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Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte
Plats och tid

Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle
Kl. 09.15 – 11.30

Ledamöter

Hannah-Karin Linck (C), ordf
Erika Engberg (S)
Eva Alner Liljedahl, från § 9
Charlotta Humling
Stefan Pettersson (V)
Majvor Westberg-Jönsson (S)
Kenneth Axling (S), ers för H-O Frestadius
Anders Öquist (S)

Ej tjänstgörande ersättare
Ann Mari Bergström (M)
Jan-Åke Lindgren (S)
Alexandra Gard (S)

Region Gävleborg
Bollnäs kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Gävle kommun
Hudiksvalls kommun
Hofors kommun
Ockelbo kommun
Region Gävleborg
Ovanåkers kommun
Söderhamns kommun

Övriga

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

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………….
Lena Hörberg

Ordförande

………………………………………….
Hannah-Karin Linck

Justerare

…………………………………………..
Stefan Pettersson

Paragrafer
§ 1 - 13
_______________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum för anslags
Datum för anslags
uppsättande
……………………… nedtagande
Förvaringsplats
för protokollet

Samordningsförbund Gävleborgs diarium

Underskrift

…………………………
Lena Hörberg

Justerares sign

………………………….
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Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet. Anders Öquist, ny ledamot från Ockelbo kommun,
hälsas välkommen.
Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet utses Stefan Pettersson.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
Föregående protokoll 161125

Protokollet läggs till handlingarna.
Anmälan delegationsbeslut
Inga delegationsbeslut anmäldes.
Styrelserapporter
Länsledning välfärd
Eva Alner Liljedahl informerar från mötet med Länsledning Välfärd.
Två frågor togs upp, dels mall för handlingsplan för Mysamgrupperna, 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.
Bilaga: Statistik från Samhällsmedicin, Region Gävleborg.
Verksamhetsrapporter
Baslinjemätning
Tinna Cars-Björling lämnar en kort redovisning av baslinjemätningen. Svarsfrekvensen på enkäterna är ca 70 %. Fokusintervjuerna med Mysamgrupperna har
i sig inneburit att viktiga förbättringsområden för samverkan har identifierats.
Fyra workshops, under ledning av Jonas Wells, kommer att genomföras under
våren enligt följande:
21 feb
2 mars
16 mars
4 april
Justerares sign

Sandviken (Västra Gästrikland)
Bollnäs (Södra Hälsingland)
Hudiksvall (Norra Hälsingland)
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En sammanfattning av dialogerna från de fyra mötena kommer tillsammans med
resultaten från enkäter och fokusintervjuer att analyseras av forskare kopplade till
Örebro universitetet. Slutrapport förväntas vara klar i maj/juni.
SUS
SUS är statens system för att följa upp och redovisa hur statens pengar används.
Samordningsförbundet har en skyldighet att redovisa alla aktuella aktiviteter i
SUS, både på individ- och strukturnivå. Per Lundgren har under hösten arbetat
med att informera berörda aktörer i våra insatser och projekt om hur de ska
registrera och rapportera i SUS. Den ekonomiska redovisningen i SUS ska lämnas
in senast 25 januari. Genom SUS kommer vi att kunna ta fram rapporter och
tabeller.
Mysam Gävle
Tinna C-B informerar om ”nystarten” för Mysam Gävle den 14 december 2016
under ledning av processledare Stefan Mörk. En uppföljningsdag genomförs den
26 januari. I Ovanåker bildades en Mysamgrupp i december och därmed ingår
samtliga kommuner i länet i en Mysamgrupp.
Samordningsförbundet finansierar administrativt stöd till Mysamgrupperna med
25 procent. För närvarande ansvarar samverkansansvariga på Försäkringskassan
för detta uppdrag.
Gemensam Kartläggning
Charlotte Humling informerar om projektet, som nu är avslutat. Resultatet visar
att om det satsas mer tid och på kvalitet från början blir det ett bättre flöde och ett
större förtroende från deltagarna. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
planerar nu en gemensam chefsdag för dialog kring implementering av
arbetssättet. Projektledare Marcus Nordström bjuds in till styrelsemötet i mars för
återrapport.
Bilaga: Slutrapport
Ansökan Tillväxtverket
Region Gävleborg har skickat in en ansökan till Tillväxtverket, ”Hållbara
arbetsintegrerande sociala företag i Gävleborg”. Samordningsförbund Gävleborg
har deltagit i framtagandet av förstudien under hösten. Om projektet beviljas
medel kan samordningsförbundet komma att tillfrågas om att vara utförare av
projektet. Beslut från Tillväxtverket kommer den 20 januari. Projekttiden är
februari 2017- oktober 2018.
Informationsmöten om Samordningsförbund Gävleborg
En av aktiviteterna i förbundets Verksamhetsplan 2017 är att ”Genomföra
informations- och dialogmöten med samtliga kommunledningar och
regionledningen under 2017”. Planering pågår om upplägg och innehåll. Under
hösten 2016 har samordningsförbundet fått flera inbjudningar från politiska
församlingar i länet om behov av information om förbundet. Tinna C-B och
Ronney Olsson har informerat på kommunfullmäktige i Sandviken och Per
Justerares sign
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Lundgren har informerat politiker i Söderhamns kommunfullmäktige och
Socialnämnden i Hudiksvall.
Mall årsredovisning
En gemensam mall för årsredovisningar för samordningsförbund har tagits fram
av Nationella Rådet. Mallen kommer att medföra att det blir lättare att göra
jämförelser av resultat mellan de olika samordningsförbunden.
Ekonomisk redovisning
Balans- och resultatrapport för perioden januari - december 2016 redovisas.
Rapporten läggs till handlingarna.
Principdiskussion samverkansmedel
Samordningsförbundets Riktlinjer för Samverkansmedel tas upp till diskussion.
Justeringar föreslås.
Tinna Cars-Björling får i uppdrag att uppdatera riktlinjerna.
Nytt datum för styrelsemöte 19 maj 2017
Styrelsen beslutar om mötesdagar enligt nedan:
•
•
•

Styrelsens möte den 19 maj flyttas till 2 juni.
Arbetsutskottets möte den 8 maj flyttas till måndagen 22 maj.
Ägarsamråd 10 februari, alternativt 5 maj. Styrelsen väljer mötesdatum 5 maj.

Tinna C-B meddelar kanslichef Christian Lundback, Region Gävleborg, styrelsens
önskemål om att genomföra ett ägarsamråd den 5 maj på eftermiddagen.
Aktuella kurser och konferenser
Nationella finsamkonferensen 21-22 mars, Malmö. Mer information finns på
www.finsam.se. Per Lundgren, Tinna Cars-Björling och Ronney Olsson är
anmälda. För deltagande från styrelsen gäller egen anmälan med information till
Hannah-Karin Linck och Tinna.
NNS-konferens för ordförande och vice ordförande i samordningsförbund 26
januari 2017. Hannah-Karin Linck deltar, eventuellt även Erika Engberg.
SKL:s årliga konferens. Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 16 – 17 mars
2017.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

4 (5)

Protokoll
2017-01-20

Övriga frågor
Stefan Pettersson tar upp frågan om servering av alkohol i samband med
representation och olika aktiviteter. Tinna Cars-Björling för i uppdrag att ta fram
förslag till policy för samordningsförbundet till nästa styrelsemöte.
Mötets avslutande
Mötet avslutas.
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