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2019-02-08

Samordningsförbund Gävleborg
Plats och tid

Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle kl 13-16:30

Ledamöter

Tommy Berger (S), ordförande
Eva Alner Liljedahl
Jonas Erlandsson (ersätter Gabriella Persson-Turdell)
Kenneth Axling (S)
Stefan Nybom (S)
Einar Wängmark (S)
Ove Schönning (S)
Marianne Persson (C)

Region Gävleborg
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Hofors kommun
Nordanstigs kommun
Ovanåkers kommun
Ljusdals kommun
Söderhamns kommun

Övriga

Stefan Grandien (S)
Hans-Olov Frestadius (S)
Anders Öquist (S)

Gävle kommun
Sandviken
Ockelbo

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
Per Lundgren, verksamhetsutvecklare
Cecilia Wisén, administratör
Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

………………………………………….
Cecilia Wisén

Ordförande

………………………………………….
Tommy Berger

Justerare

………………………………………….
Jonas Erlandsson

§ 13 - 31

_________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum för anslags
Datum för anslags
uppsättande
……………………… nedtagande
Förvaringsplats
för protokollet

Samordningsförbund Gävleborgs diarium

Underskrift

…………………………
Cecilia Wisén

Justerares sign

………………………….
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Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkommen. En kort presentationsrunda av
deltagare.
Val av justerare för dagens möte
Jonas Erlandsson utses som justerare.
Fastställa beslutande styrelse för mötet
Jonas Erlandsson ersätter Gabriella Persson-Turdell,
Arbetsförmedlingen.
Godkännande av dagordning
Godkänns.
Föregående protokoll (handling)
Läggs till handlingarna.
Anmälan om delegerade beslut
Saknas.
Styrelserapporter
Jonas Erlandsson, Af, inleder och visar arbetslöshetsstatistik för
Gävleborgs län. Bildspel bifogas som bilaga 1.
Eva Alner Liljedahl, FK, visar sjukpenningtalen för Gävleborgs län.
Länet har andra högsta sjukpenningtal i landet per den 2018-10.
Bildspel bifogas protokollet som bilaga 2.
Verksamhetsrapporter
Anna-Karin Hainsworth redogör kort för kansliets arbete den senaste
tiden. Fokus i början på året på årsredovisning 2018. Cecilia Wisén
har tillträtt som ny administrativ assistent. Ganska mycket aktivitet
från de lokala samverkansgrupperna; Hudiksvall har arbetat med en
ansökan om medel IPS, Sandviken kommer ha möte nästa vecka för
att diskutera om att söka medel för en förstudie om ”fontänhus”, Per
kommer ha ett möte med Gabriella Persson Turdell angående nästa
steg i mentorskapsutbildningar, Mysam Ockelbo har haft workshop
om Supported Employment.
Justerares sign
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Anna-Karin visar även hemsidan och informerar om Mysamkonferens 16 maj 2019, där styrelsen och beredningsgrupp bjuds in
utöver Mysam-grupperna. Det kommer även hållas en
processinriktad utbildning i Arbetsintegrerade sociala företag ASF
med start 13 februari 2019. Inbjudan skickas ut och läggs som bilaga
till protokollet. Om det finns intresse så är det möjligt att göra en
lokal utbildning.
Beslut – Förbundsordning (handling)
Vid styrelsemöte 2018-11-30, §109, uppdrogs till Anna-Karin
Hainsworth att göra ett förslag till revidering av förbundsordningen
eftersom det rådde oklarheter i kommunerna kring hur nya ledamöter
skulle utses samt vilka kommuner skulle vara ledamöter och
ersättare.
Styrelsen bedömer att det inte föreligger något behov av att ändra i
förbundsordningen utan snarare ett behov av förtydligande av
kommunernas gemensamma ansvar för att utse ledamöter och
ersättare. Ordförande föreslår att vi istället förtydligar i nästa
medlemssamrådet att kommunerna behöver ta ansvar för hur detta
ska genomföras.
I förbundsordningen anges att styrelsen utser ordförande, det står
inget om vice ordförande. Det tolkas som att styrelsen avgör själva
om det ska vara en vice ordförande, därmed behövs inga
förtydliganden angående detta i förbundsordningen.
Beslut
Styrelsen beslutar att inte föreslå några förändringar i
förbundsordningen.

Beslut – Riktlinjer ansökan samverkansmedel (handling)
Förbundschef informerar om hur riktlinjerna uppdaterats och
vilka förtydliganden som gjorts.
Beslut
Styrelsen beslutar att fastställa de nya Riktlinjerna för finansiering av
samverkansinsatser.

Beslut – Datum medlemssamråd i vår
Förslag på datum för medlemssamråd är den 24 maj 2019.
Justerares sign
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Höstens medlemssamrådet har föreslagits genomföras mer lokalt i
”länets fyra hörn” alternativt kommunvis, detta kommer styrelsens
ledamöter ta upp och förbereda i respektive verksamhet så beslut om
detta kan tas på medlemssamrådet 24 maj 2019.
Eva Alner Liljedahl berättar att hon har två roller på
medlemssamrådet då hon utsetts till representant inom
Försäkringskassan.
Beslut
Styrelsen beslutar att fastställa att Medlemssamråd skall hållas 24
maj 2019.

Beslut – Trisam i framtiden
Förbundsordförande Anna-Karin Hainsworth informerar om Trisam
och dess arbete. I länet idag finns 32 team. Alla
samordningsförbundets parter träffas med jämna mellanrum på
hälsocentraler då man kan lyfta ärenden där det finns behov av
samordnad rehabilitering. Individen de gäller deltar ej i mötet.
Försäkringskassan har fått förtydliganden i sina riktlinjer att de ej
kan bedriva systematiskt samverkansarbete där individen inte bjuds
in att delta. Samordningsförbundet finansierar processledare som
arbetar med att stödja nya och befintliga Trisamteam samt med
utveckling av metoden.
Styrelsen delar uppfattningen att Försäkringskassan är en viktig part
i Trisam men att man vill se förtydliganden vad gäller
förutsättningarna, arbetssätt och kostnader.
Eva Alner Liljedahl kommer att ta med frågan till den strategiska
chefsgruppen fyrpart för förankring i samtliga organisationer.
Beslut
Styrelsen beslutar att uppdra till förbundschefen att återkomma med
ett mer konkret förslag.
Beslut – Samordningsförbundet finansierar
beredningsgruppens deltagande i Finsam-konferensen
26-27 mars i Stockholm
Förfrågan från beredningsgruppen om de får styrelsens godkännande
att delta i Finsam-konferensen 26-27 mars 2019.
Beslut
Justerares sign
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Styrelsen beslutar att finansiera beredningsgruppens deltagande i
Finsam-konferensen 26-27 mars 2019.
Dialog, brukarmedverkan i Samordningsförbundets
styrelse och/eller beredningsgrupp
Ärendet är återremitterat från styrelsemöte 2018-11-30 §107.
Dialog med brukare är positivt och former för detta bör utvecklas,
dock inte i styrelse eller beredningsgrupp i första hand.
Initiativ har tagits till att bjuda in samordningsförbundet till
Gävleborgs handikappråd.
Kenneth Axling lyfter att det finns många olika brukarorganisationer
och att det kan vara klokt att kontakta fler så inte en organisation får
föra hela gruppens talan. Funktionsrätt Gävleborg företräder många
organisationer och dessutom har en tjänsteman som möjligen kan
föra informationen ut i de olika förbunden.
Beslut
Styrelsen beslutar att uppdra åt Anna-Karin Hainsworth att fortsätta
undersöka möjliga forum för dialog med brukare.

Information om ESF-ansökan Friska arbetsplatser i
Gävleborg
Eva Alner Liljedahl, FK, informerar om ESF-projektet ”Friska
Arbetsplatser Gävleborg” där man ansökt om ett treårsprojekt med
en budget på drygt 30 miljoner och en central projektorganisation för
länet. Syftet är ökad kunskap och verktyg för att främja hälsa i
arbetslivet och återfå sjukskrivna medarbetare, dvs skapa friska
arbetsplatser. Projektet är tänkt att arbeta lokalt med just de lokala
förutsättningarna. Informationsbild bifogas protokollet som bilaga 4.
Beslut om projektet tas våren 2019.
Information, justeringar i möteskalender för 2019
Anna-Karin Hainsworth visar på hemsidan var mötestiderna finns
utlagda, och var man hittar protokollen. Understryker särskilt 22-23
augusti då det blir ett lunch-till-lunch-möte (arbets- och
styrelsemöte).
Aktuella kurser och konferenser
Finsamkonferensen 26-27 mars i Stockholm. Eva Alner Liljedahl,
Stefan Nybom, Einar Wängmark kommer att delta på konferensen.
Justerares sign
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Länk till Finsamkonferensens anmälan (sista anmälan 26 februari
2019) skickas ut till styrelsen efter dagens möte.
NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund har årsmöte
den 26 mars kl 16.30 på eftermiddagen. De har även efterfrågat
nomineringar till styrelsen, där förslag till valberedningen skall vara
inne 2019-02-18.
Beslut
Styrelsen beslutar att Tommy Berger företrädar Samordningsförbund
Gävleborg på årsmötet.
Mötets avslutande.
Tommy Berger förklarar mötet avslutat.

Bilagor:

Justerares sign

1. Bildspel Arbetsförmedlingen Jonas
2. Bildspel Försäkringskassan Eva Alner Liljedahl.
3. Inbjudan utbildning - Arbetsintegrerade sociala företag.
4. Information om ESF-projekt ”Friska arbetsplatser Gävleborg”
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