Protokoll
2019-05-17

Styrelsemöte, Samordningsförbund Gävleborg
Plats och tid

Sandbacka Park, Sandviken, kl. 9.30 – 12.30.

Ledamöter

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

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

Övriga

Stefan Grandien (S)
Hans-Olov Frestadius (S)
Anna-Karin Hainsworth
Per Lundgren

Gävle kommun
Sandvikens kommun
Förbundschef
Verksamhetsutvecklare

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………….
Anna-Karin Hainsworth

Ordförande

………………………………………….
Tommy Berger

Justerare

………………………………………….
Ove Schönning

Paragrafer

§ 49-

_____________________________________________________________________
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

…………………………
Anna-Karin Hainsworth

Justerares sign

………………….……….
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§ 49

Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 50

Val av justerare för dagens möte
Ove Schönning utses att tillsammans med ordföranden justerare
protokollet.

§ 51

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 52

Föregående protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

§ 53

Styrelserapporter
- Finsam-konferensen
Tre styrelsemedlemmar deltog och berättade kort om sin behållning och
intryck.
- Mysam-konferensen
Anordnades lokalt för Mysam-grupperna i länet den 2019-05-16. Fyra
styrelsemedlemmar deltog och reflekterade över hur tydligt det är att
samverkan föder mer samverkan, det finns behov och intresse av att
utbyta erfarenheter och knyta kontakter i länet.
En reflektion är att Samordningsförbund i landet har olika
förhållningssätt kring hur man äger insatser.

§ 54

Lägesuppdatering Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen rapporterar om nuläget regionalt. Under 2019 har
anslagen till förvaltning och insatser minskat. Samverkan inom ramen för
samordningsförbund är förordningsstyrd i övrigt prioriteras endast
samverkan som är ger mervärde för kunden.
Från den 1 juli kommer Arbetsförmedlingen i Gävleborg att tillhöra
Region Mitt och organiseras så att det blir ett kontor riktat mot
arbetsgivare med chef Gabriella Persson Turdell och två kontor riktade
mot arbetssökande Norra Gävleborg med chef Mohammed Chabchoub
samt Södra Gävleborg med chef Jessica Löhman.
Försäkringskassan har i dagarna fått ett nytt regleringsbrev som bland
annat innebär att de inte längre är målstyrda på nivå på sjukpenningtalen
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utan nu anger man att det ska vara en låg och stabil nivå. För Gävleborg
del så ligger vi för högt och skulle överlag behöva sänka nivån ett par
procentenheter. Medeltalet just ni länet är 11,2, högst nivå i Söderhamn
med 13,4%.
Försäkringskassan fick avslag på det sökta ESF-projektet men bevakar
nya utlysningar. Försäkringskassan i Gävleborg har beviljats 260 000 kr,
inom ramen för samarbetet mellan Hälso- och sjukvården om
Försäkringskassan för att utveckla samarbetet bland annat genom att
arrangera möten/seminarier.
§ 55

Verksamhetsrapporter
- Trisam 2018
Region Gävleborg har sammanfattat beskrivande statistik från länet 2018.
Drygt 1000 ärenden har lyfts under 2018. Liksom 2017 är 60% av
ärenden kvinnor, vilket speglar sjuktalen. 25% har varit sjukskrivna i mer
än 6 månader.
Den part som lyfter flest ärenden fortsätter att vara vården,
Arbetsförmedlingen ökar dock stadigt och anmäler fler ärenden än
socialtjänsten våren 2019.
Vad gäller huvudsaklig försörjning så kvarstår försörjningsstöd, tätt följt
av sjukpenning.

§ 56

Revisionsberättelse samt åtgärder
Revisionsmöte genomfördes den 12/4 Anna-Karin Hainsworth samt
Kenneth Axling deltog.

-

-

-

Revisorerna bedömer verksamheten enligt följande:
Sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund Gävleborg har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit
tillräcklig.
Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av
lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.
Att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det uppställda
finansiella målet.
Att det, i avsaknad av mätbara mål inte är möjligt att göra en oberoende
bedömning om målen för verksamheten är uppfyllda för helåret.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet
Åtgärder:
Verksamhetsplan 2019 innehåller mätbara mål.
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§ 57

Reviderad budget
Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth föredrar revideringar i budget
utifrån synpunkter från revisorerna samt för att justera för ett större
överskott än beräknat.
Beslut
Styrelsen tillstyrker den föreslagna budgeten

§ 58

Beslut - Ansökan om samverkansmedel; förstudie om
förutsättningar för start av fontänhus i Sandvikens kommun
dnr SFG19-19
Den lokala samverkansgruppen, Mysam, i Sandviken ansöker om
104 000 kr under perioden 2019-08-01 – 2019-11-30, för att göra en
förstudie för att undersöka förutsättningar att för att öppna ett fontänhus i
Sandviken. Man kommer även att undersöka möjligheten att samverkan
med andra närliggande kommuner.
Beslut
Styrelsen bifaller ansökan.

§ 59

Beslut - Ansökan om samverkansmedel; naturbaserad grön
rehab i Hofors dnr SFG19-20 – 19–20.1
Hofors kommun med stöd av den lokala samverkansgruppen, Mysam,
ansöker om 507 000 kr, för att göra en förstudie för att undersöka
förutsättningarna för naturbaserad grön rehabilitering i Hofors under
perioden 2019-06-01 – 2019-10-31. I förstudien ingår även
metodutveckling i samarbete med Högskolan i Gävle. Synpunkter från
beredningsgruppen är att lön för projektledare ligger högt för att vara
inom kommunal sektor.
Beslut
Styrelsen bifaller ansökan med en justering av beviljat medel till
457 000kr.

§ 60

Beslut - Ansökan om samverkansmedel förstudie Mysam
Ljusdal dnr SFG19-21
Den lokala samverkansgruppen, Mysam, i Ljusdal ansöker om 90 000 kr
under perioden 2019-09-01 – 2019-12-31 för att kartlägga sjukskrivna
personer med psykisk ohälsa samt utreda förutsättningar för insats.
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Beslut
Styrelsen bifaller ansökan.

§ 61

Beslut - Ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0 dnr
SFG19-22
Den strategiska chefsgruppen bestående av Eva Alner Liljedahl
Försäkringskassan, Gabriella Persson Turdell Arbetsförmedlingen, Tina
Manson Bollnäs Kommun, Roger O Nilsson Region Gävleborg har
kommit fram till en gemensam förståelse av behovet av förändring och
utveckling av Trisam för att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
ska kunna fortsätta sin medverkan. En partsgemensam arbetsgrupp
kommer att bildas för att utarbeta en framtida gemensam
arbetsmodell/utvecklingsspår. I mars 2020 redovisas utvecklingsspåren
till den strategiska chefsgruppen för en fortsatt plan. Under tiden som
utvecklingsarbetet pågår fortlöper arbetet i Trisam-teamen enligt
nuvarande modell.
Eftersom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har förändrade
förutsättningar att delta i Trisam söker de medel för handläggartid i
Trisam samt för att arbete med att utveckla arbetet via arbetsgruppen men
även internt på de egna myndigheterna.
Ansökan sträcker över perioden 2019-10-01 – 2021-12-31 och med en
total summa av 11 886 000 kr.
I maj/juni 2020 kommer styrelsen att följa upp förbrukade medel och
resultat inför en bedömning av fortsatt beviljande av samverkansmedel.
Beslut
Styrelsen bifaller ansökan för perioden 2019-10-01 - 2020-09-30 med
5 444 000 kr.

§ 62

Beslut Insatskatalogen
Insatskatalogen är ett sökinstrument där man kan samla alla insatser som
parterna erbjuder i ett område. Den finns helt öppet på internet och kan
användas av all personal som arbetar med rehabilitering men även av
allmänheten.
Samordningsförbunden erbjuds medlemskap samt att vara del dess
utvecklingen.
Fler lokala samverkansgrupper, Mysam, i länet uttrycker ett behov av att
kartlägga och samla insatser.
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Beslut
Styrelsen bifaller och uppdrar åt förbundschef, Anna-Karin Hainsworth
att teckna avtal samt i första hand sluta avtal med någon av
Samordningsförbundets medlemmar för att arbeta som
katalogadministratör.

§ 63

Aktuella kurser och konferenser
Trisam-konferens torsdagen den 19 september 2019.

§ 64

Mötets avslutande.
Mötet avslutas.
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