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Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte
Plats och tid

Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle
Kl. 09.15 – 12.45

Ledamöter

Erika Engberg (S), ordf
Eva Alner Liljedahl, § 50 – 53
Charlotte Humling
Stefan Pettersson (V)
Markus Evensson (S), ers för M Westberg-Jönsson
Sigbritt Persson (S), ers för H-O Frestadius § 47-57
Anders Öquist (S)

Övriga

Ronney Olsson, § 47 - 57
Angelica Gabrielsson, § 50
Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
Per Lundgren, processledare, § 42 - 57
Lena Hörberg, administratör

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………….
Lena Hörberg

Ordförande

………………………………………….
Erika Engberg

Justerare

………………………………………….
Anders Öquist

Paragrafer

Bollnäs kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Gävle kommun
Ljusdals kommun
Nordanstigs kommun
Ockelbo kommun

§ 40 – 57

__________________________________________________________________
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

………………………….
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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
Markus Evensson går in som ersättare för Majvor Westberg-Jönsson.
Sigbritt Persson går in som ersättare för Hans-Olov Frestadius.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
Föregående protokoll 180323
Protokollet läggs till handlingarna.
Anmälan om delegationsbeslut
Delegationsbeslut, beslutsfattare är förbundschef Anna-Karin Hainsworth.
Anna-Karin Hainsworth har bifallit ansökan från Nordanstigs kommun och
Arbetsförmedlingen Norra Hälsingland att finansiera sex ASF-platser med
158 400 kr under perioden 1 maj – 31 december 2018.
Anmälan läggs till handlingarna.
Revisionsrapporter
Revisorerna i Samordningsförbund Gävleborg har lämnat revisionsberättelse för
år 2017. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet.
Informationen läggs till handlingarna.
Medlemssamråd 4 maj
Anna-Karin Hainsworth, Erika Engberg och Eva Liljedal deltog i
Medlemssamrådets möte den 4 maj. Bra och relevant dialog med våra
medlemsrepresentanter, trots att några var frånvarande. Ordförande tog även upp
frågan om hur kommunerna ställer sig till en utökad finansiering av
samordningsförbundet. Några kommuner hade ännu inte tagit ställning, positivt
besked hade kommit från Söderhamn, Ockelbo samt Ljusdal. Vi tog även upp
frågan om samordningsförbundets framtida medlemssamråd med en önskan om
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att anordna ett eget samrådsmöte varje vår och i de fyra hörnen på hösten.
Medlemmarna ville inte ta ställning vid sittande bord men uppskattade när
förbundet rest runt och träffat varje kommun för sig under hösten.
Jämställda beslut
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställda
beslut.
Beslut
Checklistan ska användas inför beslut i styrelsen.
GDPR – nya dataskyddsförordningen
EU:s nya dataskyddsförordning ersätter Personuppgiftslagen (PUL) från och med
25 maj 2018 och gäller inom hela EU.
Anna-Karin Hainsworth redovisar registerförteckning som beskriver vilka
personuppgifter som hanteras inom samordningsförbundet samt hur de ska
hanteras.
Ordförandebeslut har tagits enligt följande:
• Personuppgiftsansvarig är Samordningsförbund Gävleborg.
• Dataskyddsombud är Mattias Holmetun, förbundschef, Samordningsförbundet
i Jämtlands län.
Informationen läggs till handlingarna.
Trisam
Angelica Gabrielsson informerar om insamlad data från 2017 gällande Trisam.
Nuvarande avtal för processledare gäller till 31 december 2018.
Beslut
Samordningsförbundet finansierar processledare även under år 2019.
Styrelserapporter
Strategisk chefsgrupp fyrpart
Ett möte genomfördes i maj med mål att definiera gruppens representation, syfte
och mål. Från styrelsen deltog Eva Alner Liljedahl och Charlotte Humling. Övriga
deltagare var Roger O Nilsson, Region Gävleborg och Tina Manson, Bollnäs
kommun. Två möten per år beslutades, nästa möte blir 19 oktober.
Gemensamma områden är Mysam, Trisam samt handlingsplan 2018 för
utveckling av insatser för psykisk hälsa.
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Mysam
Mysam diskuterades i den strategiska chefsgruppen fyrpart. Mer kraft behövs i
Mysam i den lokala verksamheten. Utvärdering till hösten behövs för att kunna ta
ställning till utökad tid för processledare, administrativ roll m m. Avtal för
perioden 1 september till 1 maj föreslås.
Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 14-16 mars
Erika Engberg redovisar.
Finsamkonferensen 17-18 april
Information lämnas från olika seminarier, bildspel finns att ta del av på
www.finsam.se.
Arbetslöshetsstatistik i Gävleborg
Charlotte Humling redovisar.
Sjukfrånvaron i Gävleborg
Månatlig uppföljning tom april 2018. Eva Alner Liljedahl redovisar.
Styrelserapporterna godkänns.
Verksamhetsrapporter
Anna-Karin Hainsworth rapporterar från projekten IPS och SE-coach.
Informationen läggs till handlingarna.
Fördjupning ASF
Per Lundgren och Ronney Olsson redovisar samordningsförbundets arbete med
ASF, arbetsintegrerande sociala företag.
•

Samordningsförbundet kompetenshöjer och samordnar parterna runt det unika
företagandet som går under begreppet ASF – en inkluderande arbetsmarknad kräver
samverkan.

•

ASF har som mål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden och att
skapa anställning där människor kan arbeta 100 % av sin förmåga.

•

ASF skapar motivation, meningsfullhet och empowerment, tillgodoser egennytta,
genererar pengar och framtidstro.

•

ASF har en stor potential att anställa personer med en funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga.

•

För att öka nyttjandegraden av ASF-tjänster krävs ökad samverkan, mötesplatser
mellan parterna och AST samt ökad kunskap hos offentliga parter om ASF.

Informationen läggs till handlingarna.
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Mysam
Utvärdering om Mysam kommer att redovisas på styrelsemöte den 19 oktober.
Nuvarande avtal för processledarna gäller till 31 augusti 2018.
Beslut
Tiden för processledarna för Mysam förlängs till 30 april 2019 med samma villkor
som nuvarande avtal.
Aktuella kurser och konferenser
Inga kurser eller konferenser anmäls.
Övriga frågor
Inga frågor framfördes.
Mötets avslutande
Mötet avslutas.
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