Protokoll fört vid styrelsemötet tisdagen den 24 januari 20 l 7
Plats:

Storgatan I0, Staffanstorp

Tid:

09:00- 10:30

SAMORDNINGS FÖRBUNDET
BURLÖV-STAFFANSTORP

Närvarande ledamöter

Karin Palmqvist, ordförande
Inger Borgenberg, vice ordför.
Carina Dilton
Lena Sarheden Schultz
Kristina Svensson

Staffanstorps kommun
Burlövs kommun
Region Skåne
Arbets förmed Iingen
Försäkringskassan

Närvarande ersättare

Bo Lindqvist
Torbjörn Lövendahl
Eva Mo-Viktorsson

Burlövs kommun
Staffanstorps kommun
Försäkringskassan

Övriga närvarande

Maria Bell inger (samordnare)

Samordningsförbundet

Anmält förhinder

Lena Jeppsson

Arbetsförmedlingen

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Protokoll ska vara justerat senast den 7 februari 20 17

Underskrifter Sekreterare

Anslags bevis
:-,/ämnd/ styrelse
Sam man trädesdatum
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protoko llet

§ I - § 13

Samordningsförbundet Bur löv-Staffanstorp
2017-01-14
2017-02-07
2017-03-07
Samordni ngsförbundet Burlöv-Staffanstorp,
Torget I, Staffanstorp

Dagordning
§I

Mötet öppnas

Karin Palrnqvist öppnar sammanträdet och hälsar välkommen .

§2

Godkännande av dagordning

Samordningsförbundet beslutar
att fastställa dagordningen .

§3

Protokoll och protokolljustering

Sarnordningsförbundet beslutar
att utse Maria Bellinger till att föra protokoll.
att utse Inger Borgenberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Protokollet ska vara justerat senast den 7 februari 20 l 7.

§4

Protokoll från föregående möte

Samordningsförbundet beslutar
att lägga det justerade protoko llet från föregående styrelsemöte till handlingarna.

§5

Utkast årsredovisning

Genomgång av utkast till årsredovisningen samt preliminärt bokslutsunderlag. Samordnaren
har tagit emot redaktionella ändringar och gjort justeringar i enlighet med dessa. Komplett
årsredovisning kommer att tas upp för beslut på nästa styrelsemöte den 22/2.

Sarnordningsförbundet beslutar
att samordnaren ska färdigställa årsredovisningen till nästa styrelsemöte för beslut.

§6

Årsmöte NNS

Informatio n o m kommande årsmöte med NNS . Diskussion om vem som ska representern
förbundet.

Samordningsförbundet bes! utar
att Torbjörn Lövendahl samt Maria Bellinger representerar förbundet på NNS-åcsmöte 21 320 I 7 och att Torbjörn Lövendahl får ombuds fullmakt avseende rösträtt till mötet.
§7

Frukostmöte

Samordnaren informerar om att föreslaget datum för nästa frukostmöte 3 l/3 samt temat för
dagen har förankrats i beredningsgruppen.

Samordningsförbundet beslutar
att arrangera ett gemensamt frukostmöte med samordningsförbundet Kävlinge/Lomma den 3 l
mars 20 l 7 med en gemensam agenda kring etableringsuppdraget.
§8

Internkonferens

Diskussion om tänkbara datum för en internkonferens för styrelse samt beredningsgrupp
tillsammans.
Samordningsförbundet beslutar
att genomföra en internkonferens i Burlöv kommuns egna lokaler den I O maj 2017.

§9

Aktuella rapporter

Resurs Burlöv (från bidrag till arbete) - är igång och ny rekryterare har anställts.

Samordnaren har haft möte med ny rekryterare och projektledaren. En deltagare har avslutats
och ny deltagare kommer börja från I februari . Insatsen arbetar vidare för uppstart år 2.
båda agenterna har anställts och påbörjat sina anställningar.
Samordnaren har haft möte med projektledaren och båda agenterna är igång med tlern
aktiviteter och ideförslag i verksamheten.
Förändringsagenter -

Mariamottagningen - arbetar med att finna lokal och nästa styrgruppsmöte är 2 februari.
Samverkansakademin - en arbetsgrupp arbetar med utkast till medelsansökan. Nytt möte
10/2.

har påbörjat arbetet med
frågeställningar. Tagit del av kartläggningarna UV AS oc h GPS som Finsam tidigare
finansierat.
Förstudie unga .so m ansöker om ekonomiskt bistånd -

Samordnaren informerar om att mötet angående Krami (samverkan mellan arbetsförmedling,
kriminalvård och kommun) i Lundaregionen har ställts in och att ingen ny inbjudan har
kommit.
Samordningsförbundet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§ 10

Från beredningsgruppen

Samordnaren informerar om att två eventuella medelsansökningar nu stannat upp i pr'.)cessen
med anledning av att Region Skåne ej närvarat på de tvi senaste beredningsgruppsmötena.

Samordningsförbundet beslutar
att samordnaren ska kontakta lokala representanter inom Region Skåne och att Region Skånes

styrelserepresentant ska lyfta frågan inom organisationen.

§ 11

Revision - sakkunnigt biträde

Samordnaren redogör för de två anbud som in.kommit.
Samordningsförbundet beslutar
att anbudsgivaren KPMG tilldelas uppdraget som sak.kunnigt biträde för granskningen av
samordningsförbundet Burlöv/Staffanstorps räkenskaper och årsredovisning vid årsbokslutet
2016, samt att kostnaden för uppdraget maximalt får uppgå till 30 000 kr inklusive moms.

§ 12

Övriga frågor

Samordnaren informerar om en kommande framtidsverkstad, l 6-17 februari, avseende
meningsfull sysselsättning för personer med psykisk ohälsa i Burlövs kommun.
Samordningsförbundet beslutar
att samordnaren ska deltaga på denna konferens/workshop.
Samordnaren informerar om en workshop för att diskutera behovet av ett PTSD-center
(samverkan kring posttraumatiskt stressyndrom) i Lundaregionen. Mötet kommer att ske i
Lund den 3 februari mellan kl 9-12.
Samordningsförbundet beslutar
att samordnaren ska maila ut inbjudan till styrelsen.
Den nya styresledamoten Eva Mo-Viktorsson hälsas välkommen till styrelsen.
§ 13

Mötet avslutas

Ordförande tackar för medverkan och förklarar dagens möte avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 22 februari klockan 09:00 i Burlöv.

