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Arbetsutskott för Samordningsförbund Gävleborg
Plats och tid

Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle, kl. 13.15 – 16.30

Närvarande

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

Region Gävleborg
Försäkringskassan

Mötets öppnande
Ordförande Hannah-Karin Linck hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
Rapporter
Eva Alner Liljedahl rapporterar från möte med chefsgruppen för fyrpart den 11
november. Tre frågor togs upp på mötet:
 Beslut om handlingsplan för Mysamgrupperna.
 Beredningsgrupp för Samordningsförbund Gävleborg.
 Avtal om finansiering av administrativt stöd till Mysamgrupperna.
Ett underlag till handlingsplan har tagits fram av FK och ska kompletteras med
välfärdsfakta, som tas fram av Samhällsmedicin, Region Gävleborg.
Handlingsplanen godkändes av gruppen och kommer att förankras på möte med
Länsledning Välfärd den 16 december.
Tinna Cars-Björling får i uppdrag att ta fram ett underlag för syfte, uppdrag och
sammansättning av en beredningsgrupp för Samordningsförbund Gävleborg.
Frågan ska tas upp på Länsledning Välfärd den 16 december.
Ett avtal om samordningsförbundets finansiering av administrativt stöd till
Mysamgrupperna ska skrivas under av alla parter.

Tinna Cars-Björling informerar om uppstart av Mysamgrupp i Ovanåker. En
intervju utifrån baslinjemätningen genomfördes med lokala chefer i Ovanåkers
kommun den 11 november. I samband med den beslutade gruppen att bilda
Mysam Ovanåker. Därmed har alla kommuner i länet tillgång till en
Mysamgrupp.
Tinna C-B informerar om att samordningsförbundet deltagit i ”Uppsiktspliktsdag”
i Bollnäs kommun den 11 november. Kommunen genomför två gånger per år
informationsdagar då kommunala bolag och kommunalförbund presenterar sina
verksamheter och resultat för kommunledningen.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delegationsbeslut
Tinna Cars-Björling kommer att ta fram ett delegationsbeslut gällande förlängning
av Ronney Olssons anställning som processledare för ASF för perioden 1 januari
2017 – 31 december 2018. Förutsättning för förlängningen är att styrelsen
godkänner förslag om avsättning av medel till ASF i budgeten för 2017.
Verksamhetsplan 2017
Förslag till verksamhetsplan 2017 tas upp till behandling. Vissa justeringar
behöver göras inför kommande styrelsemöte.
Budget 2017
Förslag till budget för 2017 tas upp till behandling. Justeringar och förtydliganden
behöver göras inför kommande styrelsemöte.
Ansökan om medel till fordon i IPS-projektet
Kompletterande ansökan har inkommit från Hudiksvalls kommun om medel till
fordon i IPS-projektet. Eftersom deltagare i projektet även kommer från andra
kommuner, behöver resor genomföras till presumtiva arbetstagare i dessa
kommuner.
Ansökan gäller två leasingbilar för tillsammans 6 000 kr per månad.
2016: 12 000 kr
2017: 72 000 kr
Tinna Cars-Björling får i uppdrag att ta fram kompletterande uppgifter inför
beslut på kommande styrelsemöte.
Ansökan om förlängning av projektet Mötesplatser och
information Ljusdal
Ansökan har inkommit om förlängning av projektet perioden 1 januari – 31
december 2017.
Ansökan behöver förtydligas och kompletteras.
Projektet finansieras med samverkansmedel från samordningsförbundet från
2016-03-01. Arbetsutskottet föreslår fortsatt finansiering med två månader
2017-01-01— 02-28 under förutsättning att ansökan kompletterats.
.
Försäkringskassans OH-kostnader – information
Eva Alner Liljedahl informerar om Försäkringskassans tolkning av
avgiftsförordningen för hur kostnader för deras externa tjänster ska kompenseras.
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Ny information inkommer under pågående AU-möte, som innebär att de problem
som uppstått genom OH-kostnaderna kommer att upphöra. Information om beslut
från Försäkringskassan kommer inom kort att skickas till samordningsförbunden.
Powerpointpresentation av Samordningsförbund
Gävleborg
Ett powerpointmaterial (PP) om samordningsförbundet har tagits fram. Materialet
är tänkt att användas av styrelsens medlemmar m.fl. för information om
förbundet. PP skickas med handlingarna till kommande styrelsemöte för
synpunkter. Därefter kommer det att läggas på ett USB-minne tillsammans med
verksamhetsplan och budget 2017 och ytterligare några viktiga dokument
kopplade till samordningsförbundet. Delas ut i samband med styrelsens möte den
20 januari.
Mötestider arbetsutskott 2017
Arbetsutskottet beslutar följande mötesdagar för 2017:
Arbetsutskott
9 januari, måndag
6 mars, måndag
8 maj, måndag
14 augusti, måndag
2 oktober, måndag
13 november, måndag

13.15 – 16.00
13.15 – 16.00
13.15 – 16.00
13.15 – 16.00
13.15 – 16.00
13.15 – 16.00

Inför styrelsemöte
20 januari
17 mars
19 maj
24-25 augusti
13 oktober
24 november

Aktuella kurser och konferenser
21-22 mars Nationell Finsam-konferens i Malmö. Mer information finns på
Finsams hemsida: http://nnsfinsam.se/
Fastställande av dagordning styrelsemöte 25 nov
Dagordningen för styrelsemöte 25 november fastställs.
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
Mötets avslutande
Ordförande Hannah-Karin Linck avslutar mötet.
För protokollet

Hannah-Karin Linck
Ordförande/justerare

Tinna Cars-Björling
Förbundschef/sekreterare

3 (3)

