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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
Region Gävleborg
Erika Engberg (S)
Bollnäs kommun
Eva Alner Liljedahl
Försäkringskassan
Charlotte Humling
Arbetsförmedlingen
Tinna Cars-Björling, förbundschef
Per Lundberg, verksamhetsutvecklare, § 1-8
Lena Hörberg, sekreterare
Mötets öppnande

Ordförande Hannah-Karin Linck hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
Anmälan delegationsbeslut
Inga beslut anmäldes.
Styrelserapporter
Länsledning Välfärd
Eva Alner Liljedahl informerar från mötet med Länsledning Välfärd.
Två frågor togs upp; dels mall för handlingsplan för Mysamgrupperna och dels ett
utkast om syfte, uppdrag och bemanning för en beredningsgrupp kopplad till
samordningsförbundet. Båda frågorna föll i god jord. Handlingsplanen ska nu
presenteras och förankras med Mysamgrupperna. Eva A L ska initiera ett nytt
möte med chefsgruppen för fyrpart för att komma överens om representation i
beredningsgruppen.

Verksamhetsrapporter
Baslinjemätning
Tinna Cars-Björling lämnar kort rapport från baslinjemätningen. FoU Välfärd
kommer att vara klar med sin rapport från fokusintervjuer och enkäter i början av
februari. Nästa steg är fyra workshops i länet mellan februari och april.
Slutrapport beräknas klar i maj.
SUS
Per Lundgren arbetar intensivt med att sätta sig in i och rapportera resultat från
förbundets samtliga insatser och aktiviteter i det statliga uppföljningssystemet
SUS. Samordningsförbundet är i detta arbete beroende av att ansvariga för
insatser och projekt redovisar resultat kontinuerligt för att detta ska bli möjligt. I
takt med att alla inblandade parter blir mer kunniga och insatta i detta system

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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kommer förbundet att få stor nytta av att kunna följa utvecklingen av insatser och
ta ut rapporter och tabeller som visar på resultaten av förbundets satsningar.
Mysam Gävle
Tinna C-B informerar från mötet den 14 december, då Mysam Gävle hade en
nystart med fokusintervju baslinjemätning och fortsatt arbete under ledning av
inhyrd processledare Stefan Mörk. En uppföljningsdag ska genomföras den 26
januari. Enligt Tinna var det en bra och kreativ dag som bådar gott inför
framtiden. Därmed finns det Mysamgrupper i hela länet.
Gemensam Kartläggning (GK)
Projektet Gemensam Kartläggning, som genomförts med finansiering av extra
Finsammedel (500 000 tkr), har pågått under hösten 2016 och är nu avslutat och
inrapporterat. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer nu gemensamt
att ta del av resultaten. Styrelsen kommer att få rapport i mars.
Informationsmöten om samordningsförbundet
I slutet av hösten kom inbjudningar från både Söderhamn och Sandvikens
kommuner om att få information från förbundet. Per Lundgren träffade
representanter för kommunfullmäktige i Söderhamn och Tinna C-B och Ronney
Olsson medverkade i kommunfullmäktige i Sandviken. I båda fallen blev det ett
bra mottagande, med många frågor och en bra dialog.
Ekonomisk redovisning
Resultat- och balansrapport för december 2016 presenteras på mötet. Rapporten
bifogas kallelsen till styrelsemötet 20 januari.

Principdiskussion samverkansmedel
Styrelsen har under hösten 2016 lyft behovet av en principdiskussion kring
riktlinjerna för hur förbundets samverkansmedel ska användas. De nu gällande
riktlinjerna är daterade 2016-02-10. Under året som gått har förbundet fått
erfarenheter från processerna kring de projekt som beviljats medel. Det kan
eventuellt finnas behov av att justera riktlinjerna i vissa delar
Tinna Cars-Björling och Per Lundgren får i uppdrag att se över riktlinjerna och
lämna förslag på eventuella förändringar inför nästa styrelsemöte.
Dokumentet ”Riktlinjer för samverkansmedel” bifogas kallelsen till styrelsemötet
den 20 januari.
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Ansökan till Tillväxtverket
Region Gävleborg har skickat in en ansökan till Tillväxtverket, ”Hållbara
arbetsintegrerande sociala företag i Gävleborg”. Samordningsförbundet har varit
delaktig i framtagandet av en förstudie under hösten. Om projektet beviljas medel
kan Samordningsförbund Gävleborg komma att tillfrågas om att vara utförare av
projektet. Beslut om projektet beviljats medel kommer den 20 januari.
BarnSam
Tinna Cars-Björling ger en kort lägesrapport om arbetet med BarnSam.
Agneta Morelli, som har uppdraget att utreda frågan från Region Gävleborg, ska
under våren förankra frågan om bildandet av en regional, social investeringsfond
med länets kommuner. Parallellt arbetar Agneta, och i viss mån tillsammans med
Tinna C-B, med nationella kontakter som har koppling till frågan. Det pågår
diskussioner på många håll om just möjligheten att utveckla hållbar samverkan
inom området barn- och unga.
Frågan får lyftas i styrelsen längre fram om/när Region Gävleborg och
kommunerna kommit överens om förutsättningar för en regional, social
investeringsfond och om man då vill se samordningsförbundet som plattform för
organiseringen av fonden.
Placeringsort för Per Lundgren och Ronney Olsson
Placeringsort för Per Lundgren och Ronney Olsson, boende i Hudiksvall,
diskuteras. AU lyfter argument som ifrågasätter att det ska finnas flera
placeringsorter inom ramen för samordningsförbundet. Tinna C-B utreder frågan
vidare.
Revidering av tidplan för styrelsemöten 2017
Arbetsutskottet föreslår att styrelsemötet den 19 maj flyttas till den 2 juni.
Formerna för styrelsemötet i augusti behöver bestämmas.
Aktuella kurser och konferenser
21-22 mars Finsamkonferensen i Malmö, sista anmälningsdag 20 feb.
26 januari Ordförandedag för samordningsförbunden, Arlanda.
Hanna-Karin Linck deltar.
Fastställa dagordning styrelsemöte 20 januari
Dagordningen för styrelsemötet 20 januari fastställs.
Övrig frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
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Mötets avslutande
Ordförande Hannah-Karin Linck avslutar mötet.
Hannah-Karin Linck
Ordförande/justerare

Tinna Cars-Björling
Förbundschef/sekreterare
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