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Närvarande:
Gunilla Nordgren, ordförande, Svedala kommun
Kristina Andersson, vice ordförande, Skurups kommun
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Karin Lindgren Eklund, Arbetsförmedlingen
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§ 24
Öppnande
§ 25
Justering

§ 26
Dagordningens
godkännande
§ 27
Föregående protokoll

§ 28
Tertialrapport 1 för
Januari-april 2020

Gunilla Nordgren, ordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Styrelsen beslutade
Att utse Leif Göthed att jämte ordföranden justera protokollet.

Styrelsen beslutade
Att godkänna dagordningen i föreliggande skick.

Styrelsen beslutade
Att med godkännande lägga protokollet från 20-03-17 till handlingarna.

Tertialrapport 1
Förslag till tertialrapport 1, för 20-01-01—20-04-31 förelåg.
Genomgång av samt dialog kring tertialrapport 1.
Under avsnittet statistik Arbetsförmedlingen, önskade styrelsen ett
förtydligande angående åldersfördelning samt andel arbetslösa av den totala
arbetskraften.
Under avsnittet ekonomi, önskade styrelsen ett förtydligande av
noteringarna kring medlemsavgifterna.
Styrelsen beslutade att godkänna tertialrapport 1, med nedanstående
förtydliganden:
Att samordnaren under avsnittet statistik förtydligar statistiken från
Arbetsförmedlingen
Att samordnaren under avsnittet ekonomi förtydligar att Försäkringskassan
betalar ut anslag per kvartal medan de andra parterna betalar ut anslag för
helår

§29
Prognos ekonomi
2020–2021

Prognos förbundets ekonomi 2020–2021
Samordnaren presenterade prognos för 2020–2021. Pågående insatser På
Väg samt SPIRA 2.0 kommer att avslutas 20-12-31. Det har genom
Strategiska gruppen framkommit ett fortsatt behov av förrehabilliterande
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insatser. Det pågår ett arbete med ansökan om ett SPIRA 3.0.

Styrelsen beslutade
Att godkänna informationen om prognos för förbundets ekonomi 2020–
2022.
§30
Information från
samordnaren

Årsberättelse för 2019
Preliminär granskningsrapport inkommit från KPMG. KPMG kommer att
bjuda in ordförande, samordnare samt förtroendevalda revisorer till
avslutande revisionsmöte.
Samordnare kommer snarast att maila ut samordningsförbundets
Årsberättelsen för 2019 till Svedala samt Skurups kommun.
Verksamhetsplan 2020
Uppföljning och dialog kring uppsatta mål i verksamhetsplanen för 2020.
Under 2020 kommer samordnaren att ta fram statistiska underlag, inför
dialog kring behovsanalys 2021 med strategiska gruppen.
Strategisk grupp
Möte med styrgrupper samt strategiska gruppen har genomförts 20-05-14.
Arbetsförmedlingen representeras i både styrgrupper och strategisk grupp
av Eva Nevtelen.
Det har framkommit oklarheter beträffande olycksfalls- och sakförsäkring för
deltagare i pågående projekt. Enhetscheferna för Skurups och Svedala
kommun kommer att kontakta kommunernas jurister för att klargöra
försäkringsfrågan.
Strategiska gruppen ser ett ökat behov av förrehabilliterande insatser. De
har påbörjat ett arbete med att ta fram ansökan för ett SPIRA 3.0, som
kommer att presenteras på nästa styrelsemöte i september.
På Väg
Tertialrapport 1, visar att projektet kommer att använda beviljade medel.
Implementering av framtagen metod pågår i båda kommunerna och
kommer att vara genomförd 20-12-31. Av rapporten framkom hinder för
flerpartsmöten med Försäkringskassan. Samordnaren kommer att kontakta
projektledarna angående detta.
SPIRA 2.0
Tertialrapport 1, visar att projektet kommer att använda beviljade medel.
Med hänsyn till Covid -19 har projektledarna skapat innovativa sätt att möta
deltagarna.
Medlemssamråd
Punkten kommer att tas upp på styrelsemötet i september
GDPR uppföljning
Uppföljning av samordningsförbundets GDPR dokument med
dataskyddsombud har genomförts utan anmärkning 20-05-19.
Referensgrupp Kommunikation
Samordnaren deltar i Nationella rådets referensgrupp för

Samordningsförbundet Nils
2020-05-27
kommunikationsfrågor.

Styrelsen beslutade
Att godkänna samordnarens information.
§31
Övrigt

§32
Avslutning

Inga övriga frågor framkom

Ordförande Gunilla Nordgren avslutade mötet.
Nästa styrelsemöte 2020-09-17.
Protokollförare

Annika Rasmusson
Justerat

Gunilla Nordgren

Leif Göthed

