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Arbetsutskott för Samordningsförbund Gävleborg
Plats och tid

Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle, kl. 12.30 – 15.45

Närvarande

Hannah-Karin Linck (C)
Erika Engberg (S)
Eva Alner Liljedahl
Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
Per Lundgren, verksamhetsutvecklare

Region Gävleborg
Bollnäs kommun
Försäkringskassan

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

Förbundschefen har beviljat ansökan från Nordanstigs kommun och
Arbetsförmedlingen Norra Hälsingland att finansiera fyra ASF-platser med 158 400 kr
under perioden 1 maj – 31 december 2018.

SKL-konferens –Individen i fokus
Erika Engberg redogör för konferensens innehåll.
Finsam-konferensen
Eva Alner Liljedahl redogör för konferensens innehåll.
Sjukpenningtalen kommer att redovisas på styrelsemötet.
Arbetslöshetsstatistik
Charlotte Humling kommer att redovisa senaste arbetslöshetsstatistiken på
styrelsemötet.
Möte Strategisk chefsgrupp fyrpart
Charlotte Humling, Eva Alner Liljedahl, Tina Manson, Roger O Nilsson har
träffats och beslutat om att de kommer att fortsätta med träffar två gånger per
år för att fatta gemensamma beslut som inte härrör till någon av de befintliga
samverkansgrupperna. Identifierade frågor just nu är den regionala
handlingsplanen för psykisk hälsa, Mysam och Trisam.
Förfrågan till styrelsen angående Mysam och Trisam tas upp på styrelsemötet.

Genomgång av aktuella insatser kommer att göras på styrelsemötet.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Revisorerna i Samordningsförbund Gävleborg har lämnat in
revisionsberättelse för år 2017. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess
ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Dialog om träffen. Frågan om årshjul för medlemssamråd lyftes. Representanterna
ansåg att enskilda kommunträffar har varit bra och skulle föredra det i fortsättningen
snarare än träffar i de fyra hörnen en gång per år. Beslut fattades dock inte i frågan
utan den kommer att diskuteras igen.

Dialog om brister i nuvarande avtal och andra alternativ diskuteras.

Genomgång av utskickad checklista, förslagsvis använder vi denna när vi förbereder
och fattar beslut.

EU:s nya dataskyddsförordning ersätter Personuppgiftslagen (PUL) från och med 25
maj 2018 och gäller inom hela EU.
Rutiner kring personuppgifter i mail, nyhetsbrev mm och förvaring av
korrespondens/data kommer att ses över.

Ronney Olsson kommer att delta på styrelsemötet för att prata om vad vi har gjort
och varför inom ASF-området:
• Tillbakablick vad vill vi åstadkomma.
• Skillnaden mellan parternas roller och vilken roll vi kan ta.
• Fördjupning av våra ASF platser - inriktning.

Genomgång av resultat 2017 samt förfrågan från Strategiska chefsgruppen fyrpart
om fortsatt finansiering av processledare. Nuvarande avtal gäller till 31 december
2018.

Förfrågan från Strategiska chefsgruppen fyrpart om utvärdering samt eventuell
utökning av processledarnas tid. Nuvarande avtal gäller till 31 augusti 2018.
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Inga kurser/konferenser anmäldes.

Dialog om inkomna frågor från Länsstyrelsen om Samordningsförbundets möjlighet
att finansiera flera olika initiativ; kartläggning av föräldrastödjande insatser i länet
samt konferensdag om civilsamhällets krafter. Vi enas om att områdena är för långt
från vår inriktning för att Samordningsförbundet ska kunna gå in och finansiera.
Per Lundgren har träffat Randstad och gjort en återkoppling angående deras
hantering av uppdraget att rekrytera förbundschef.

Dagordning för styrelsemöte fastställs. Tid för styrelsemöte blir kl. 9:15 - 12.30.

Ordförande Hannah-Karin Linck avslutar mötet.

Anna-Karin Hainsworth
Förbundschef/sekreterare

Hannah-Karin Linck
Ordförande/justerare
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