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§ 34

Mötets öppnande

Stefan Pettersson öppnar mötet.
§ 35

Val av justerare

Att tillsammans med ordförandena justera protokollet utses Hans-Olov Frestadius.
§ 36

Godkännande av dagordning

Dagordningen kompletteras med information från projekt finansierat med extra
Finsammedel (Gemensam Kartläggning).
§ 37

Föregående protokoll 18 mars 2016

Protokollet läggs till handlingarna.
§ 38

Anmälan om delegerade beslut

Inga delegationsbeslut anmäls.
§ 39

Styrelserapporter

Förbundsstyrelsen har tagit del av revisionsberättelsen för 2015 för
Samordningsförbund Gävleborg. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess
ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
§ 40

Verksamhetsrapporter

Mysam
Eva Alner Liljedahl sammanfattar resultatet av en fyrpartsdialog inom ramen för
Länsledning Välfärd 9 maj kring strukturen för Mysam-grupperna i länet. Enligt
beslutad struktur kommer Försäkringskassan med stöd av ekonomiskt bidrag från
samordningsförbundet att ha en koordinatorsroll i Mysam-grupperna tom juni
2017. Därefter får respektive Mysam-grupp besluta om vilken part som tar ansvar
för den koordinerande rollen. De fyra parterna tillsammans ska ansöka om det
finansiella stödet till koordinatorfunktionen. Finansiering ryms inom befintlig
budget 2016.
Trisam
Tinna Cars-Björling ger en lägesbeskrivning av Trisam-utvecklingen i länet.
Trisam tas emot mycket positivt och intresset är stort för att starta Trisam-team.
Flera nya team är på gång. Utifrån det stora behovet av information och stöd till
berörda verksamheter kommer processledarens uppdrag att utökas från 60 till
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80 % från och med september 2016. Kostnaden bedöms rymmas inom befintlig
budget.
Rehabkoordinatorerna har en central roll i Trisam-teamen. Frågan om behovet av
kompetensutveckling kopplat till Trisam har aktualiserats. I samarbete med
samordnaren för rehabkoordinatorer i länet har en överenskommelse träffats om
att erbjuda koordinatorerna en utbildningsinsats under hösten 2016. Utbildningsinsatsen finansieras gemensamt mellan samordningsförbundet och Region
Gävleborg. Finansieringen för samordningsförbundets del ryms inom befintlig
budget 2016.
Arbetsintegrerande sociala företag, ASF
Tinna Cars-Björling informerar att rekrytering av processledare till ASF i enlighet
med punkt 5 i handlingsplanen pågår. Rekryteringen beräknas vara avslutad inom
kort.
Per Lundgren informerar om ett högaktuellt nationellt projekt i form av en
förstudie. Tillväxtverket (TVV) har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med
Arbetsförmedlingen, och inom ramen för EU:s statsstödsregelverk, utarbeta och
genomföra ett tvärsektoriellt program med insatser som stimulerar till att fler
arbetsintegrerande sociala företag (ASF) startas. Målet är att skapa fler
möjligheter till arbete för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa.
Uppdraget ska genomföras 2016 – 2018 och omfattar totalt 60 miljoner kronor.
En av insatserna är att skapa eller stärka samverkan och stöd kring de
arbetsintegrerande sociala företagen regionalt och lokalt.
Region Gävleborg är regionalt ansvarig för samordningen av ansökan.
Coompanion och samordningsförbundet har bidragit med underlag till ansökan.
Sista ansökningsdag 2016-06-09.
Projektansökan ”Medel för extrainsatser inom Finsam”
Samordningsförbundet har beviljats 500 000 kr i Finsammedel för att genomföra
en kartläggning/behovsanalys, ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan (§§ 10 och 29/16).
Eva Alner-Liljedahl informerar om pågående arbete. Utgångsläget var att det
fanns en kö av personer som inte blivit erbjudna gemensam kartläggning av
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Kön bildades då Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan deltog i ett försök initierat av regeringen gällande unga
(Effektutvärderingen) under 2015. Aktuell kö har nu successivt minskats, vilket
innebär att projektplanen justerats i vissa delar. Projektet kommer att genomföras
under hösten med slutrapport i november 2016.
§ 41

Baslinjemätning samverkan

Samordningsförbundet har tagit initiativet till en studie av befintlig samverkan i
länet. Frågan har ställts till FoU Välfärd, Region Gävleborg, om möjligheten att
genomföra denna studie. Jofen Kihlström, förvaltningschef FoU Välfärd,
informerar om förslag till baslinjemätning av samverkan mellan förbundets parter.
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För att ge svar på om bildandet av samordningsförbundet och de olika
samverkanssatsningarna mellan parterna gör någon skillnad förutsätts någon form
av före-mätning. En baslinjemätning är tänkt att mäta ”temperaturen” på de
lokala samverkansprocesserna i uppstarten av Samordningsförbund Gävleborg.
Syftet är att i ett senare skede, i en ny mätning, undersöka om samverkan mellan
parterna utvecklats till nytta för individen och organisationerna.
Baslinjemätningen är tänkt att utgå från aktuella indikatorer enligt
Indikatorsprojektet (Nationella Nätverket för Samordningsförbund – NNS).
Två alternativa uppdragsbeskrivningar presenteras:
• Alternativ 1 utgår från en kvantitativ datainsamling i syfte att mäta hur väl
samordnade rehabiliteringsinsatser fungerar utifrån olika perspektiv
(insatspersonal, parternas chefer, styrelsen). Kostnad 120 000 kr.
• Alternativ 2 innefattar både kvantitativ och kvalitativ datainsamling. Den
kvantitativa datainsamlingen syftar till att kartlägga vilka samverkansformer
som funnits tidigare, vad som fungerat tidigare eller har saknats, vilka
förväntningar det finns på fyrpartssamverkan, dess möjligheter och hinder
samt tankar om framtiden. Kostnad 180 000 kr.
Tinna Cars-Björling kompletterar med information kring en möjlig fortsatt
process kopplad till baslinjemätningen. I samarbete med Jonas Wells, ansvarig för
Indikatorsprojektet, skulle en forskare på Örebro universitet kunna göra en analys
av baslinjemätningens resultat. Utifrån denna analys skulle därefter lokala
workshops kunna genomföras i länet med hjälp av Jonas Wells, som har stor
erfarenhet av liknande processer. Denna process skulle innebära att
samordningsförbundet får en viktig kunskap om hur parterna och andra berörda
ser på samverkan idag och utifrån det definiera vad vi behöver utveckla.
En preliminär kostnad för de kompletterande delarna skulle vara ca 80 000 kr för
Jonas Wells insats och 220 000 kr för insatserna från Örebro universitet.
Kostnaderna skulle fördelas på hösten 2016 och våren 2017.
Enligt Jonas Wells finns det ett nationellt intresse av att denna studie görs.
Styrelsen lyfter därför frågan om möjligheten till finansiering från den nationella
nivån.
Beslut
Styrelsen beslutar om baslinjemätning enligt alternativ 2.
Tinna Cars-Björling får i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram underlag för
en fortsatt process och undersöka möjligheten till centrala medel.
§ 42

Ekonomisk redovisning

Sammanställning över samordningsförbundets ekonomi per 30 april redovisas.
Rapporten läggs till handlingarna.
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§ 43

Finansiellt mål för 2016

Samordningsförbundets revisorer har anmält att förbundet saknar ett formulerat
finansiellt mål. Förslag har tagits fram som behöver justeras.
Beslut
Ärendet tas upp på nästa styrelsemöte.
§ 44

Revidering av förbundsordning

Styrelsen beslöt i § 109/15 att föreslå förbundets medlemmar en ändring i § 5
Förbundsordningen, vilket innebär att styrelsens representation från kommunerna
ändras från fyra ordinarie ledamöter respektive fyra ersättare till fem ordinarie
ledamöter respektive fem ersättare.
Alla kommuner i förbundet har beslutat om ändring enligt förslaget.
Beslut
Förbundsordningen ändras från och med 2016-06-01.
Gästrikerådet och Hälsingerådet utser de nya ledamöterna, ordinarie respektive
ersättare, i styrelsen.
§ 45

Delegationsordning/beslutsnivåer samverkansmedel

Frågan om delegationsordning/beslutsnivåer för samverkansmedel togs upp till
diskussion.
Beslut
Förslag tas fram till nästa styrelsemöte.
§ 46

Ansökningar projektmedel

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen
Styrelsen har tagit del av samtliga ansökningshandlingar inför dagens möte.
Beredningsgruppen (arbetsutskottet tillsammans med kansliets tjänstemän) ställer
sig positiv till ansökan. Ansökan behöver dock förtydligas avseende målgrupper
och måste också förankras på ett bättre sätt mellan parterna på lokal nivå.
Beslut
Styrelsen kallas till ett extra möte (telefonmöte) så snart ansökan är komplett och
lokal förankring har skett.
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Mötesplatser och information Ljusdal
Styrelsen har tagit del av samtliga ansökningshandlingar inför dagens möte.
Beredningsgruppen (arbetsutskottet tillsammans med kansliets tjänstemän)
föreslår styrelsen att bevilja ansökan.
Beslut
Styrelsen beviljar projektmedel med 165 000 kr till projekt Mötesplatser och
information Ljusdal. Projektet finansieras med medel avsatta för
samverkansutveckling.
§ 47

Aktuella kurser och konferenser

Tinna Cars-Björling informerar om Slutseminarium Indikatorsprojektet 15 juni,
Arlanda.
Rapport från Finsamkonferensen 5-6 april 2016 och Kraftsamling för ökad hälsa
och minskad sjukfrånvaro 13 april 2016 tas upp på nästa styrelsemöte.
§ 48

Övrig fråga, datum för ägarsamråd

Samordningsförbundet har fått förslag på datum för nytt ägarsamråd. Liksom vid
ägarsamrådet den 8 april kommer nästa samråd att ingå som en del i
Kommunsamrådet.
Beslut
Samordningsförbundet väljer 30 september som mötesdag för nästa ägarsamråd.
§ 49

Mötets avslutande

Mötet avslutas.
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