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Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte
Plats och tid

Engeltofta, 25 augusti 16.00 – 19.00, 26 augusti 08.00 – 15.45

Ledamöter

Hannah-Karin Linck (C), ordf
Erika Engberg (S)
Eva Alner Liljedahl, § 60 - 78
Charlotte Humling, ers för M Mörtsell
Hans-Olov Frestadius (S)
Kenneth Axling (S), ers för S Pettersson
Jan-Åke Lindgren (S), ers för M Westberg-Jönsson

Region Gävleborg
Bollnäs kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Sandvikens kommun
Hofors kommun
Ovanåkers kommun

Ej tjänstgörande ersättare
Ann Mari Bergström (M)
Markus Evensson (S)

Region Gävleborg
Ljusdals kommun

Adjungerad

Alexandra Gard (S)

Söderhamns kommun

Övriga

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

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………….
Lena Hörberg

Ordförande

………………………………………….
Hannah-Karin Linck

Justerare

…………………………………………..
Erika Engberg

Paragrafer

§ 57 – 78

_______________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags
Datum för anslags
uppsättande
……………………… nedtagande

………………………….

Förvaringsplats Samordningsförbund Gävleborgs diarium
för protokollet
Underskrift

Justerares sign

…………………………
Lena Hörberg
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§ 57

Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet.
Den 25 augusti kl 16.00-19.00 och den 26 augusti kl 8.00-12.00 har styrelsen
uppföljning och verksamhetsplanering under ledning av Åsa Ranung,
Samhällsutveckling AB. Under denna del av styrelsemötet deltar även Angelica
Gabrielsson, processledare Trisam, David Arwe, samverkansansvarig på FK och
Ronney Olsson, processledare ASF.
Föredragande inför beslut om BarnSam, § 70, är Agneta Morelli, avdelningen
Folkhälsa och hållbarhet, Region Gävleborg.
§ 58

Val av justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utses Erika Engberg.
§ 59

Mötet ajourneras

Mötet ajourneras till 26 augusti.
§ 60

Mötet återupptas

Mötet återupptas den 27 augusti.
§ 61

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§ 62

Föregående protokoll 160527 och 160620

Protokollen läggs till handlingarna.
§ 63

Anmälan av delegerade beslut

Tre delegationsbeslut anmäls. Beslutsfattare är förbundschef Tinna Cars-Björling.
•
•
•

Anställning av Ronney Olsson som processledare för arbetsintegrerande
socialt företagande (ASF) för perioden 2016-08-15—12-31. Anställningen är
en visstidsanställning med möjlighet till förlängning.
Anställning av Lena Hörberg som administratör på 40 % från 2016-08-01 tills
vidare. Tjänsten var tidigare en visstidsanställning.
Uppdrag till Gomorron Reklambyrå att ta fram en grafisk profil för
samordningsförbundet.

Justerares sign
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§ 64

Styrelserapporter

Länsövergripande chefsgrupp för fyrpartssamverkan
Eva Alner Liljedahl redogör för arbetet inom den nybildade länsövergripande
chefsgruppen för fyrpartssamverkan. Gruppen hade sitt första möte den
27 maj 2016, då beslut togs om att Mysamgrupper ska finnas i alla kommuner, hur
de ska vara representerade och den grundläggande strukturen för samverkan.
Gruppen har nu haft sitt andra möte för att konkretisera syfte, ramar och
tillvägagångssätt för den lokala samverkan inom ramen för Mysamgrupperna.
Chefsgruppen enades om att ta fram en mall med rubriker som syfte, bemanning
med namn på vilka som ingår i gruppen samt struktur. Dokumentet ska utgöra
grunden i en handlingsplan för varje Mysamgrupp. Chefsgruppen har också
diskuterat vikten av att göra en effektutvärdering av hur den lokala samverkan
fungerar.
Nästa möte med chefsgruppen för fyrpartssamverkan blir den 30 september.
Eva A L lyfter frågan om hur styrelsen får ta del av detta arbete i fortsättningen.
I den nybildade chefsgruppen representerar hon Försäkringskassan, inte
förbundet. Hannah-Karin Linck vill att Eva A L informerar om detta på nästa
styrelsemöte.
Tinna Cars-Björling lyfter två frågor för Eva A L att ta med sig till mötet med
chefsgruppen för fyrpartsamverkan den 30 september:
1. Behov av att utse en beredningsgrupp kopplad till
samordningsförbundet.
2. Förslag att förbundschefen ska bjudas in till Länsdelsberedningens
kommande möte den 16 december, då Eva A L och Margareta Mörtsell
är inbjudna för fyrpartsdiskussioner.
§ 65

Verksamhetsrapporter

Förstudie ASF Gävleborg
Per Lundgren informerar om att Samordningsförbund Gävleborg tillsammans med
Coompanion Gävleborg är samverkansparter i projektet ”Förstudie ASF
Gävleborg”. Projektet ägs av Region Gävleborg och finansieras av Tillväxtverket.
Tillväxtverket har fått uppdrag av regeringen att i samråd med
Arbetsförmedlingen utarbeta och genomföra ett tvärsektoriellt program med
insatser som stimulerar till att fler ASF startar och växer för att därigenom öka
antalet sysselsatta. 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, 10+25+25 per år.
Ett första steg är genomförande av en förstudie, 2016-08-01--- 2016 -10-31, för att
inventera lokala/regionala behov för utveckling av ASF och i samverkan med
ASF regionalt/lokalt arbeta fram en handlingsplan som kommer att ligga till grund
för ett genomförandeprojekt under 2017 – 2018.
Justerares sign
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Om Samordningsförbund Gävleborg kommer att medverka i ett eventuellt
genomförande projekt är ännu oklart.
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016
Tinna Cars-Björling informerar om att kontakt tagits med samordningsförbundet
från Ingrid Ljung, sammankallande i ledningsgruppen för överenskommelse om
samarbete inom område psykisk hälsa. Ledningsgruppen är tillsatt inom ramen för
Länsledning Välfärds uppdrag. Arbetet ska bedrivas utifrån en ny nationell
överenskommelse för de kommande fem åren. Med utgångspunkt från ett antal
fokusområden ska gemensamma analyser göras och handlingsplaner tas fram.
Ett fokusområde berör sysselsättningsfrågan, där samordningsförbundet kan bli en
samarbetspart. Ingrid Ljung återkommer längre fram i höst med en inbjudan till
samordningsförbundet för dialog med ledningsgruppen.
§ 66

Finansiellt mål för 2016

Förslag till finansiellt mål 2016 för samordningsförbundet redovisades på
styrelsemötet den 27 maj, § 43. Förslaget innebar att samordningsförbundets
kapital inte får överstiga 20 % av budgeterade intäkter enligt den nya
fördelningsmodellen för samordningsförbund som trädde i kraft 2016.
Beslutet sköts upp till dagens styrelsemöte.
Beslut
Finansiellt mål för 2016 godkänns enligt upprättat förslag.
§ 67

Halvårsbokslut 2016

Enligt förbundsordningen ska förbundet förutom en årsredovisning även ta fram
en delårsredovisning. Förslag till halvårsbokslut har tagits fram i nära samarbete
med LRF Konsult och har förhandsgranskats av revisor på PWC.
Beslut
Halvårsbokslutet för 2016 godkänns.
§ 68

Statlig medelstilldelning för 2017

Tinna Cars-Björling informerar om den statliga medelstilldelningen för 2017.
Osäkra och missvisande prognoser från samordningsförbunden i landet har i vissa
fall lett till felaktig fördelning av medel. Försäkringskassan kommer att ha
enskilda dialoger med samordningsförbunden för att försöka komma tillrätta med
problemet.
Beslut
Tinna Cars-Björling och Eva Alner Liljedahl får i uppdrag att föra dialog med
Försäkringskassan angående ekonomisk prognos för Samordningsförbund
Gävleborg.
Justerares sign
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§ 69

Baslinjemätning steg 2

Samordningsförbundet beslöt i § 41/16 att genomföra en baslinjemätning, steg 1.
Tinna Cars-Björling fick i uppdrag att ta fram underlag för en fortsatt process och
undersöka möjligheter till centrala medel.
Enligt underlag från Jonas Wells, Nationella Nätverket för Samordningsförbund,
innehåller steg 2 en fördjupad studie i form av analys med åtföljande workshops i
länet för återföring och dialog av resultaten. Studien kan ligga till grund för en
förnyad jämförande studie om 3 år.
Kostnaden för den fördjupade analysen beräknas till ca 303 000 kr (exkl moms).
Fördelningen av kostnaden är preliminärt 10 % för 2016 och 90 % för 2017.
I nuvarande läge finns inga möjligheter att söka nationella medel till denna studie.
Beslut
Styrelsen beslutar att gå vidare med baslinjemätning steg 2 till en kostnad av
303 000 kr (exkl moms). Uppdraget finansieras med medel avsatta för
utvärdering.
§ 70

BarnSam – social investeringsfond

Styrelsen har inför sammanträdet fått ett skriftligt underlag till ärendet och får
under styrelsemötet en muntlig föredragning från ansvarig tjänsteman, Agneta
Morelli, avdelningen för Folkhälsa och hållbarhet, Region Gävleborg.
I Region Gävleborgs förslag till årsplan, mål och budget för 2017-2019 för
Hållbarhetsnämnden får avdelningen Folkhälsa och hållbarhet i uppdrag att under
2017 se över möjligheten att arbeta med sociala investeringar för gruppen barn
och unga 0-16 år. Utgångspunkten är den regionala utvecklingsstrategin med
fokus på hållbar regional utveckling och social hållbarhet.
Region Gävleborgs rådsberedning har beslutat att lyfta frågan vidare till
Samordningsförbund Gävleborg med förslaget att undersöka förutsättningarna för
att utöka uppdraget inom Samordningsförbund Gävleborg att inkludera även
förebyggande insatser (sekundärprevention) riktat till barn och unga 0-16 år.
Syftet är att minska utanförskapet och med tidiga och förebyggande insatser
långsiktigt förstärka den sociala hållbarheten i Gävleborgs län.
En viktig del i det fortsatta arbetet blir att utreda om denna uppgift är förenlig med
Lagen om Finsam.
Beslut
Styrelsen ställer sig positiv till förslaget att undersöka möjligheterna för
samordningsförbundet att utgöra organisation för arbetet med förebyggande
insatser för barn och unga i länet – BarnSam.
Tinna Cars-Björling får i uppdrag att tillsammans med Agneta Morelli fortsätta
utreda frågan och att hålla styrelsen informerad om utvecklingen.
Justerares sign
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§ 71

Delegationsordning/beslutsnivåer samverkansmedel

Vid styrelsemöte, § 45, beslöts att förslag skulle tas fram om delegationsordning
med olika beslutsnivåer för förbundschef, arbetsutskott och styrelse inom
samordningsförbundet när det gäller fördelning av samverkansmedel.
Arbetsutskottet anser att det är viktigt att hela styrelsen är delaktig i
diskussionerna om samverkansmedel och fördelningen av dessa.
Beslut
Styrelsens bedömning är att det för närvarande inte behövs någon
delegationsordning. Frågan aktualiseras om behov uppstår för att effektivisera
beslutsprocessen inom förbundet.
§ 72

Ansökan projektmedel – Mötesplatser och information
Gävle

Ansökan har inkommit om projektmedel till ”Mötesplatser och information
Gävle”.
Projektet Mötesplatser och information Gävle syftar till att fortsätta att använda
servicekontoren som plattform där den nyanlända träffar tvärprofessionella team
med representanter från relevanta aktörer. Tack vare tvärprofessionella team ska
nyanlända kunna utföra flera av sina ärenden på ett och samma ställe.
Mötesplatsen ska utvecklas för att kunna erbjuda individanpassad hjälp samt
information till nyanlända utifrån servicebehov. Mötesplatsen ska syfta till att
nyanlända snabbare kan etableras och nå egen försörjning.
Projektmedel som söks är 207 200 kr för år 2016 och 148 900 kr för 2017, totalt
356 100 kr.
Samordningsförbundet har tidigare, § 46, beviljat medel till ett jämförbart projekt
i Ljusdal.
Beslut
Styrelsen beviljar projektmedel med 207 200 kr till projekt ”Mötesplatser och
information Gävle”. Projektet finansieras med medel avsatta för samverkansutveckling. Beslutet gäller under förutsättning att ansökan undertecknas av
berörda ansvariga chefer.
§ 73

Reflektioner från vårens konferenser

Arbetsutskottet anser att det är viktigt att följa upp och reflektera över innehållet i
de konferenser som samordningsförbundet har deltagit i. Under våren
genomfördes två intressanta konferenser; Finsamkonferensen 5 -6 april och
Kraftsamling för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 13 april. Tinna CarsBjörling gör en kort sammanfattning av innehållet i konferenserna. Det är viktigt
att fånga upp ”guldkorn” och intressanta föreläsare, möjliga att bjuda in till
kommande seminarier och konferenser i vårt län.
Justerares sign
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På www.finsam.se finns samtliga presentationer att hämta från
Finsamkonferensen i april.
§ 74

Ägarsamråd 30 september

Ägarsamråd kommer att genomföras 30 september kl. 12.30 – 13.15.
Arbetsutskottet föreslår samma upplägg som vid ägarsamrådet i april. Ägarna
kommer inför mötet att få ta del av statistiska underlag och annan aktuell
information från parterna tillsammans med halvårsbokslutet.
Beslut
Hela styrelsen och Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens
ägarrepresentanter bjuds in till förmöte 10.30 – 11.30 den 30 september.
§ 75

Friskvårdsbidrag kansliet

Styrelsen gav i § 45 Hannah-Karin Linck och Erika Engberg uppdrag att utreda
frågan om friskvårdsbidrag till kansliets personal.
Bidrag till friskvårdsaktiviteter för personal varierar mellan olika organisationer
och myndigheter. Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar att
friskvårdsbidrag ska utgå med 2 000 kr per år till samordningsförbundets personal
enligt framtagen rutin. Skatteverkets regler ska följas.
Beslut
Styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
§ 76

Styrelsemöte 14 oktober, utökad tid

Arbetsutskottet förslår att tiden för styrelsemötet den 14 oktober utökas på grund
av att en fokusintervju ska genomföras med styrelsen inom ramen för
baslinjemätningen. Intervjun beräknas ta två timmar.
Beslut
Tiden för styrelsemötet den 14 oktober ändras till 9.15 – 16.00.
§ 77

Aktuella kurser och konferenser

Inga nya kurser och konferenser anmäldes. Styrelsen uppmanas att själv söka
information på www.finsam.se m.fl. ställen.
§ 78

Mötets avslutande

Mötet avslutas.

Justerares sign
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