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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)
Region Gävleborg
Kenneth Axling (S), ers för Erika Engberg
Hofors kommun
Eva Alner Liljedahl, § 21-37
Försäkringskassan
Charlotte Humling
Arbetsförmedlingen
Stefan Pettersson (V)
Gävle kommun
Marcus Evensson (S), ers för M Westerberg-Jönsson § 21-25 Ljusdals kommun
Majvor Westberg-Jönsson (S), § 26 - 37
Hudiksvalls kommun
Jan-Åke Lindgren (S), ers för H-O Frestadius, § 21-37
Ovanåkers kommun
Anders Öquist (S), § 21 - 37
Ockelbo kommun

Ersättare

Ann-Mari Bergström (M)
Marcus Evensson (S), § 26 -37

Övriga

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
Per Lundgren, processledare
Lena Hörberg, administratör

Region Gävleborg
Ljusdals kommun

Särskilt inbjudna
Karin Tillberg Mattsson och Jofen Kihlström, Region Gävleborg, § 37
Underskrifter

Sekreterare

………………………………………….
Lena Hörberg

Ordförande

………………………………………….
Hannah-Karin Linck

Justerare

………………………………………….
Stefan Pettersson

Paragrafer
§ 21 - 39
__________________________________________________________________
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
2018-03-23

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet.
Fastställa beslutande styrelse för mötet
Kenneth Axling går in som ersättare för Erika Engberg.
Marcus Evensson går in som ersättare för Majvor Westberg-Jönsson § 21 – 25.
Jan-Åke Lindgren går in som ersättare för Hans-Olov Frestadius.
Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet utses Stefan Pettersson.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
Föregående protokoll 180126
Protokollet läggs till handlingarna.
Anmälan om delegationsbeslut
Delegationsbeslut, beslutsfattare är förbundschef Anna-Karin Hainsworth.
Anna-Karin Hainsworth har bifallit ansökan om 50 000 kr exkl. moms som
delfinansiering av konferensen Högbodagarna 25-26 oktober 2018.
Styrelserapporter
Charlotte Humling redovisar Arbetsförmedlingens statistik över inskrivna
arbetslösa i februari 2018 i Gävleborgs län.
Statisk kommer att skickas ut till styrelsen varje månad fortsättningsvis. Även
statistik från Försäkringskassan kommer att skickas ut.
Verksamhetsrapporter
Trisam
Anna-Karin Hainsworth lämnar en rapport om uppföljningen av Trisamteam på
vuxenpsykiatrin i Bollnäs.
Eva och Charlotte har träffat representanter för Länsledning Välfärd (Roger O
Nilsson samt Tina Manson) och kommit fram till att det finns ett behov för en
strategisk tjänstemannasamverkan på övergripande nivå både utifrån ett
myndighetsperspektiv och utifrån Samordningsförbund Gävleborgs perspektiv.
Nästa steg är ett processmöte i maj då gruppens representation, syfte och mål
kommer att definieras.
Justerares sign
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Delrapport SE-coach
Delrapport från projektet Supported Employment coach redovisas. Projektet pågår
till och med oktober 2019.
Ansökan samverkansmedel Söderhamn
En ansökan har kommit från Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland,
resurscentrum, och försörjningsstödsenheten Söderhamns kommun 2018-03-07.
De söker pengar för att utveckla nya sätt att arbete med att klargöra
arbetsförutsättningar.
Ansökan bedöms vara i ett inledningsskede, fortsatt dialog kommer att ske i
början av april.
Nya redovisningskonsulter från LRF
Hanna-Karin Linck informerar att nya redovisningskonsulter inom LRF har
utsetts från 13 februari 2018.
SUS, slutrapport 2017
Per Lundgren redovisar slutrapporten för SUS 2017.
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2017 redovisas och godkänns.
Budget 2018
Budget för 2018 fastställdes i § 99/2017.
Årsredovisningen för 2017 visar att 40.000 kr bokförts på år 2018 i stället för
2017. I ny budget för 2018 justeras ”posten ”Fria medel” ner med motsvarande
belopp.
Beslut
Justerad budget 2018 godkänns.
Medelstilldelning 2019
Styrelsen beslöt vid föregående möte, § 15, att skrivelse skulle gå ut till
medlemmarna i Samordningsförbund Gävleborg med förslag om ökad insats inför
2019.
Diskussioner kring presentation som kansliet tagit fram i syfte att använda i dialog
med kommunerna. Materialet visar hur mycket varje kommun fått tillbaka från
Samordningsförbund Gävleborg i relation till lämnat driftsbidrag.
Justerares sign
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Stefan Pettersson och Anna-Karin Hainsworth har medverkat vid Gävle
kommunstyrelses sammanträde den 2018-03-20 i syfte att presentera förbundets
verksamhet och utökning av medel 2019.
Svar från kommunerna har begärts in till den 15 maj.
Baslinjemätning
Anna-Karin Hainsworth redovisar slutrapporten från genomförd baslinjemätning.
Slutsatser att dra är att vi behöver fortsätta arbeta med samverkanskunskap,
framför allt på chefsnivå.
Samordningsförbundet fortsätter att arbete vidare med hur det skulle kunna
genomföras.
Utveckling ägarsamråd/medlemssamråd
Anna-Karin Hainsworth redovisar förslag på förändrat upplägg för genomförande
av ägarsamråd/medlemssamråd enligt bilaga.
Styrelsen ställer sig bakom förslaget. Nästa steg blir att förankra i ägarsamrådet/
medlemssamrådet i maj.
Aktuella kurser och konferenser
Per Lundgren och Anna-Karin Hainsworth har deltagit i ”Hantverksdagar”, en
utvecklingsinsats tillsammans med andra samordningsförbund med huvudsyfte att
tillsammans utforska och utveckla samverkan och vad vi har gjort när vi lyckats
utifrån ett lösningsfokuserat angreppssätt. Arrangör: Jonas Wells.
Rapport Ung i Gävleborg
Karin Tillberg Mattsson redovisar rapporten ”Ung i Gävleborg”. Rapporten har
finansierats av samordningsförbundet.
Jofen Kihlström informerar om projektet ”Unga röster”.
Styrelsen enas om att det är viktigt att alla kommuner har med sig rapporten i den
fortsatta planeringen av insatser för ungdomar som står långt från
arbetsmarknaden.
Övriga frågor
Ägarsamrådet/medlemssamrådet 4 maj blir i Bollnäs. Deltagande diskuteras.
Dagordning kommer i mitten på april.
Mötets avslutande
Mötet avslutas.
Justerares sign
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