Protokoll
2020-02-06

Samordningsförbund Gävleborg
Plats och tid Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle kl 9:30-12:30
Ledamöter

Tommy Berger (S), ordförande
Stefan Grandien (S)
Eva Alner Liljedahl
Charlotta Backström
Einar Wängmark (S)
Ove Schönning (S)
Henrik Persson (S)
Anders Öquist (S)

Region Gävleborg
Gävle kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Ovanåkers kommun
Ljusdals kommun
Hudiksvalls kommun
Ockelbo kommun

Övriga

Hans Backman (L)

Region Gävleborg

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
Per Lundgren, verksamhetsutvecklare

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

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

Ordförande

………………………………………….
Tommy Berger

Justerare

………………………………………….
Eva Alner Liljedahl

§ 1-17

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

Justerares sign

………………………….

Samordningsförbund Gävleborgs diarium

…………………………
Anna-Karin Hainsworth

Utdragsbestyrkande
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§1

Mötets öppnande, upprop
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

§2

Val av justerare för dagens möte
Eva Alner Liljedahl utses att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll.

§3

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns med justering att punkt 5, Information om
SE-coach, bordläggs.

§4

Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.
§5

Tillägg till ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0 (dnr
SFG 19-22.1) - ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0Söderhamns kommun (dnr SFG 19-22.14)
Ansökan är ett tillägg till 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.
Alla parterna i fyrpartschefsgruppen i Gävleborg är positiva till
ansökan och ställer sig bakom den.
Beslut
Styrelsen bifaller ansökan utifrån samma principer som övriga Trisam
2.0 ansökningar, dvs för perioden 2020-02-06 – 2020-09-30. För
Söderhamns kommun innebär det att de beviljas 225 000 kr. I maj/juni
2020 kommer styrelsen att följa upp förbrukade medel och resultat
inför en bedömning av fortsatt beviljande av samverkansmedel.

§6

Arrangera Finsam-konferens 2022
Gävle kommuns näringslivsenhet har tagit fram ett förslag till en
ansökan som beskriver förutsättningarna för Gävle att vara arrangör
av Finsam-konferens 2022. Förbund ansöker via Nationella Rådet att
få arrangera, avgörandet annonseras i samband Finsam-konferensen.
Förbundet förutsätts avsätta medel, brukar vara i storleksordningen
100 000kr, ifall konferensen ger ett ekonomiskt negativt resultat.
För praktiska bokningsarrangemang med seminarier etc. står
Konstella (SKR).
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Nationella rådet leder arbetet med arrangemanget men det mesta
praktiska arbetet med tema, talare etc. sköts lokalt.
Kansliet är inte bemannat för att arrangera en konferens av denna
storleksordning utan en arbetsgrupp måste skapas.
Beslut
Styrelsen ger förbundschef, Anna-Karin, i uppdrag att fortsätta
förberedelsearbete till en ansökan.
§8

Information, resultat 2019
Översiktlig genomgång av uppnådda resultat i verksamhetsplanen
2019.

§9

Information, arbetsintegrerande sociala företag
Genomgång av uppnådda resultat och handlingsplan 2020.

§10

Information, helårsekvivalenter
Samordningsförbundet i Uppsala har bearbetat SCB´s statistik för
helårsekvivalenter, möjligheten finns att ta fram material kommun
för kommun samt att göra jämförelser. Använd följande länk
https://studios.statisticon.se/finsam/.

§11

Information, dialog med Region Gävleborgs
funktionsrättsråd
Samordningsförbundet har träffat Region Gävleborgs
funktionsrättsråd för en presentation och dialog om hur vi kan öka
vår samverkan med brukare. Vi enades om att ha en dialog via
organisationen Funktionsrätt Gävleborg, där vi kan involvera
brukarorganisationer i länet gällande initiativ till insatser eller dylikt.

§12

Information, lokaler
Förbundschef föredrar de tre aktuella alternativen som föreligger för
tillfället.

§13

Information rekrytering, ekonomiansvarig
Rekryteringsprocess pågår. En jämförelse mellan olika
rekryteringsföretag resulterade i att Randstad har fått uppdraget.
Urvalsprocess pågår och intervjuer kommer att genomföras
nästkommande vecka.
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§14

Information, Insatskatalogen
Katalogen kommer att bli släppas för allmänheten i slutet av
februari. Under slutet av april kommer vi att genomföra en
lanseringskampanj för parternas medarbetare.

§15

Aktuella kurser och konferenser
Finsam konferens, 24-25 mars Hotel Tylösand.

§16

Övriga frågor

§17

Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet
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