Sydöstra Skånes Samordningsförbund
Protokoll nr 3
Styrelsemöte för Sydöstra Skånes samordningsförbund den 20 maj, 2022 kl.
0830–0930.
Närvarande
Beslutande:
Thomas Quist, Sjöbo kommun, ordförande
Carl Malmqvist, Region Skåne, 2:e vice ordförande
Ingela Bröndel, Simrishamns kommun, 2:e vice ordförande
Anne Olofsdotter, Ystad kommun
Sara Anheden, Tomelilla kommun
Cecilia Holmqvist, Arbetsförmedlingen
Charlotta Handler-Frithiof, Försäkringskassan
Övriga deltagande:
Berit Olsson, ersättare, Simrishamns kommun
Susann Ellkvist, ersättare Försäkringskassan
Annika Rasmusson, Förbundschef
Lämnat förhinder:
Christian Björkqvist, Tomelilla kommun
Christer Hovbrand, ersättare Sjöbo kommun
Pia Ingvarsson, ersättare Region Skåne
Roger Jönsson, ersättare Ystad kommun
Sara Anheden, ersättare, Tomelilla kommun

§ 21
Öppning
§ 22
Justering av dagens
protokoll
§ 23
Fastställande av
dagordning
§ 24
Föregående protokoll

Ordförande Thomas Quist öppnade mötet och
hälsade alla välkomna.
Styrelsen beslutade
Styrelsen utsåg Ingela Bröndel att jämte
ordförande, justera dagens protokoll.
Styrelsen beslutade
Att godkänna dagordningen.
Styrelsen beslutade
Att godkänna föregående protokoll från 2022-0330.
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§ 25
Tertialrapport 1

§ 26
ESF ansökan

Tertialrapport 1
Förslag till tertialrapport 1, för 2022-01-01—202204-31 förelåg. Genomgång samt dialog angående
tertialrapport 1.
Styrelsen beslutade
Att godkänna tertialrapport 1, i föreliggande skick.
Ansökan ESF
Under sommaren kommer en ny utlysning från ESF
+ angående socialfondsmedel där en ansökan ska
vara inlämnad den 30 september.
(Samordningsförbundet Lund och Höganäs har för
avsikt att lämna in en ansökan för att fortsätta att
utveckla sina pågående delprojekt).
Frågeställningar till styrelsen:
1. Finns det behovet av finsam finansierad
förrehabilliterande insatser för personer
boende i Sjöbo, Simrishamn, Tomelilla och
Ystad.
2. Om behov finns så behövs även ett
ställningstagande till om förbundet ska göra
en gemensam ESF ansökan med
Samordningsförbundet i Lund och Höganäs.
Styrelsen eniga om att det finns ett behov av
förrehabilliterande insatser och visade intresse för
gemensam ESF ansökan med ovan nämnda
samordningsförbund. Dialog fördes kring vikten av
förankring hos beredningsgruppen.

§ 27
Förbundschefsdagar
§ 28
Förbundschefen
information

Styrelsen beslutade
Att ge Förbundschefen i uppdrag att kalla presidiet
samt beredningsgruppen till möte snarast för
dialog kring förrehabilliterande insats.
Att hålla styrelsen informerad genom mail samt
vid behov kalla till extra styrelsemöte.
Konferens förbundschefer
Samordnaren kommer att delta i konferens för
förbundchefer 22-10-19 till 22-10-20.
Årsredovisning
Revisionsmöte med KPMG kommer att ske 22-0621.
Möte NNS
Ordförande samt förbundschef kommer att delta
på NNS årsmöte 22-06-07
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§ 29
Avslut

Ordförande avslutade mötet och önskade alla en
trevlig sommar.
Nästa styrelsemöte den 26 september
klockan 0900–1100

2022-05-20
Annika Rasmusson
Förbundschef
Thomas Quist
Ordförande

Ingela Bröndel
Justerare
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Thomas Quist
thqu9624@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-08-25 12:37:23 (CET)

Anne Ingela Lizzie Bröndel
ingela.brondel@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-08-24 11:23:57 (CET)

Annika Elisabet Rasmusson
annika.rasmusson@arbetsformedlingen.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)
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