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Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte
Plats och tid

Region Gävleborg, regionkontoret,
lokal Lodjuret, Gävle, kl. 09.30 – 16.15

Ledamöter

Hannah-Karin Linck (C), ordf
Erika Engberg (S)
Eva Alner Liljedahl § 118-129
Margareta Mörtsell
Stefan Pettersson (V)
Hans-Olov Frestadius (S)

Ej tjänstgörande ersättare
Ann Mari Bergström (M), § 118-120

Region Gävleborg
Bollnäs kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Gävle kommun
Sandvikens kommun
Region Gävleborg

Särskilt kallad

Åsa Ranung, Aktiv Samhällsutveckling AB, § 118-120

Övriga

Tinna Cars-Björling, förbundschef
Per Lundgren, verksamhetsutvecklare
Lena Hörberg, sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………….
Lena Hörberg

Ordförande

…………………………………………..
Hannah-Karin Linck

Justerare

…………………………………………..
Erika Engberg

Paragrafer
§ 118 - 136
________________________________________________________________
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§ 118

Mötets öppnande

Ordförande Hannah-Karin Linck hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§ 119

Lägesrapport per kommun om aktuella sjuktal,
arbetslöshetssiffror, försörjningsstöd samt viktig
information från hälso- och sjukvården

Eva Alner Liljedahl och Margareta Mörtsell redovisar aktuella sjuktal,
arbetslöshetssiffror och försörjningsstöd för länet. Redovisning från kommunerna
och Region Gävleborg kommer på nästa styrelsemöte.
Bilaga.
§ 120

Tillbakablick och sammanfattning av processdagarna i
Orbaden 3-4 juni 2015

Åsa Ranung, Aktiv Samhällsutveckling AB, går igenom resultatet av styrelsens
arbete från processdagarna i Orbaden den 3-4 juni.
Bilaga.
§ 121

Val av justerare

Att tillsammans med ordförandena justera protokollet utses Erika Engberg.
§ 122

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med följande tillägg under ”Övriga frågor”:
1. Resepolicy
2. Beredningsgrupp
§ 123

Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.
§ 124

Anmälan om delegerade beslut

Arbetsutskottet
Vid styrelsemöte 4 september 2015, § 99, fick arbetsutskottet i uppdrag att
bedöma om nuvarande prognos på överföring av medel till 2016 med 1 mnkr
skulle justeras. Besked skulle lämnas till Försäkringskassan senast 15 september.
Arbetsutskottets beslut: Samordningsförbundets tidigare prognos gäller.
Försäkringskassan har fått besked att 1 mnkr ska föras över till budget 2016.
Justerares sign
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Bilaga.
§ 125

Styrelseledamöternas rapport

Eva Alner Liljedahl informerar att Försäkringskassan behöver en reviderad
förbundsordning som underlag för att kunna fatta beslut om ändring av
förbundsordningen.
Tinna Cars-Björling skickar ut ett förslag på reviderad förbundsordning till
samtliga medlemmar med kommentaren att det är en komplettering i ärendet.
§ 126

Verksamhetsrapporter

MYSAM (myndigheter i samverkan)
Uppbyggnad av MYSAM fortskrider framgångsrikt i länet. Ockelbo bildar sin
MYSAM-grupp idag 2015-11-20. Återstår endast Ovanåker, där processen är
igångsatt.
TRISAM
Samordningsförbundets ansökan om ESF-medel för utveckling av TRISAM-team
har dragits tillbaka. Samordningsförbundet fick besked om att ansökan inte
uppfyllde kriterierna i utlysningen.
Pilotprojektet TRISAM har förlängts tom januari 2016. Därefter övergår ansvaret
för den fortsatta utvecklingen till samordningsförbundet.
Utbildningsinsatser i projektet, vilka går i linje med ESF-ansökan, diskuteras.
Studieresa till Sörmland planeras. Pilotprojektet gäller enbart Gävle. Fortsatt
uppbyggnad av TRISAM-team gäller för hela länet.
Lokala arbetskonferenser
Lokala arbetskonferenser har genomförts i samband med KUR-dagar för
Hudiksvalls och Nordanstigs kommun, ca 100 deltagare. V48 genomförs
arbetskonferenser för Bollnäs kommun, ca 80 anmälda.
NNS- konferensen 17 november
Vid NNS-konferensen deltog från samordningsförbundet Stefan Pettersson, Per
Lundgren och Tinna Cars-Björling. En kort sammanfattning presenteras.
Konferensen innehöll viktiga budskap från regeringen och Nationella Rådet samt
flera intressanta seminarier. Dokumentation från konferensen finns på hemsidan
www.nnsfinsam.se.
Övrigt
Tinna Cars-Björling och Per Lundgren har deltagit i Integration Gävleborgs
konferensdagar på Högbo Bruk och fick möjlighet att genomföra en kort
workshop för ca 50 deltagare. Workshopsfrågan var: ”Hur tror ni att
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samordningsförbundet kan bidra till att underlätta samverkan för nyanlända i
länet?”
Tinna har deltagit i flera möten med länsstyrelsen i samma fråga.
§ 127

Kommunikationsplan

Ett förslag till kommunikationsplan redovisas. Syftet med planen är att strukturera
och underlätta kommunikationen så att samordningsförbundets mål uppnås.
Övergripande mål är att informera och föra dialog om samordningsförbundet så
att berörda målgrupper - förtroendevalda, chefer och medarbetare - får kännedom
om förbundets syfte, mål och verksamheter. Några korrigeringar görs.
Beslut
Kommunikationsplanen godkänns.
Bilaga.
§ 128

Verksamhetsplan 2016

Ett förslag till verksamhetsplan för 2016 redovisas.
Beslut
Verksamhetsplanen godkänns.
Bilaga.
§ 129

Budget 2016

Ett förslag till budget för 2016 redovisas.
Beslut
Budget 2016 godkänns.
Bilaga.
§ 130

Modell för hantering av samverkansmedel med
utvärderingspolicy

Arbetet med att ta fram en modell för hantering av samverkansmedel med
utvärderingspolicy pågår. Flera strategiska ställningstaganden behöver göras inför
fastställandet. Kansliet kommer att presentera ett färdigt förslag till modell vid
nästa styrelsemöte.
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§ 131

Hemsidan

Hemsidan bedöms bli klar för publicering under februari 2016. Per Lundgren
visar förslag på struktur. Kansliet får i uppdrag att jobba vidare med förslaget till
nästa styrelsemöte.
§ 132

Mötesplan 2016 – styrelsen, arbetsutskottet och
beredningsgruppen

Mötesplan för 2016 beslutas enligt nedan.
Styrelsen
Fredag 22 januari
Fredag 18 mars
Fredag 27 maj
To-fre 25-26 augusti
Fredag 7 oktober
Fredag 25 november

9.15 – 16.00 inkl ASF-utb
9.15 – 15.00, ägarsamråd 13-15
9.15 – 12.00
lunch - lunch
9.15 -12.00
9.15 -15.00

Arbetsutskott/beredningsgrupp
Måndag 11 januari
13.15 – 16.00
Måndag 7 mars
13.15 – 16.00
Måndag 16 maj
13.15 – 16.00
Måndag 15 augusti
13.15 – 16.00
Fredag 23 september
9.15 – 12.00
Måndag 14 november 13.15 – 16.00
§ 133

Hudiksvall
Gävle
Gävle
Orbaden ev
Gävle
Gävle

Slottstorget 1, Gävle
”
”
”
”
”.

Aktuella kurser och konferenser

Inbjudan från NNS till ordförandekonferens 29 januari 2016.
§ 134

Resepolicy

Tinna Cars-Björling tar upp behovet av en resepolicy för samordningsförbundet.
Tinna får i uppdrag att ta fram förslag till nästa styrelsemöte.
§ 135

Beredningsgrupp

Samordningsförbundet ska enligt verksamhetsplanen 2015 bilda en
beredningsgrupp med uppdrag att tillsammans med förbundschef och bereda
ärenden till styrelsen.
Beslut
Beredningsgrupp för Samordningsförbund Gävleborg ska utgöras av styrelsens
arbetsutskott, förbundets tjänstemän samt vid behov adjungerad sakkunnig.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

5 (6)

Protokoll
2015-11-20

§ 136

Mötets avslutande

Mötet avslutas.
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