserna och
deltagandet i insatserna under 2020 (kopplat till årsredovisningen). Presentationen kommer att
skickas ut till styrelsen per mejl.
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Beslut
Styrelsen godkänner presentationen.
§8
Ny rutin vid uppstart och förlängning av insatser
Förslag på ny rutin vid uppstart och förlängning av insatser presenteras. I korthet innebär rutinen att
det från och med maj kommer att upprättas en handlingsplan för alla insatser (i samband med uppstart
eller förlängning). Handlingsplanen ska beskriva bakgrund, syfte, målgrupp, finansiering etc. och
fungera som komplement till insatsavtalen. Alla handlingsplaner ska presenteras för styrelsen.
Beslut
Styrelsen godkänner föreslagen rutin.
§9
Digitaliseringscenter 2021 samt information om långsiktig plan
Verksamhetsplanen för Digitaliseringscenter 2021 presenteras. Förbundsansvarig presenterar
samtidigt planeringen för det fortsatta arbetet med långsiktig plan för Digitaliseringscenters
verksamhet (samarbetet med Kooperativet Grenverket kommande år).
Beslut
Styrelsen godkänner presenterad verksamhetsplan för 2021 samt lämnad information.
§10
Kännedom
• Uppdatering om Natursteget (Sjöbo-Knäppan). Just nu pågår rekrytering av ny arbetsledare.
Nuvarande arbetsledare går i pension i slutet av augusti. Precis som tidigare, planerar
Samordningsförbundet för en finansiering av verksamheten till och med 2022.
• Förbundsansvarig och presidiet ger en återkoppling från medlemsrådet den 23 april. Noterbart
är att endast en ordinarie medlemsrepresentant deltog på mötet.
• Förbundsansvarig ger en återkoppling från revisionsmötet. Mötet hölls per telefon den 12
april. Noterbart är att avtal för sakkunnigt biträde nu löper ut. Revisionsgruppen har inte gjort
klart med nytt biträde. Kansliet inväntar besked om detta.
• Förbundsansvarig ger information om samarbetet med Motala Fontänhus. Fontänhusets
verksamhetschef deltog på senaste chefsgruppsmötet för att presentera verksamheten samt för
att prata om hur vi tillsammans kan utveckla arbetet med unga vuxna.
• Förbundsansvarig informerar om att Vadstena kommun i samarbete med
Samordningsförbundet planerar för att starta upp en förstegsinsats. Förhoppningsvis kan mer
information om detta lämnas redan på nästa styrelsemöte i maj.
• Tidigare anställd förbundschef tar från och med mars i år ut tjänstepension (kvalificerat sig för
förmånsbestämd ålderspension/livränta) vilket medför en kostnad om ca 3500 kr per månad
för Samordningsförbundet. Kostnaden för förmånsbestämd ålderspension/livränta är livslång.
• Avtalen för två av Samordningsförbundets leasingbilar löper ut i slutet av sommaren/början
av hösten. Samordningsförbundet har valt att fortsätta leasa tre bilar från Wahlstedts Bil. De
två nya bilarna är av modell Volkswagen T-Cross.
Beslut
Styrelsen godkänner lämnad information.
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§11
Ordförande avslutar dagens möte
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