Protokoll
2019-08-08

Arbetsutskott Samordningsförbund Gävleborg
Plats och tid

Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle
Kl. 9:30-12

Ledamöter

Tommy Berger (S), ordförande
Kenneth Axling (S), vice ordförande

Övriga

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
Per Lundgren, verksamhetsutvecklare

§ 38

Region Gävleborg
Hofors Kommun

Mötets öppnande

Ordförande Tommy Berger hälsar alla välkomna och öppnar mötet
§ 39

Godkännande av dagordning

Godkänns.
§ 40

Styrelserapporter

Inget att rapportera
§ 41

Verksamhetsrapporter

Trisam statistik för första halvåret 2019 förevisas.
§ 42

Anmälan om delegerade beslut

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, föredrar delegationsbeslut om
finansiering av en föreläsning inom ramen för Integration Gävleborgs
Högbodagar dnr SFG19-29.
Föreläsningen hålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) med utgångspunkt i rapporten ”Hitta Vägen! Ung idag- en studie om
ungas väg genom skola till arbetslivet idag”.
Rapporten diskuterar vikten av att öka möjligheterna för unga utrikesfödda att gå
igenom skolan med goda resultat och etablera sig i arbete som en förutsättning för
att alla unga ska ha lika goda levnadsvillkor, och för att samhället ska kunna ta till
vara på den viktiga resurs dessa unga är för arbetsmarknaden.
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§ 43

Förslag svar på remiss jämställdhetsindiktor- NNS

Förbundschef Anna-Karin Hainsworth föredrar förslag till remissvar. Efter dialog
kommer arbetsutskottet fram till förslag på revidering.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att den reviderade skrivelsen godkänns av styrelsen.
§ 44

Utveckling av arbetet med arbetsintegrerande sociala
företag

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth informerar att Samordningsförbundet har
ingått ett samverkansavtal med Region Gävleborg som är stödmottagare från
Tillväxtverket i projektet ”Utveckling av socialt företagande i Gävleborgs län”.
Det innebär att processledare för ASF kommer att öka tjänstgöringstid på
Samordningsförbundet och utför vissa arbetsuppgifter som ligger inom ramen för
projektets handlingsplan, Samordningsförbundet kommer att rekvirera ersättning
för en utökade arbetstiden.
§ 45

Halvårsredovisning 2019

Förbundschef föredrar halvårsredovisningen. Efter diskussion föreslås
revideringar.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att den reviderade skrivelsen godkänns av styrelsen.
§ 46

Ansökan om samverkansmedel - Ett hållbart arbetsliv dnr
SFG19-24

Verksamhetsutvecklare, Per Lundgren föredrar ansökan från den lokala
samverkansgruppen (Mysam) i Ockelbo.
Medel sökes för att utveckla metoden Supported employment under perioden
2019-10-01 – 2022-06-30, för medborgare med behov av arbetslivsinriktad
rehabilitering, som inte kan ta del av Arbetsförmedlingens utbud. Förutom att en
person anställs för att arbeta med metoden så kommer även personal att utbildas
under perioden. I slutet av insatsen kommer metoden att vara förankrad och
implementerad som ett ordinarie arbetssätt.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beviljar ansökan. Medel beviljas i första hand
fram till sista december 2020. En uppföljning kommer att ske i samband med
styrelsemöte i slutet av oktober så att insatsen följer plan inför att ytterligare
medel beviljas.
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§47

Ansökan om samverkansmedel - Förstudie psykisk ohälsa
Gävle Kommun dnr SFG19-28

Verksamhetsutvecklare, Per Lundgren föredrar ansökan från den lokala
samverkansgruppen (Mysam) i Gävle.
Medel sökes för att under perioden 2019-09-01 – 2019-12-31 göra en
kartläggning av målgruppen med psykisk ohälsa, med syfte att undersöka vilka
behov gruppen har av samordnade insatser.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beviljar ansökan.
§48

Medelstilldelning Samordningsförbund 2020

Uppföljning av kommunikation med kommuner och Region Gävleborg.
Förbundschef kommer att skicka ut en påminnelse till de som inte svarat.

§49

Styrelseinternat 22-23/8

Dialog om upplägg för dagarna. Arbetsutskottet enas om att tidigarelägga starten
av internatet till kl. 9 den 22/8.

§50

Aktuella kurser och konferenser

NNS höstkonferens går av stapeln den 29-30 oktober, varken ordförande eller vice
ordförande kan delta. Frågan riktas till övriga styrelsen om någon har möjlighet
att medverka.
§51

Övriga frågor

Vid medlemssamrådet i maj bestämdes att under hösten kommer vi att hålla
medlemsdialoger på fyra platser i länet. Plan tillsammans med styrelsen för detta
görs vid nästa styrelsemöte.

§37

Mötets avslutande

Ordförande Tommy Berger avslutar mötet
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______________________________
Anna-Karin Hainsworth
Förbundschef /Sekreterare
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______________________________
Tommy Berger
Ordförande
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