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Arbetsutskott Samordningsförbund Gävleborg
Plats och tid

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

Ledamöter

Tommy Berger (S), ordförande
Kenneth Axling (S), vice ordförande
Eva Alner Liljedahl (t.o.m §75)
Charlotta Backström (f.o.m §70)

Övriga

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
Emma Lööf student vid Högskolan i Gävle som genomför fältstudier

§ 65

Region Gävleborg
Hofors kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Mötets öppnande

Ordförande Tommy Berger hälsar alla välkomna och öppnar mötet
§ 66

Godkännande av dagordning

Godkänns med följande till Ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0Sandvikens kommun.
§ 67

Föregående protokoll

Godkänns och läggs till handlingarna.
§ 68

Styrelserapporter

§ 69

Verksamhetsrapporter

Inköp Gävleborg har sagt upp Samordningsförbundets hyreskontrakt per 2020-0702. Internt arbete har påbörjats med att hitta nya lokaler.
Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, förbereder underlag till styrelsemötet för
beslut om att anställa ekonomiansvarig, administrativt stöd.
Information om erbjudande till alla Mysam-grupper om processtöd till lokala
samverkansgrupper mellan offentliga parter och Arbetsintegrerande sociala
företag.
Dialog om principer för medverkan i arbetsgruppen Trisam 2.0. Flera parter har
ändrat deltagare och bytt ut chefspersoner.
Samordningsförbundet ser att personer som deltar måste ha mandat och koppling
organisationens ledning. Vad gäller personliga egenskaper måste man kunna kliva
ur sin vardagsroll och se visionärt.
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Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, bjuder in insatserna Fontänhus samt SEcoach till styrelsemötet den 29/11.
§ 70

Delegationsbeslut

Dnr SFG 19-35-Ordförande har fattat beslut om arvode vid studiebesök till
Fontänhus Falun.

§ 71

Tillägg till ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0 (dnr
SFG 19-22.1) - ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0Gävle kommun (dnr SFG 19-22.5)

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, föredrar ansökan som ska ses som ett
tillägg till ansökan Trisam 2.0 (dnr SFG 19-22.1).
Socialsekreterare kommer att arbeta med likartade arbetsuppgifter som
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansökt om men utifrån socialtjänstens
uppdrag. Arbetet kommer att ske tillsammans med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Region Gävleborg.
-09-30
Beslut
Arbetsutskottet beslutade att föreslå styrelsen att bifalla ansökan utifrån samma
principer som övriga Trisam 2.0 ansökningar, dvs för perioden 2019-12-01 –
2020-09-30 med 500 000 kr. I maj/juni 2020 kommer styrelsen att följa upp
förbrukade medel och resultat inför en bedömning av fortsatt beviljande av
samverkansmedel.
§ 72 Tillägg till ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0 (dnr SFG
19-22.1) - ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0Hudiksvalls kommun (dnr SFG 19-22.6)
Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, föredrar ansökan som ska ses som ett
tillägg till ansökan Trisam 2.0 (dnr SFG 19-22.1).
Socialsekreterare kommer att arbeta med likartade arbetsuppgifter som
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansökt om men utifrån socialtjänstens
uppdrag. Arbetet kommer att ske tillsammans med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Region Gävleborg
Beslut
Arbetsutskottet beslutade att föreslå styrelsen att bifalla ansökan utifrån samma
principer som övriga Trisam 2.0 ansökningar, dvs för perioden 2019-12-01 –
2020-09-30 med 225 000 kr. I maj/juni 2020 kommer styrelsen att följa upp
förbrukade medel och resultat inför en bedömning av fortsatt beviljande av
samverkansmedel.
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§ 73

Tillägg till ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0 (dnr
SFG 19-22.1) - ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0Sandvikens kommun (dnr SFG 19-22.8)

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, föredrar ansökan som ska ses som ett
tillägg till ansökan Trisam 2.0 (dnr SFG 19-22.1).
Socialsekreterare kommer att arbeta med likartade arbetsuppgifter som
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansökt om men utifrån socialtjänstens
uppdrag. Arbetet kommer att ske tillsammans med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Region Gävleborg
Beslut
Arbetsutskottet beslutade att föreslå styrelsen att bifalla ansökan utifrån samma
principer som övriga Trisam 2.0 ansökningar, dvs för perioden 2019-12-01 –
2020-09-30 med 250 000 kr. I maj/juni 2020 kommer styrelsen att följa upp
förbrukade medel och resultat inför en bedömning av fortsatt beviljande av
samverkansmedel.
§ 74

Tillägg till ansökan om samverkansmedel
Trisam 2.0 (dnr
-09-30
SFG 19-22.1) - ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0Region Gävleborg (dnr SFG 19-22.7)

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, föredrar ansökan som ska ses som ett
tillägg till ansökan Trisam 2.0 (dnr SFG 19-22.1).
Region Gävleborg söker medel för två operativa processledare för att utveckla och
göra enhetligt rehabkordinatorernas samverkansarbete på alla primärvårdsenheter
i länet.
Arbetsutskottet uppdrar till förbundschef att säkerställa att regionen inte kan få
annan statlig finansiering för detta uppdrag samt föreslår att insatsen även har som
mål att alla primärvårdsenheter samt psykiatrin startar upp Trisam-team.
Beslut
Arbetsutskottet beslutade att föreslå styrelsen att bifalla ansökan efter diskuterade
förändringar samt utifrån samma principer som övriga Trisam 2.0 ansökningar,
dvs. för perioden 2020-01-01 – 2020-09-30 med 1 275 000kr. I maj/juni 2020
kommer styrelsen att följa upp förbrukade medel och resultat inför en bedömning
av fortsatt beviljande av samverkansmedel.
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§75

Ansökan om samverkansmedel- Förstudie Prova vägar
vidare- Bollnäs (dnr SFG 19-37)

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, föredrar ansökan som har kommit in från
den lokala samverkansgruppen (mysam) i Bollnäs. De söker medel för att
genomföra en förstudie för att identifiera arbetssätt och utveckla samverkan för att
målgruppen med pågående sjukskrivning och ekonomiskt bistånd får adekvat stöd
att bedöma arbetsförmåga.
Arbetsutskottet tycker att ansökan har höga lokal-, rese- och materialkostnader,
förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, uppdras att föra dialog med
Socialförvaltningens chef om kostnaderna är skäliga.
Vidare ser arbetsutskottet gärna att man ser till att inkludera gruppen unga som får
avslag på aktivitetsersättning eftersom regeringen gett Försäkringskassan ett
uppdrag att arbeta med den målgruppen.
Beslut
Arbetsutskottet beslutade att föreslå styrelsen att bifalla ansökan efter diskuterade
förändringar.
§76

Verksamhetsplan 2020 samt budget
-09-30

Dialog samt smärre justeringar av dokumentets disposition.
§77

Medlemssamråd hösten 2019

Medlemssamråd för Norra Hälsingland (Ljusdal, Nordanstig, Hudiksvall) är
inbokat den 25/11 kl. 15-16 i Hudiksvall Håstaholmen.
Södra Hälsingland (Bollnäs, Ovanåker, Söderhamn) är inbokat den 21/11 kl.
13.15-15.15, Realgatan i Bollnäs.
Diskussion pågår fortfarande om att hitta datum för Gävle samt västra Gästrikland
(Sandviken, Hofors, Ockelbo).
Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, skickar ut påminnelser eftersom få
anmälningar har kommit in.
§78

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS)

-Ordförandekonferens 2020 går av stapeln den 31 januari på Sky City Hotell
Radisson, Arlanda.
- Nu finns möjlighet att nominera till NNS styrelse, senast 31/1-2020.
- NNS styrelse har utsett kontaktpersoner till varje Samordningsförbund. De
kommer att ta kontakt för dialog.
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§79

Aktuella kurser och konferenser

Grön Rehab Hofors håller en slutkonferens den 22/11 i Gävle. Förbundschef
Anna-Karin Hainsworth skickar ut inbjudan till styrelsen.
§80

Övriga frågor

Arbetsutskottets möten justeras till följande datum och tider för 2020:
23 januari kl. 13:30-16
5 mars
kl. 9:30-12
14 maj
kl. 9:30-12
20 augusti kl. 9:30-12
1 oktober
kl. 9:30-12
12 november kl. 13:30-16

§81

Mötets avslutande

Ordförande Tommy Berger avslutar mötet
-09-30

Anna-Karin Hainsworth
Förbundschef /Sekreterare
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Tommy Berger
Ordförande
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