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Arbetsutskott för Samordningsförbund Gävleborg
Plats och tid

Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle, kl. 13.15 – 16.00

Närvarande

Hannah-Karin Linck (C), ordf
Eva Alner Liljedahl
Margareta Mörtsell
Tinna Cars-Björling, förbundschef
Lena Hörberg, sekreterare

Region Gävleborg
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Ej närvarande

Erika Engberg (S)

Bollnäs kommun

§ 31

Mötets öppnande

Ordförande Hannah-Karin Linck hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§ 32

Ändring av förbundsordning

Alla medlemmar har ställt sig bakom beslutet att ändra förbundsordningen, § 5, så
att kommunerna blir representerade med fem ordinarie ledamöter och fem
ersättare. Söderhamn och Ockelbo kommuner behöver lämna besked om vilka
personer som blir utsedda som ordinarie ledamot respektive ersättare i
förbundsstyrelsen.
Arbetsutskottet föreslår att den nya förbundsordningen ska träda i kraft från 1 juni
2016.
§ 33

Ekonomirapport

Styrelsen ska få en ekonomisk redovisning i samband med varje styrelsemöte.
LRF lämnar ekonomisk redovisning efter varje månads utgång. Med utgångspunkt
från LRF:s redovisning har en enklare redovisning tagits fram per 31 mars inför
mötet med AU. I samband med utskick till styrelsemöte den 27 maj kommer både
LRF´s rapport och den förenklade redovisningen att skickas ut, båda uppdaterade
t o m april månad.
Önskemål framförs om att på sikt även en likviditetsplan ska tas fram.
§ 34

Finansiellt mål för 2016

Samordningsförbundet ska besluta om finansiellt mål för 2016.
Förslag har tagits fram.
Det finansiella målet för Samordningsförbund Gävleborg 2016 är
att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av budgeterade
intäkter enligt den nya fördelningsmodellen för
samordningsförbund som trädde i kraft 2016. Detta för att få full
tilldelning av statliga medel.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Tas upp för beslut på kommande styrelsemöte.

§ 35

Revisionsberättelse

Samordningsförbundets revisorer har beslutat om ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorerna har inför 2017 framfört önskemål om att samordningsförbundet
formulerar fler mätbara mål.

§ 36
Finsam

Medelstilldelning 2017 – rapport om parternas bidrag till

Fråga har skickats ut till parterna om medelstilldelning inför 2017 med svar senast
18 maj. Svar har inkommit från Region Gävleborg, Hofors, Ljusdal och
Hudiksvalls kommuner. Gävle kommun har svarat att de inte kan lämna svar
innan deras budgetprocess är klar i juni.
Beslut:
AU ställer sig bakom förslaget från förbundschef Tinna C-B att svaret till
Försäkringskassan centralt blir att vi förväntar oss att parterna kommer att bidra
med samma summa 2017 som 2016.

§ 37

Rapport Mysam

Eva Alner Liljedahl redovisar från mötet med en arbetsgrupp utsedd av
Länsledning Välfärd (dialog fyrpart) den 9 maj där bland annat Mysam-grupperna
togs upp till diskussion. Eva A L och Charlotte Humling deltog i mötet. Det var
sammanfattningsvis ett positivt möte. Mysam ska vara kvar men det är problem
för Region Gävleborg att kontinuerligt erbjuda deltagande från psykiatrin.
Gruppen kom överens om att viktigast är deltagande från primärvården och att
psykiatrin kan adjungeras vid behov. Kommunrepresentanterna ansåg att samma
förhållande gäller för skolan.
Den fråga som väckte flest frågor var vem som ska sammankalla till Mysammöten och dokumentera. Det finns olika uppfattningar om detta. Gruppen enades
om ett förslag att Försäkringskassan ska fortsätta att ha koordinatorsrollen. Detta
under en begränsad tid för att därefter utvärderas och komma fram till bäst
modell, som kan se olika ut i de olika kommunerna. I förslaget ingår också att
samordningsförbundet ska bidra finansiellt till FK för koordinatorsinsatsen.
Parterna får gemensamt söka detta bidrag.
Ett förslag till samarbetsmodell togs fram under mötet, som nu ska förankras i
respektive organisation. Om förslaget antas av samtliga parter ska det träda i kraft
den 23 maj.
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Beslut:
Arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget till att samordningsförbundet ska bidra
med medel till Försäkringskassan för att kunna koordinera Mysam-mötena.
Medel kan tas från reserverade medel i budgeten för erbjudande om utveckling av
Mysam-grupperna. Eva A L får i uppdrag att ta initiativ till att de fyra parterna
söker medel från samordningsförbundet för detta uppdrag.
Förslaget förankras med styrelsen på kommande möte 27 maj.
§ 38

Rapport Trisam

Tinna Cars-Björling informerar att tjänstgöringsgrad för processledare i Trisam
behöver utökas. Det är ett stort tryck på Trisamarbetet och kommer att generera
mer arbete än vad som planerats för. Idag arbetar Angelica Gabrielsson 60 % med
Trisam. Behovet bedöms vara 80 % från hösten 2016. Försäkringskassan ställer
sig positiv till att Angelicas uppdrag för Trisam utökas. Eva A L behöver dock
hinna rekrytera ersättare för Angelica när det gäller hennes övriga uppdrag som
samverkansansvarig på FK. Eva har ett internt chefsmöte denna vecka, då frågan
kommer upp.
Tinna C B bedömer att en utökning av Angelicas troligen ryms inom befintlig
budget. Om det blir aktuellt får frågan om eventuell utökning av Trisams budget
lyftas med styrelsen i samband med styrelsens möte i augusti. Styrelsen behöver
då också ta ställning till långsiktigheten av Trisamsatsningen.
Beslut
Ärendet tas upp på styrelsemötet. Lägesrapport Trisam från Angelica, skickas ut
inför styrelsemötet.
§ 39

ASF - lägesrapport

Rekrytering av processledare pågår. Antal sökande var sju stycken, varav flera
inte hade den efterfrågade kompetensen. Per Lundgren och Tinna C-B har
genomfört tre intervjuer. Processen har dragit ut på tiden på grund av olika skäl.
En av de sökande har blivit erbjuden tjänsten, men kommer troligen inte att
tillträda på grund av att han inte får tjänstledigt från sin nuvarande tjänst.
Rekryteringen kommer att vara avslutad i slutet av maj.
Ett möte är planerat med ledningen från Coompanion tillsammans med HannahKarin Linck och Tinna C-B. Syftet är att föra dialog om samordningsförbundets
respektive Coompanions olika uppdrag när det gäller arbetsintegrerande sociala
företag.
§ 40

Baslinjemätning, förslag plan och budget

Uppdraget handlar om att ta temperaturen på hur fyrpartsamverkan fungerar idag i
vårt län – med utgångspunkt från att samordningsförbundet fortfarande befinner
sig i ett uppbyggnadsskede. Tanken är att göra en ny mätning om ett eller två år.
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Tinna C-B har haft möte med representanter för FoU Välfärd, Region Gävleborg
för att diskutera möjligheten för dem att ta på sig uppdraget. En diskussion förs
också om att utgå från Indikatorsprojektets indikatorer på strukturnivå, som Jonas
Wells ansvarar för inom ramen för NNS (Nationellt Nätverk för
Samordningsförbund). Kopplingen finns då också till samverkansforskare på
Örebro universitet.
Förvaltningschef Jofen Kihlström kommer att presentera förslag på plan och
budget på det kommande styrelsemötet. Handlingar skickas ut innan
styrelsemötet.
Medel för baslinjemätningen kan tas från avsatta medel för utvärdering,
300 000 kr, och ryms inom budgeten.
§ 41

BarnSam – social investeringsfond i Gävle

Samordningsförbundet har fått en skrivelse från Agneta Morelli,
utvecklingsstrateg, Social hållbarhet, Region Gävleborg om intresse och möjlighet
att utreda frågan om att till förbundet knyta utveckling av samverkan i
målgruppen 0-16 år i form av BarnSam. Bakgrunden är att i Region Gävleborgs
förslag till årsplan, mål och budget för 2017-2019 för Hållbarhetsnämnden,
föreslås att under området folkhälsa, se över möjligheten att arbeta med sociala
investeringar för gruppen barn och unga. Det ses som ett nytt verktyg för att nå
målet om jämlik och jämställd hälsa, tillgång till social service och välfärd av hög
kvalitet.
Ärendet togs upp som information vid Region Gävleborgs rådsberedning
2016-03-29. Rådsberedningen består av nämndordförande och biträdande
ordförande från samtliga tre nämnder och regiondirektören. Tre alternativa
organisationsformer diskuterades. Det alternativ som förordades, handlade om att
skapa ett BarnSam inom Samordningsförbundet Gävleborg. Förslaget grundar sig
på studier kring förebyggande insatser och utanförskapets pris (Ingvar Nilsson &
Anders Wadeskog, 2008/2014). En av fördelarna är att samordningsförbunden har
etablerade organisationer för samverkan där nyckelintressenter för barns och
ungas hälsa är representerade.
Liknande organisationer finns redan på andra håll i Sverige, bland annat på
Gotland. Tinna C-B informerar om att Agneta Morelli har möjlighet att komma
till styrelsemötet den 27 maj för att informera om ärendet och frågan.
Beslut:
AU anser att ärendet behöver utredas mera innan det lyfts till styrelsen. Tinna får i
uppdrag att återkoppla till Agneta Morelli. Styrelsen behöver en kartläggning av
vilka samordningsförbund i Sverige som arbetar med barn och ungdomar som
målgrupp. Agneta Morelli bjuds in till styrelsemötet i augusti.
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§ 42

Delegationsordning/beslutsnivåer samverkansmedel

Tinna Cars-Björling lyfter frågan om att besluta om en delegationsordning med
olika beslutsnivåer för förbundschef, arbetsutskott och styrelsen inom
samordningsförbundet.
Beslut
Frågan tas upp på styrelsemötet för en principdiskussion.
§ 43

Ansökningar projektmedel

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen
Ansökan om IPS-modellen med bilagor har skickats till AU inför dagens möte.
Det finns flera synpunkter på ansökan, bland annat från Försäkringskassan. De
viktigaste synpunkterna rör behov av tydliggöra målgrupp för projektet och att
förankra projektet på ett bättre sätt hos samtliga parter på lokal nivå.
Beslut
AU är i grunden positiv till ansökan, men anser att den i nuvarande tappning inte
kan lyftas till styrelsen för beslut på kommande möte. Förtydliganden behöver
göras avseende målgrupper och ansökan måste också förankras på ett bättre sätt
mellan parterna på lokal nivå. Under förutsättning att detta åtgärdas inom kort kan
förslag väckas till styrelsen om att delegera beslutet till AU, så att det kan fattas
under juni månad. Om inte detta blir aktuellt kan beslut om projektet fattas först i
samband med styrelsemötet i augusti. Planerad projektstart är i september 2016.
Ansökan med bilagor skickas ut till styrelsen inför kommande möte för
förankring, diskussion och beslut om hur ansökan ska behandlas vidare.
Mötesplatser och information Ljusdal
Mötesplatser och information Ljusdal har ingått i ett nationellt pilotprojekt som
pågått till och med 2015, där Ljusdal varit en av de utvalda kommunerna i
Sverige. Samverkande parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket samt Sveriges kommuner
och landsting. Syftet är att utveckla Mötesplatsen (servicekontoren) för
individanpassad hjälp och information till nyanlända så att de snabbare kan
etableras och nå egen försörjning. I rapporten ”En väg in – rapport från
pilotprojektet Mötesplatser och information” framgår att det arbetssätt som
utvecklats inom ramen för projektet har lett till effektivitetsvinster i
etableringsprocessen.
Staten har nu föreslagit en förlängning av projektet t o m 2017-07-01. Under
pilotprojektet har den nationella huvudprojektledaren varit båda strategisk och
operativ projektledare, vilket har varit svårt att hantera. I det förlängda projektet
då fler kommuner ingår, däribland Gävle, rekommenderar man därför respektive
kommun/ort att anställa delprojektledare lokalt. För Ljusdal handlar det om en
tjänst motsvarande 25 %.
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Beslut
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att bevilja ansökan.
§ 44

Aktuella kurser och konferenser

Slutseminarium Indikatorsprojektet 15 juni, Arlanda. Per Lundgren har anmält
sig.
Rapport från Finsamkonferensen 5-6 april 2016
Rapport från Kraftsamling för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 13 april 2016
Frågan tas upp på styrelsen.
§ 45

Friskvård – kansliet

Tinna C-B lyfter frågan om friskvård till kansliets personal. Det bör ingå i
arbetsgivaransvaret. Samordningsförbundets parter har olika lösningar och
ersättningsnivåer.
Beslut
Hannah-Karin Linck och Erika Engberg utreder frågan och lämnar förslag till
styrelsen.
§ 46

Övriga frågor

Inga ärenden anmäldes.
§ 47

Fastställande av dagordning för styrelsemöte 27 maj

Dagordningen fastställs.
§ 48

Mötets avslutande

Ordförande Hannah-Karin Linck avslutar mötet.

Tinna Cars-Björling
Förbundschef/sekreterare

Hanna-Karin Linck
Ordförande/justerare
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