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§ 21 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 22 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 23 Val av protokolljusterare

Till justerare utsågs Annicka Carlsson.
Till sekreterare utsågs Madelein Mattsson.

§ 24 Föregående protokoll

Protokoll från 2018-05-15 godkändes.

§ 25 Rapportering förbundschef/ekonom

Rapportering förbundschef
Samordningsförbunden i Örebro län har anordnat en egen SUS-utbildning som Mari har
deltagit på. Utbildningen ägde rum i Hallsberg och var en intressant och lärorik dag.

Mari har besökt samordningsförbundet Centrala Östergötland, Linköping, Åtvidaberg och
Kinda. Förbundet jobbar på ett helt annat sätt än många andra. De har en tilldelning om 14
miljoner men söker även andra medel från ESF,MUCF och Vinnova vilket ger en total intäkt
på cirka 18 miljoner. De har ett kansli med 20 anställda varav 11 är anställda med medel från
arbetsförmedlingen. Mari berättade kort om hur de jobbar i sitt förbund.

Det har startat ett nytt socialt företag i Karlskoga som heter FIK där Mari varit på studiebesök.
Här kommer det finnas möjlighet till arbetsträningsplatser.
Det har varit beredningsmöte med fokus på statistik. Mari presenterade kort den statistik som
presenterades på mötet.
SUS statistiken påvisar att antal aktiva deltagare i CT från 201509 - 201805 är 236
personer.
99 st har fullgjord gymnasieutbildning
148 st är mellan 16 - 29 år
106 st är kvinnor/ 130 är män
59 st har ingen offentlig försörjning
51 st har haft offentlig försörjning i 1 år, 35 st i 2 år och hela 12 st i mer än 9 år.
Snitt tiden har varit 279 dagar, de flesta är inskrivna mellan 8-9 månader.
98 st har avslutats
12 st arbetssökande
23 st till arbete varav 15 har fått ett utan subvention
10 st till studier
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Detta medför ca 50 % lyckat resultat!
2018
157 deltagare
91 är mellan 16-29 år, 52 är mellan 30 - 50 år, endast 14 50 - 65 år.
Offentlig försörjning:
1 år - 28 st
2 år - 24 st
3 år - 18 st
4 år - 11 st
5 år - 12 st
Mer än 9 år - 8 st
Hela 43 st har ingen offentlig försörjning
Varje deltagare kostar under 30 000 :- / år

Mari har varit på lärkonferensen #jagmed. Var fjärde ungdom fullföljer inte sin
gymnasieutbildning, alarmerande.
På handläggarsamverkansmötet träffades cirka 15 personer och diskuterade krockar mellan
myndigheter samt informerade varandra om vad som händer på respektive myndighet.
Mari sitter med i styrgruppen för Mobile activity, ett ESF projekt som drivs av Activa. Det
har totalt varit fem grupper som gjort utlandspraktik, 43 deltagare.
Rapportering ekonom
Coachingteamet ligger under budget där man har utnyttjat 29% av sina kostnader. Riktvärdet
vid utgången av maj ligger på 42%.
Administration ligger också under budget och har utnyttjat 38% av kostnaderna. Vid
utgången av maj månad påvisade samordningsförbundet ett plus på cirka 2,5 miljon kronor.

§ 26 Revision 2017
Nils Nordqvist besökte styrelsemötet för att prata om revisionen för 2017. Nils tog upp tre
punkter, två tekniska och en verksamhetsbaserad.
Den ena tekniska punkten handlade om planeringen för upprättande av årsredovisningen och
att den delen behöver förbättras. Den andra punkten gäller Maris anställning. Mari är anställd
av Finsam men på lönespecifikationen står det Karlskoga kommun. Detta bör förbättras.
Punkten som gäller verksamheten handlar om Barbapappan som är en beskrivning av
verksamheten. Inom Barbapappan ryms många olika aktiviteter för deltagarna, Nils menar att
det kan vara svårt att se vilka delar som går bättre respektive sämre när man väljer att slå
samman så många delar av verksamheten.
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Det är ägargruppen som utser revisorerna. Revisionsgruppen kan välja att ta hjälp av
sakkunnigt biträde vilket man gjort och det är Nils.
Om en upphandling ska göras av ny revisor ska det handhas av revisionsgruppen.

§ 27 Rekrytering av samordnare BESLUTSÄRENDE
Coachingteamet i Karlskoga har växt och blivit stort, med många deltagare. Coacherna har
över 30 deltagare per person att coacha vilket man vill minska.
Maris roll hamnar i en gråzon när hon arbetar i coachingteamet . Av dessa anledningar
föreslås tillsätta en resurs på heltid. Resursen ska vara en samordnare för coachingteamet så
inte Mari behöver ha denna del. Kostnad för att anställa ytterligare en person hamnar på cirka
600 tkr per år.
Styrelsen beslutar att anställa en samordnare.
Styrelsen ger i uppdrag till Mari att fortsätta arbetet med att göra vissa omstruktureringar
inom Coachingteamet för att säkerställa samhällsnyttan och förtydliga uppdragsbeskrivningar
för coacherna.

§ 28 Fakturahantering, GDPR
Fakturahantering
Som tidigare har presenterats på styrelsemöte sker all hantering av leverantörsfakturor
manuellt. Madelein och Mari har haft önskemål om att hantera fakturorna elektroniskt och till
detta möte skulle kostnaden för en sådan hantering presenteras. Vid kontakt med Fortnox har
följande priser presenterats:
Leverantörsfakturaattest
Användare 1
Användare 2
Bokföring
Användare 1
Användare 2

99 (denna post betalar vi för redan idag)
59

Totalt:

246 kr I månad

59
29

Utöver denna fasta kostnad till kommer två rörliga delar:
Vi har utgått från 300 leverantörsfakturor per år
E-fakturor: 100 st* 2,50 kr per styck = 250 kr per år
Pappersfakturor 200 st* 4,90 per styck= 980 kr per år
1 230 kr per år/ 12 = 102,50
Totalt: Cirka 350 kr/ månad (4 200 kr per år)
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Styrelsen beslutade att Madelein kan beställa tilläggstjänsterna för elektronisk hantering.
Styrelsen godkände även att Mari köper in en ny scanner.
GDPR
Mari är dataskyddsombud enligt beslut 2018-03-06. Samordningsförbunden i Örebro län
samverkar för att reda i GDPR och hjälpa varandra. Utifrån detta samarbete har Mari upprättat
ett personuppgiftbiträdesavtal. Avtalet berör Swesco media och ekonomen (Madelein
Mattsson). Mari måste föra en loggbok där samtliga dokument noteras.
Styrelse och beredning har fått tydlig skriftlig information om hur Pinsam
Degerfors/Karlskoga hanterar och behandlar personuppgifter , ett dokument som deltagaren
skriver på i samband med sekretess samtycket har också utformats.

§ 29 Övriga ärenden
Coachingteamet har ett stort inflöde, idag har man 157 deltagare.
Många deltagare befinner sig nedanför trappan och coacherna lägger mycket tid på dessa
individer. Mari funderar på om man ska jobba med de personer som befinner sig på detta
försteg. Kan man skapa ett samarbete med Folkhögskolan för att få dessa individe. Mari
funderar vidare och återkommer.
MUCF har godkänt ansökan för Studera mer, 570 tkr.

§ 30 Nästa möte
Nästa möte är 11 september 13:00 - 16:00
Mötet Avslutas
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