Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Protokoll nr 1
Styrelsemöte för Sydöstra Skånes samordningsförbund den 2 februari, 2021 kl.
1400–1600.
Närvarande:
Beslutande:
Maria Linde Strömberg, Simrishamns kommun, 1:e vice ordförande, ersatte
Thomas Quist, ordförande
Carl Malmqvist, Region Skåne, 2:e vice ordförande
Christer Hovbrant, ersättare, Sjöbo kommun
Sara Anheden, ersättare, Tomelilla kommun
Charlotta Handler-Frithiof, Försäkringskassan
John Nilsson, Arbetsförmedlingen
Övriga deltagande:
Pia Ingvarsson, ersättare Region Skåne
Annika Rasmusson, förbundschef
Lämnat förhinder:
Thomas Quist, Sjöbo kommun, ordförande
Anne Olofsdotter, Ystad kommun
Roger Jönsson, ersättare, Ystad kommun
Berit Olsson, ersättare, Simrishamns kommun
Christian Björkqvist, Tomelilla kommun
Susann Ellkvist, Försäkringskassan
Carina Lagerstedt, ersättare Arbetsförmedlingen

§1
Öppning

§2
Justering av dagens
protokoll
§3
Fastställande av
dagordning
§4
Föregående protokoll

Ordförande Thomas Quist förhindrad att delta i
styrelsemötet. Maria Linde Strömberg, 1:e vice
ordförande inträdde som ersättare och ledde
dagens styrelsemöte. Maria Linde Strömberg, 1:e
vice ordförande öppnade sammanträdet.
Styrelsen beslutade
Styrelsen utsåg Charlotta Handler Frithiof att
jämte ordförande, justera dagens protokoll.
Styrelsen beslutade
Att godkänna dagordningen.
Styrelsen beslutade
Att godkänna föregående protokoll från 2020-1124.
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§5
Reviderade
styrdokument
för 2021

Förbundschefen gick igenom nedanstående
dokument samt informerade om de revideringar
som gjort för 2021. Nytt prisbasbelopp för 2021 är
47 600 Skr.
 Arbetsformer/delegationsordning. Reviderat
utifrån nytt prisbasbelopp 2021
 Arvoden/ersättningar samt styrning- och
uppföljningsprocesser. Reviderad utifrån
nytt prisbasbelopp 2021 samt uppräkning
av mötesarvoden Tomelilla Kommun 2021
 Attestordning. Reviderat utifrån nytt
prisbasbelopp 2021
 Dokumenthanteringsplan. Uppdaterad
avseende ändrad gallringstid från 10 år till 7
år för leverantörs- samt kundfakturor
 Mål 2021 utifrån tidigare beslutad
verksamhetsplan. Ingen revidering
Efter informationen följde dialog om huruvida
själva prisbasbeloppet behöver angivas i alla
styrdokument. För att förenkla administrationen
framfördes förslag om att fortsättningsvis endast
ange antal prisbasbelopp.

§6
Prel. ekonomisk
rapport 2020

Styrelsen beslutade
Att godkänna informationen
Att i styrdokumenten endast ange antal
prisbasbelopp.
Prel. eget kapital 2020 redovisades av
förbundschefen. Det prel. egna kapitalet för 2020
är 3 341 Tkr. Det är en prel. ökning av det egna
kapitalet utifrån tidigare beräkningar med 1 287
Tkr. Orsaken är att pågående insatser inte
förbrukat beviljade medel för 2020.
Dialog kring ökade kostnader för revision 2020
förklaras av att avtal ingåtts med annan
revisionsbyrå, KPMG.

§7
Årsrapport
Möjligheternas Hus

Styrelsen beslutade
Att godkänna informationen
Att förbundschefen samt 2:e vice ordförande ser
över kostnaden för Samordningsförbundet
kommande revisioner.
Genomgång av årsrapport för insatsen
Möjligheternas Hus. Möjligheternas Hus har
avvecklats i sin nuvarande form 21-01-31 och
utgör nu grunden i ESF IRIS-Möjligheternas Väg.
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Samtlig personal har valt att börja arbeta i
Möjligheternas Väg. Insatsen har sin bas i Sjöbo
Kommun med ett mobilt team, som kommer att
befinna sig i samtliga 4 kommuner. I samråd med
remittent har några deltagare från Möjligheternas
Hus har erbjudits plats i Möjligheternas Väg.
§8
Årsrapport
Mariamottagningen

§9
Ändade datum för
styrelsemöten
2021

Styrelsen beslutade
Att godkänna årsrapporten samt informationen.
Genomgång av årsrapport för insatsen
Mariamottagningen samt statistik från
mottagningen. Finansiering av Mariamottagningen
från Samordningsförbundet är planerad att
avslutas 21-12-31. Det är viktigt att parterna
arbeta för en implementering av verksamheten.
Styrelsen beslutade
Att godkänna årsrapporten samt redovisning av
statistik för mottagningen.
Det finns ett behov att ändra datum för
styrelsemöten 2021 utifrån andra obligatoriska
möten. Kalenderbokningar kommer att skickas ut
av förbundschefen.
Styrelsen beslutade
Att ändra datum/tider för Samordningsförbundet
styrelsemöten 2021 enligt nedan:

§ 10
Förbundschefens
information

 9 mars klockan 1400–1600.
Arbetsförmedlingen Ystad
 11 maj klockan 1500–1700
 21 september klockan 1400–1600
 20 oktober klockan 0830–1300
 24 november klockan 1400–1600
Beslut medelstilldelning 2021
Beslut fastställande av medelstilldelning 2021 från
Försäkringskassan 21-01-13. För Sydöstra Skånes
samordningsförbund totalt 5 662 Tkr för 2021.
Beredningsgruppen
Beredningsgruppen haft ett möte där information/
dialog kring ESF IRIS-Möjligheternas Väg fördes.
Möten bokade för 2021.
ESF IRIS-Möjligheternas Väg
Analys- och planeringsfasen genomförd och
rapport skickad till ESF rådet. Den övergripande
styrgruppen träffas regelbundet. Förutom
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förbundschefer deltar vid vissa möten
representant från Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Skåne samt ESF rådet.
Gemensam aktivitetsplan finns tom maj månad.
Den innehåller bland annat gemensamma
kompetensutvecklingsinsatser för all
projektpersonal, som Horisontella principer, Case
Management, Supported Employment mm.
I delprojekt Möjligheternas Väg, började all
personal 21-02-01. Utanför kostnad för
Möjligheternas Väg bidrar varje kommun med 10
% personalresurs. Detta för att underlätta
informationsflödet och möjliga ingångar/utvägar
för deltagare i Möjligheternas Väg.
Bengt Selander, förbundchef Lund, projektägare
bjuds in till nästkommande styrelsemöte för att
berätta mer om ESF IRIS.
Uppstartsmöte med styrgrupp samt presidium
planeras.
ASKing slututvärdering
Digital workshop genomfördes med ASKing 21-0122. 17 personer deltog. Workshopen är inspelad
och kommer att läggas ut på
Samordningsförbundets hemsida.
§ 11
Avslut

2021-02-04
Annika Rasmusson
Förbundschef

Utvärdering Mariamottagningen 2021
ASKing har utvärderat Mariamottagningen under
2020. Personal samt styrgrupp önskar fortsätta
utvärderingen med ASKing under 2021. ASKing har
lämnat offert som redovisades av förbundschefen.
Styrelsen hade inga synpunkter på offerten.
ASKings uppdrag förlängs tom 21-12-31.
Ny medlem i styrelsen
Anne Olofsdotter, Ystads Kommun ersätter
Christian Persson, tidigare ordinarie ledamot,
Ystad Kommun i styrelsen from 21-01-01.
1:e vice ordförande avslutade mötet
Nästa styrelsemöte 9 mars klockan 1400–1600,
Arbetsförmedlingen Ystad.

Maria Linde Strömberg
1:e vice ordförande
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Charlotta Handler Frithiof
Justerare
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