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Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte
Plats och tid

Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle
Kl. 09.15 – 14.00

Ledamöter

Hannah-Karin Linck, ordf (C)
Erika Engberg (S)
David Arwe, ers för Eva Alner Liljedahl
Charlotte Humling
Stefan Pettersson (V)
Majvor Westberg-Jönsson (S), från § 5
Sigbritt Persson (S), ers för H-O Frestadius, från § 5
Anders Öquist (S)

Övriga

Tinna Cars-Björling, förbundschef
Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
Per Lundgren, processledare, från § 5
Lena Hörberg

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………….
Lena Hörberg

Ordförande

………………………………………….
Hannah-Karin Linck

Justerare

………………………………………….
Erika Engberg

Paragrafer

Region Gävleborg
Bollnäs kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Gävle kommun
Hudiksvalls kommun
Nordanstigs kommun
Ockelbo kommun

§ 1 – 20

_______________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags
uppsättande

………………………

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Samordningsförbund Gävleborgs diarium

Underskrift

…………………………
Lena Hörberg

Justerares sign

………………………….

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2018-01-26

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet.
Fastställa beslutande styrelse för mötet
Sigbritt Persson går in som ersättare för Hans-Olov Frestadius.
Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet utses Erika Engberg.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
Föregående protokoll 171124
Protokollet läggs till handlingarna.
Fastställande av firmatecknare för Samordningsförbund
Gävleborg
Firmatecknare för Samordningsförbund Gävleborg är ordförande, vice ordförande
och förbundschef, två i förening.
Från och med 1 februari är Anna-Karin Hainsworth ny förbundschef. Ordförande
är sedan tidigare Hannah-Karin Linck och vice ordförande är Erika Engberg.
Attestordning och delegationsbestämmelser
Förslag till ny attestordning och nya delegationsbestämmelser presenteras.
Beslut
Attestordning och delegationsbestämmelser godkänns.
Anmälan om delegationsbeslut
Delegationsbeslut, beslutsfattare är förbundschef Tinna Cars-Björling.
Tinna Cars-Björling har bifallit ansökan från Hofors kommun gällande fyra ASFplatser för perioden 15 januari – 14 juni 2018 till en kostnad av 105 600 kr.
Styrelsen påpekar att i kommande ansökningar behöver målgruppen tydliggöras,
liksom gränsdragningen mot ordinarie verksamhet.
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Styrelserapporter
Erika Engberg och Hannah-Karin Linck informerar från NNS:s
ordförandekonferens den 25 januari.
Värt att notera är att NNS finns som ett stöd för styrelser i samordningsförbund
genom bland annat utbildningsinsatser. Hela styrelsen i Samordningsförbund
Insjöriket genomgår NNS jämställdhetsutbildning JGL.
Verksamhetsrapporter
Skrivelse har skickats till Region Gävleborg om att bilda en länsgrupp fyrpart.
Motivet med länsgrupp fyrpart är att skapa en länsgrupp på hög tjänstemannanivå
för att ha ett forum att diskutera fyrpartsfrågor, just nu är det särskilt aktuellt för
Trisam.
Uppdatering av handlingsplaner för Trisam och ASF pågår. Årsredovisningen har
påbörjats och ska beslutas på styrelsemöte i mars. SUS är inrapporterat och klart.
SUS-utbildning pågår för berörda parters deltagare.
Medlemsturné i länet
Tinna Cars-Björling informerar om genomförd medlemsturné i länet.
Region Gävleborg och Ockelbo kommun kvarstår.
Medlemsturnén som arbetssätt har ansetts som lyckosamt och nödvändigt.
Samordningsförbund Gävleborg kommer att fortsätta arbeta på detta sätt,
förslagsvis dialog med ca 18 månaders mellanrum. Vid nästa omgång kommer
samordningsförbundet att ta minnesanteckningar, som vidarebefordras till
styrelsemedlem i aktuell kommun.
Arbetsutskottet har givit kansliet i uppdrag att göra ett förslag på hur den röda
tråden mellan ägarsamråden och finsamdialogerna ska tydliggöras.
Baslinjemätningen
En slutrapport för baslinjemätning har upprättats av Institutionen för
hälsovetenskaper, Örebro universitet.
Tinna Cars-Björling har påbörjat diskussioner med Jonas Wells och FoU Välfärd
om hur uppföljningen ska genomföras 2019/2020. Plan kommer att redovisas vid
nästa möte.
Beslut
Punkten baslinjemätning ska finnas med återkommande på styrelsemötena.
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Ansökningar samverkansmedel
IPS Hudiksvall – utveckling och implementering
Styrelsen beslöt den 12 – 13 oktober 2017 att tillstyrka ansökan om fortsättning på
IPS-projektet för utveckling och implementering under 2018, § 77. I samband
med information om styrelsens beslut meddelade projektägaren att projektet inte
kommer att kunna genomföras enligt plan med den minskade budgeten som
beslutades.
Efter Finsamdialog med Hudiksvalls kommun har ordförande Hannah-Karin
Linck haft en dialog med ansvarig politiker i Hudiksvalls kommun. Deras
gemensamma förslag är att Hudiksvalls kommun bidrar med 150 000 kr och
samordningsförbundet med 200 000 kr för att täcka de 350 000 kr som fattas för
att projektet ska kunna genomföras enligt plan.
Beslut
Styrelsen beviljar ytterligare 200 000 kr för genomförande av projektet,
vilket sammantaget blir 1 522 000 kr från samordningsförbundet och
150 000 kr från Hudiksvalls kommun.
Regleringsbrev avseende Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen
Regleringsbrev för 2018 avseende Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
redovisas. David Arwe och Charlotte Humling lyfter fram de viktigaste punkterna.
Informationen läggs till handlingarna.
Finansiering 2019
Frågan om att växla upp medlemmarnas insatser till förbundet inför 2019 har
tagits upp både i finsamdialoger och Ägarsamråd under hösten 2017.
Tinna Cars-Björling har tagit fram ett förslag till skrivelse till medlemmarna
innebärande att kommunerna och Region Gävleborg växlar upp insatsen med
100 % i förhållande till insatsen för 2018.
Beslut
Styrelsen ställer sig bakom skrivelsen.
Jämställdhetsutbildning
Per Lundgren och Angelica Gabrielsson genomför en kort jämställdhetsutbildning
med styrelsen. Utbildningen fortsätter vid nästa styrelsemöte.
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Aktuella kurser och konferenser
•

SKL´s Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar den 15 - 16 mars på Uppsala
Konsert & Kongress. Erika Engberg deltar för Bollnäs kommun.
Övriga frågor

Inga frågor framfördes.
Avtackning av förbundschef
Förbundschef Tinna Cars-Björling avtackas för sin tid som förbundschef för
samordningsförbundet. Hon gör sin sista arbetsdag 31 januari och går sedan i
pension.
Mötets avslutande
Mötet avslutas.
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