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Justerares sign Utdragsbestyrkande 
 

Arbetsutskott för Samordningsförbund Gävleborg   
 

Plats och tid Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle, kl. 13.15 – 15.20 
 
Närvarande Hannah-Karin Linck (C), ordf Region Gävleborg 
 Erika Engberg (S)  Bollnäs kommun 
 Charlotte Humling  Arbetsförmedlingen 
 Tinna Cars-Björling, förbundschef 
 Per Lundberg, verksamhetsutvecklare 
 Lena Hörberg, sekreterare 
 

 Mötets öppnande   
Ordförande Hannah-Karin Linck hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 

 Anmälan om delegerade beslut 
Ansökan om medel för genomförande av två arbetsgivarkonferenser ”Tillsammans för 
ett friskare Gävleborg” 
 
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. 
 

 Kompetensutvecklingsinsats till samordnare/processtödjare i 
uppdrag finansierade av Samordningsförbund Gävleborg 
Ansvariga samordnare/processledare för stöd till Mysamgrupper, utveckling av Trisam och 
ASF erbjuds kompetensutveckling under hösten 2017 och våren 2018. Stefan Mörk, Global 
Cooperation, Sweden AB, är anlitad för uppdraget.  
 
Kostnaden för insatsen beräknas till 250.000 kr (75 % under 2017 och 25 % 2018), vilken 
överskrider gränsen för delegationsbeslut för förbundschefen. 
 
Beslut 
Ärendet tas upp för beslut i styrelsen. Stefan Mörk bjuds in till styrelsemötet för information 
om uppdraget.  
 

 Styrelserapporter 
Rekrytering ny förbundschef 
Vid ansökningstidens utgång hade 30-talet ansökningar inkommit. Rekryteringsbolaget 
Randstad gör första urvalet. Den 21 augusti sker den första avstämningen. Målsättningen är 
att rekryteringsprocessen är genomförd och slutförd i slutet av september.  
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 Verksamhetsrapporter 

 
Mötesplatser och Information - Gävle 
Projektet avslutades i juni. Slutrapport kommer i slutet av augusti.  
 
ASF-platser 
En ansökan om ASF-platser i Hudiksvall kopplat till IPS-projektet är på ingång. Ansökan 
ligger inom ramen för redan reserverade medel i budget för ASF och kommer inte att tas upp 
för beslut i styrelsen. 
  
Insats ”Ung i Gävleborg” 
Styrelsen har beslutat (§ 36) att ställa sig bakom förslaget att samordningsförbundet 
finansierar en uppföljning av projektet. FoU Välfärd ska anlitas för uppdraget, som genomförs 
under hösten. 
 
Förlängning av IPS i Hudiksvall 
En ansökan om förlängning av IPS-projektet i Hudiksvall kommer troligen att göras under 
hösten. Syftet med förlängningen är att på ett bra sätt hinna förankra och förbereda 
implementering av projektet i ordinarie verksamhet.  
 
En diskussion förs kring frågan om implementering. Det är viktigt att driva frågan om 
implementering från första början i varje projekt så att det finns en struktur när projektet tar 
slut. Frågan om implementeringsplan finns med i ansökningsmallen för samverkansmedel. 
 
Beredningsgrupp 
Beredningsgruppens första möte blir den 24 augusti. 
 

 Medlemsturné i länet 
Träffar har genomförts med Söderhamns och Gävle kommuner. Ovanåker kommun är 
inbokad den 2 oktober och Sandvikens kommun ska återkomma med förslag på tid efter 
sommaren. Tinna C-B skickar ut påminnelse till övriga kommuner. Frågan tas upp på 
kommande styrelsemöte. 
 

 Medelstilldelning från staten för 2018 
Staten har begärt in ett ställningstagande från respektive medlem i Samordningsförbund 
Gävleborg om medelstilldelning för 2018. Samordningsförbundet har möjlighet att få ett 
högre bidrag 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. En påminnelse om svar från medlemmarna har gått ut. 
 
Besked ska lämnas till staten senast 31 augusti. 
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 Halvårsredovisning 2017 

Halvårsredovisningen för 2017 redovisas. Vissa justeringar föreslås. Förbundet inväntar 
eventuella synpunkter från revisorerna. Justerad redovisning skickas ut med övriga handlingar 
inför styrelsemötet 25 augusti. 
 

 Ansökningar samverkansmedel 
Ansökan SE-coach – Supported Employment 
Ansökan har omarbetats enligt tidigare synpunkter från AU. Undertecknad ansökan inkommer 
till förbundet inom kort. AU föreslår styrelsen att bifalla ansökan. 
 

 Plats för styrelseinternat 12-13 oktober 
Arbetsutskottet beslöt att styrelseinternatet 12-13 oktober enligt tidigare förslag förläggs till 
Kilafors.  
 

 Aktuella kurser och konferenser 
Arbetsförmedlingen: En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad 22 och 28 september. 
Arbetsgivarkonferenser i länet:  ”Tillsammans för ett friskare Gävleborg” 23 och 24 oktober. 
NNS ordförandekonferens 15 november. 
Trisamkonferens i länet 15 november. 
 

 Övriga frågor  
Inga övriga frågor anmäldes. 
 

 Mötets avslutande 
Ordförande Hannah-Karin Linck avslutar mötet. 
 
 
 
 
Hannah-Karin Linck  Tinna Cars-Björling 
Ordförande/justerare  Förbundschef/sekreterare 
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