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Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte
Plats och tid

Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle
Kl. 09.15 – 12.00

Ledamöter

Hannah-Karin Linck, ordf (C)
Kenneth Axling (S) ers för Erika Engberg
David Arwe, ers för Eva Alnér Liljedahl
Peter Löfstrand, ers för C Humling
Stefan Pettersson (V)
Majvor Westberg-Jönsson (S)
Alexandra Gard (S), ers för Hans-Olov Frestadius
Anders Öquist (S)

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

Särskilt inbjuden Stefan Mörk, Global Cooperation, Sweden AB
Övriga

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

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………….
Lena Hörberg

Ordförande

………………………………………….
Hannah-Karin Linck

Justerare

………………………………………….
Anders Öquist

Paragrafer

§ 43 - 61

_______________________________________________________________________
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
Ordföranden öppnar mötet.
Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet utses Anders Öquist.
Fastställa beslutande styrelse för mötet
Kenneth Axling går in som ersättare för Erika Engberg.
Alexandra Gard går in som ersättare för Hans-Olov Frestadius.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
Information om kompetensutvecklingsinsats till
samordnare/processtödjare – Stefan Mörk, processledare
Att vara ansvarig för de olika processer som pågår inom ramen för
samordningsförbundets olika insatser kräver både tid och kompetens.
Tinna Cars-Björling har beslutat att erbjuda ansvariga processledare för stöd till
Mysamgrupper, Trisam och ASF en kompetensutveckling under hösten 2017 och
våren 2018. Stefan Mörk, Global Cooperation, Sweden AB, är anlitad för
uppdraget (§ 36).
Stefan Mörk informerar om utbildningen. Beslut, se § 56.
Föregående protokoll 170602
Protokollet läggs till handlingarna.
Anmälan om delegationsbeslut
Försäkringskassan har tagit initiativ till att arrangera två arbetsgivarkonferenser
(halvdagar) ”Tillsammans för ett friskare Gävleborg” hösten 2017 i samarbete
med Region Gävleborg. Tinna Cars-Björling har fattat beslut att avsätta 190.600
kr för genomförande av dessa konferenser. Insatsen finansieras med reserverade
samverkansmedel.
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Styrelserapporter
Rekrytering av ny förbundschef
Arbetet med rekrytering av förbundschef pågår. Ett 30-tal ansökningar har
inkommit. Rekryteringsbolaget Randstad gör första urvalet. Den 21 september är
ett möte inbokat med Randstad, som då har genomfört en första intervjuomgång.
Därefter ska ett urval göras för intervjuer som genomförs av representanter för
AU tillsammans med Per Lundgren.
Verksamhetsrapporter
Pågående insatser
Pågående insatser finns redovisade i halvårsredovisningen.
Planerade insatser
Screening hörselnedsättning för nyanlända
Arbetsförmedlingen har tagit initiativ till att lyfta frågan om behov av
hörselscreening för nyanlända. Bakgrunden är en studie från Värmland som visar
att en stor andel av nyanlända har hörselnedsättningar som påverkar möjligheten
att tillgodogöra sig information och SFI och därmed försvårar integrationen i det
svenska samhället. En arbetsgrupp är tillsatt som ska kompletteras med
representant från Region Gävleborg. Eventuellt kommer kartläggningen att
resultera i en ansökan till samordningsförbundet.
IPS, arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen
IPS-projektet i Hudiksvall beviljades medel från september 2016 till och med
december 2017. Arbetet kom igång först i november 2016. Projektet utvärderas
genom följeforskning och en delrapport har skickats till styrelsen innan
sommaren. Hittills visar projektet på goda resultat och deltagare står nu på kö.
Sedan våren 2017 pågår ett lokalt arbete med att förbereda implementering av
arbetssättet. Detta arbete kommer inte att hinna avslutas under 2017 och
styrgruppen kommer därför att lämna in en ansökan om förlängning av projektet.
Beredningsgrupp Finsam
Beredningsgruppen har haft sitt första möte och dragit upp riktlinjer för hur det
gemensamma arbetet ska ske. Mötet var mycket positivt och förhoppningar finns
om att denna grupp ska fylla en viktig funktion för dialog och förankring av
samordningsförbundets insatser. Ett bildspel från mötet har skickats ut till
styrelsen.
Finansiering av uppföljning av projektet Ung i Gävleborg
Tinna Cars-Björling har tagit initiativet till att samordningsförbundet ska
finansiera en uppföljning av ESF-projektet Ung i Gävleborg. FoU Välfärd, Region
Gävleborg, arbetar nu fram ett förslag till upplägg.
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Medlemsturné i länet
Våren 2017 tog samordningsförbundet initiativ till en turné i länet för dialog i
respektive kommun. Möten har genomförts i Söderhamn och Gävle. Inbjudan har
kommit från Ovanåker till ett besök den 2 oktober. Datum för besök i Bollnäs är
på väg att fastställas. Tinna Cars-Björling får i uppdrag att skicka ut påminnelser
till övriga kommuner.
Medelstilldelning från staten 2018
Staten har begärt in uppgift om vad kommunerna och Region Gävleborg planerar
att avsätta för medel till Samordningsförbund Gävleborg under 2018.
Samordningsförbundet har möjlighet att få ett högre bidrag från staten i år än
tidigare år. Samordningsförbundet har föreslagit medlemmarna att bidragsnivån
ska ligga på samma nivå som 2017 med hänvisning till att det finansiella målet
inte uppnåddes. Samtliga kommuner och Region Gävleborg ställer sig bakom
styrelsens förslag.
Beslut
Svaret till Försäkringskassan (stabschef Åsa Nilsson VO Nord) är att samtliga
kommuner i länet och Region Gävleborg planerar att avsätta samma belopp till
Samordningsförbund Gävleborg som 2017.
Finansiellt mål för 2017
Samordningsförbundets kapital får inte överstiga 20 % av budgeterade intäkter
enligt den fördelningsmodell som gäller för samordningsförbundet.
Beslut
Samordningsförbundets finansiella mål för 2017 godkänns.
Halvårsredovisning 2017
Förslag till halvårsredovisning har tagits fram i nära samarbete med LRF Konsult
och har förhandsgranskats av revisor på PWC.
Beslut
Halvårsredovisningen för 2017 godkänns.
Ansökan samverkansmedel
Kompetensutvecklingsinsats för samordnare/processtödjare
Information lämnades under § 47.
Beslut
Samordningsförbundet reserverar medel med 250.000 kr för finansiering av
kompetensutveckling vid sex tillfällen under hösten 2017 och våren 2018.
Insatsen finansieras med reserverade fria medel.
Justerares sign
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Ansökan samverkansmedel
Ansökan SE-coach – Supported Employment
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har lämnat in en uppdaterad ansökan
om ”SE-coach, Supported Employment coach Gävle” för tiden 1 september 2017
– 31 oktober 2019. Kostnaden för projektet beräknas till 1 372 685 kr.
Beslut
Ansökan bifalles.
Aktuella kurser och konferenser
Tinna Cars-Björling redogör för några aktuella konferenser och hänvisar i övrigt
till www.finsam.se
•
•
•
•
•
•
•
•

7 september: ”Framtidens företag – en dag om hållbara arbetsintegrerande
sociala företag”, Söderhamn
13 september och 25 oktober: Nationella Rådets introduktionsutbildning
Finsam, Stockholm
22 och 28 september: ”En välfungerande och inkluderande
arbetsmarknad”, Stockholm
17-18 oktober: Förbundschefsdagar, Stockholm
23-24 oktober: ”Tillsammans för ett friskare Gävleborg”,
Arbetsgivarkonferenser i Gävle och Söderhamn
7 november: Konferens på temat ”Unga i Gävleborg som varken arbetar
eller studerar”. I samband med denna konferens ska ”Regional mötesplats
Social hållbarhet” sjösättas. (Troligen Gävle)
15 november: Trisamkonferens, Gavlerinken, Gävle
20-21 november: NNS:s höstkonferens, Stockholm

Under hösten 2017 kommer Per Lundgren och Angelica Gabrielsson att gå en
JGL-utbildning (Jämställdhet, Genus och ledarskap).

Plats för styrelsens internat 12-13 oktober
Arbetsutskottet har beslutat att styrelsens internat den 12-13 oktober blir i
Kilafors. Internatet börjar kl.15.00 den 12 oktober och avslutas kl. 15.00 den 13
oktober.
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Övriga frågor
Tinna Cars-Björling informerar om en skrivelse från Anna Öhman, samordnare
för Föreningsnätverket för psykisk hälsa i Gästrikland. Den 10 oktober planeras
en paneldebatt i Sjömanskyrkan i Gävle då man önskar bjuda in berörda politiker
och/eller chefer för Gävle kommun, Region Gävleborg, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen. Anna önskar få hjälp att förmedla frågan vidare och tar
tacksamt emot förslag på namn på personer som kan medverka.
Tinna får i uppdrag att återkoppla till Anna Öhman och be henne rikta frågan
direkt till respektive organisation.
Mötets avslutande
Mötet avslutas.
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