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Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte
Plats och tid

Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle
Kl. 09.30 – 15.30

Ledamöter

Hannah-Karin Linck (C), ordf
Erika Engberg (S)
Eva Alner Liljedahl
Charlotte Humling, ers för M Mörtsell, § 79-82
Kenneth Axling (S), ers för S Pettersson
Alexandra Gard (S), ers för M Westberg-Jönsson

Ej tjänstgörande ersättare
Ann Mari Bergström (M)

Region Gävleborg
Bollnäs kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Hofors kommun
Söderhamns kommun
Region Gävleborg

Särskild kallad

Ann Lyrberg, § 79-82

Övriga

Tinna Cars-Björling, förbundschef
Lena Hörberg, sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………….
Lena Hörberg

Ordförande

………………………………………….
Hannah-Karin Linck

Justerare

…………………………………………..
Eva Alner Liljedahl

Paragrafer
§ 79 - 95
_______________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags
Datum för anslags
uppsättande
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Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet.
Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet utses Eva Alner Liljedahl.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
Fokusintervju, baslinjemätning
Ann Lyrberg genomför en fokusintervju med styrelsen inom ramen för
baslinjemätningen enligt beslut i § 69/16. Resultatet kommer att presenteras i en
rapport tillsammans med resultaten från fokusintervjuer med Mysam-grupperna
och enkäter till chefer och handläggare inom de fyra parterna i länet.
Föregående protokoll 160825--26
Protokollet läggs till handlingarna.
Anmälan av delegerade beslut
Inga beslut anmäldes.
Dialog och beslut kring roller: styrelsens, parternas resp
ledamöternas uppdrag
Styrelsens, parternas respektive ledamöternas uppdrag i Samordningsförbund
Gävleborg tas upp till diskussion.
Beslut
Tinna Cars-Björling får i uppdrag att dels ta fram gemensamma budskap om
förbundet att användas vid information, dels schemalägga besök hos parternas
kommunstyrelser/regionstyrelse för att sprida information om samordningsförbundet. Ärendet tas upp på nästa arbetsutskott.
Korrigering av beslut om projektmedel, IPS Hudiksvall
Styrelsen beslöt i § 53 att bevilja projekt IPS Hudiksvall projektmedel med
1 624 000 kr. Vid eftergranskning framgår att Hudiksvalls kommun hade avsatt
medel för delfinansiering med 288 000 kr.
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Beslut
Beviljat belopp 1 624 000 kr justeras till 1 336 000 kr (278 000 kr för 2016 och
1 058 000 för 2017).
Ekonomisk redovisning
Balans- och resultatrapport för perioden januari- september 2016 redovisas.
• Kommentar angående resultatrapporten under punkten Rörelseintäkter
(3010 och 3987). Är felformulerat och ska ändras till Bidrag från staten.
• Kommentar angående kostnaderna för redovisningstjänster, som anses
höga. Dessa kostnader kommer att minska i samband med att förbundet i
samarbete med LRF-konsult AB efterhand skapar en effektiv modell för
redovisning.
Rapporten läggs till handlingarna.
Verksamhetsplan och budget 2017
Tinna Cars-Björling informerar om verksamhetsplan och budget för 2017. Inga
stora förändringar kommer att genomföras inför 2017. Målsättningen är att kunna
konkretisera och specificera målen ytterligare, i enlighet med revisionsrapporten.
Samordningsförbundet har fått förhandsinformation om att vi kommer att erhålla
samma tilldelning från staten som för 2016, ca 3,3 mnkr.
Förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 kommer att presenteras vid
nästa styrelsemöte den 25 november.

Styrelserapporter
Återblick från processmöte 25-26 augusti
En dominerande uppfattning var att det var bra dagar som gav förutsättning för
god dialog och som utmynnade i att styrelsen var överens om behovet av att
förankra och sprida information om förbundets uppdrag och roll. Denna fråga har
nu tagits ett steg vidare genom beslut i dagens möte, se § 85, ”Dialog och beslut
kring roller: styrelsens, parternas respektive ledamöternas uppdrag”.
Mysam, struktur
Eva Alner Liljedahl informerar från möte med den s k ”chefsgruppen för fyrpart”
om Mysam och strukturen. Inplanerat möte den 30 september blev inställt och
nästa möte blir i november. Chefsgruppen ska då ta ställning till ett förslag till
mall för en handlingsplan, som Mysamgrupperna ska använda sig av. Ett förslag
är också att Samhällsmedicin ska ta fram en beskrivning med uppgifter om
demografi och aktuell statistik för respektive kommun, som ska utgöra inledning
till handlingsplanen.
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Samordningsförbundet ska bidra med finansiering av administrativt stöd till
Mysamgrupperna. Fram till halvårsskiftet 2017 ansvarar Försäkringskassan för
denna uppgift genom samverkansansvariga (Angelica Gabrielsson och David
Arwe). Ett avtal ska skrivas mellan Försäkringskassan och förbundet, som ska
undertecknas av alla parter.
Ägarsamrådet 30 september
Hannah-Karin Linck informerar från Ägarsamrådet 30 september.
Samordningsförbundet genomförde en bra presentation. Ägarsamrådet önskar
fortsätta med två möten per år. Styrelsen uppfattar dock att tiden för ägarsamråden
är för kort. Det blir inte tillräckligt utrymme för en djupare dialog och analys.
Frågan kan tas upp i samband med de planerade mötena med kommunledningarna
och regionledningen.
Verksamhetsrapporter
Tinna Cars-Björling hänvisar till redovisningen i protokoll från arbetsutskottet
2016-09-30. Några punkter kommenteras särskilt under mötet.
Baslinjemätning
Flera fokusintervjuer har genomförts i Mysamgrupperna. Tinna C-B tycker att de
har varit väldigt intressanta och upplever att själva intervjun i sig är en viktig del
av processen att utveckla samverkan lokalt.
ASF
Ronney Olsson har kommit igång bra med sitt uppdrag och knyter nu kontakter
med strategiska personer hos parterna för planering av fortsatta insatser.
Bland annat planeras en utbildningsinsats hos Arbetsförmedlingen i Gävle.
Ronney förmedlar att behovet av information kring samordningsförbundets
uppdrag och roll generellt är stor i länet.
Ersättare i styrelsen
Söderhamns kommun har utsett Alexandra Gard (S) till ersättare i samordningsförbundet. Alexandra var tidigare adjungerad. Besked från Ockelbo kommun om
vem som har utsetts till ledamot saknas.
Tidplan styrelsemöten 2017
Hannah-Karin Linck lyfter principiellt frågan om behovet av att avsätta två dagar
för internat. Sammanfattningsvis så förmedlar de flesta att det är väldigt värdefullt
att få möjlighet att få tid till samtal och dialog, både formellt och informellt. Detta
stärker gruppen. Synpunkter framförs också om att utöka tiden till två heldagar i
stället för lunch till lunch. Man skulle då kunna nyttja tiden för
kunskapspåfyllnad.
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Förslag på tidplan för styrelsemöten 2017
Fredag 20 januari
Fredag 17 mars
Fredag 19 maj
Torsdag-fredag 24-25 aug (ev en dag)
Fredag 13 oktober
Fredag 24 november
Beslut
Tidplanen för styrelsemöten 2017 godkänns. Beslut om tid ska avsättas för
internat tas vid ett senare styrelsemöte.

Aktuella kurser och konferenser
Tinna Cars-Björling informerar om aktuella kurser och konferenser.
Ett nytt nyhetsbrev från samordningsförbundet planeras utkomma i december.
1-2 december, Norrköping
Socialt Investeringsforum 2016 - Norrköpings kommun/Uppdrag Psykisk Hälsa
2 december, Arlanda
Arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering – hur hänger det ihop och vad kan
arbetsgivaren göra.- SKL/Pacta
Tinna Cars-Björling och Angelica Gabrielsson deltar.
27 oktober, Gävle
Alla unga kan jobba eller studera – Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor
Tinna Cars-Björling, Ronney Olsson och Erika Engberg deltar.
8 november, Stockholm
Forskning som förändrar - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i
samverkan, Vetenskapsrådet och Ideell Arena
21-22 november, Uppsala
Hemmasittare – Magelungen Utveckling AB
Mötets avslutande
Mötet avslutas.
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