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Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte
Plats och tid

Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle
Kl. 09.15 – 12.30

Ledamöter

Hannah-Karin Linck (C), ordf
Erika Engberg (S)
Eva Alner Liljedahl
Stefan Pettersson (V)
Kenneth Axling (S), ers för M Westberg-Jönsson
Hans-Olov Frestadius (S)
Anders Öquist (S)

Region Gävleborg
Bollnäs kommun
Försäkringskassan
Gävle kommun
Hofors kommun
Sandvikens kommun
Ockelbo kommun

Ersättare

Jan-Åke Lindgren (S)
Markus Evensson (S) t.o.m § 105
Sigbritt Persson (S)
Alexandra Gard (S)

Ovanåkers kommun
Ljusdals kommun
Nordanstigs kommun
Söderhamns kommun

Övriga

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

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………….
Lena Hörberg

Ordförande

………………………………………….
Hannah-Karin Linck

Justerare

………………………………………….
Eva Alner Liljedahl

Paragrafer

§ 97 – 112

_________________________________________________________________
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 och hälsar alla välkomna till samordningsförbundets
styrelsemöte.
Fastställa beslutande styrelse för mötet
Kenneth Axling går in som ersättare för Majvor Westberg-Jönsson.
Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet utses Eva Alner Liljedahl.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns. Ordföranden informerar att punkt 11, ”Adjungera
Funktionsrätt Gävleborg till samordningsförbundets styrelse och
beredningsgrupp” är en informationspunkt.
Föregående protokoll 181019
Protokollet läggs till handlingarna.

Anmälan om delegerade beslut
Inga delegerade beslut anmäls.
Styrelserapporter
Försäkringskassan har en ny rutin som gäller deras styrelseledamöter i
samordningsförbunden. Försäkringskassans styrelseledamot måste tillse att beslut
om ansvarsfrihet samt att revisionsberättelse och revisionsrapport från revisorerna
behandlas på styrelsemöte och att eventuella åtgärder för de noteringar som
framkommer i Försäkringskassans beslut vidtas och protokollförs. Beslutet om
ansvarsfrihet för 2017 behandlades den 1 juni 2018 men beslut om åtgärder
saknades. Ärenden tas upp för beslut under § 106 ”Verksamhetsplan och budget
2018”.
Eva Alner Liljedahl informerar om en ansökan till Europeiska socialfonden.
Höstens utlysning ligger till 17 januari och avser ”Minskad ohälsa och
sjukskrivning i Norra Mellansverige”. Utlyst belopp är 32 miljoner kr. En
gemensam ansökan kommer att upprättas och skickas in via Region Gävleborg
som planeras vara projektägare.
Eva redovisar sjukfrånvarostatistik från Försäkringskassan.
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Information
Bollnäs kommun har bjudit in samordningsförbundets ordförande, alt.
förvaltningschef eller motsvarande, att redovisa samordningsförbundets verksamhet
vid kommunfullmäktiges möte den 25 november 2019.
Mentorskap
Beslut
Styrelsen avsätter 600 000 kr i budget till att utveckla mentorskap under 2019.
Bakgrund
Per informerar om förslag till mentorskap. Syftet med satsningen är att öka
arbetsgivarens kunskap och förmåga att möta den enskildes behov av en plats på
arbetsmarknaden. Insatsen har ett nära samspel med satsningen på
arbetsintegrerande socialt företagande. Båda berör samarbetet mellan våra parter
och arbetsgivare och syftar till att skapa fler platser för personer med behov av
samordnad rehabilitering.
Verksamhetsplan och budget 2019
Beslut
Styrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för 2019 – 2021.
Bakgrund
Förslag till verksamhetsplan presenterades vid styrelsens möte i oktober.
Verksamhetsplanen har justerats.
Revisorernas revisionsberättelse och revisionsrapport för verksamhetsår 2017 har
främst haft synpunkter på att förbundet inte har mätbara mål. Detta har tagits i
beaktande i årets verksamhetsplan där NNS indikatorinstrument kommer att
användas som mätbara mål både vad gäller att mäta strukturella men även
individinriktade samverkansinsatser.

Adjungera Funktionsrätt Gävleborg till
samordningsförbundets styrelse och beredningsgrupp
Ärendet återremitteras för vidare utredning.

Aktuella kurser och konferenser
Inga kurser eller konferenser anmäls.
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Övriga frågor
Beslut
Anna-Karin Hainsworth får i uppdrag att kontakta Hälsinge- och Gästrikerådet
angående utseende av vilka kommuner som ska vara ledamöter och ersättare nästa
mandatperiod.
Anna-Karin Hainsworth får i uppdrag att göra ett förslag till revidering av
förbundsordning.
Beslutsunderlag
Diskussioner kring kommande styrelse och hur regelverket ser ut för att utse nya
ledamöter och suppleanter. Förbundsordningen behöver omarbetas på några
punkter.
Revidering tidplan styrelsemöten 2019 (§ 90)
Konstituerande styrelsemöte 11 januari, kl 9:15-12:30
8 feb kl. 13:15-16:30
22 mars kl. 9:15-12:30
24 maj kl. 9:15-12:30
23 aug kl. 9:15-12.30
11 okt kl. 9:15-12:30
29 nov kl. 9:15-12:30
Styrelsens bästa råd till nästa styrelse
Styrelsens medlemmar reflekterar över åren som gått. Många poängterar den goda
stämning och trivseln som funnits i möten och i arbetet inom förbundet.
Viktigt att man får en bra introduktion, internatdagarna som genomförts har varit
ett bra sätt att fördjupa kunskaperna och enas.
Det finns en hel del att göra i hemkommunerna, att jobba mer mot
kommunstyrelsen och kommunråd, samt att se till att samordningsförbundet blir
inbjuden till möten. Verka för att förbundet finns med på kommunernas
dagordning - att ta med samverkansfrågorna hem, informera om och driva det som
händer inom samordningsförbundet.
Det är en unik möjlighet i länet för myndigheterna att arbeta nära den politiska
organisationen.
Avtackning
Hannah-Karin Linck tackar av styrelsens ledamöter och suppleanter för deras arbete i
samordningsförbundets styrelse under mandatperioden 2015-2018.
Mötets avslutande
Ordförande Hannah-Karin Linck avslutar mötet.
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