Protokoll
2020-03-20

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

Tommy Berger (S), ordförande
Eva Alner Liljedahl
Stefan Grandien (S)
Marianne Persson (C)
Anders Öquist (S)

Region Gävleborg
Försäkringskassan
Gävle kommun
Söderhamns kommun
Ockelbo kommun

Övriga

Hans Backman (L)

Region Gävleborg

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
Per Lundgren, verksamhetsutvecklare
Maria Andersson, Arbetsförmedlingen -§23
Kaj Gustafsson, Region Gävleborg -§23
Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

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

Ordförande

………………………………………….
Tommy Berger

Justerare

………………………………………….
Marianne Persson

§ 18-31

_________________________________________________________________
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

…………………………
Anna-Karin Hainsworth

Justerares sign

………………………….

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Mötets öppnande, upprop
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 19

Val av justerare för dagens möte
Marianne Persson utses att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll.

§ 20

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns

§ 21

Föregående protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

§ 22

Information om SE-Coach
Maria Andersson, Arbetsförmedlingen, informerar om den avslutade
insatsen SE-coah. Slutrapporten finns att läsa på
www.finsamgavleborg.se.

§ 23

Information, förstudierna om psykisk ohälsa i Ljusdal och
Gävle
Kaj Gustavsson, FoU Välfärd, Region Gävleborg informerar om
insatserna i Ljusdal och i Gävle. Inom kort kommer slutrapporterna
att finnas på www.finsamgavleborg.se.

§24

Information, Försäkringskassan
Försäkringskassan berättar att de nu har avslagsstatistik på
sjukpenning på www.forsakringskassan.se.
Det är stora skillnader beroende på hur länge man varit sjukskriven i
hur stor andel som får avslag på sjukpenning. Efter 180 dagar får ca
50% avslag eftersom de ska bedömas mot hela arbetsmarknaden.
Försäkringskassan får idag inte heller göra olika bedömningar
beroende på ålder.
Högt tryck och anpassningar i arbetssätt kopplat till covid-19. Mer
information på Försäkringskassans hemsida. Idag inte klarlagt hur
man ska förhålla sig exempelvis till egen företagare.
Försäkringskassan ifrågasätter inte telefonsjukskrivningar från
läkare.

Justerares sign
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§25

Information, Insatskatalogen
Nu är den igång, nås via förbundets hemsida eller
www.insatskatalogen.se
Förbundschef Anna-Karin Hainsworth förevisar sidan samt var den
samlade användarstatistiken finns.

§26

Delegerade beslut
Beslut om anställning av ekonomiansvarig dnr SFG 19-43.
Beslut tillägg till förstudien- prova vägar vidare i Bollnäs dnr SFG
20-3.
Beslut tillägg till ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0Ockelbo kommun dnr SFG 20-2.7.
Beslut tillägg till ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0Ovanåker kommun dnr SFG 20-2.8.
Beslut
Delegationsbeslut läggs till handlingarna

§27

Förlängning av koordinering av Mysam-grupperna
Sedan maj 2017 har Samordningsförbundet finansierat 50% av en
heltidstjänst för koordinering av länets Mysam-grupper.
Försäkringskassans samverkansansvarig har haft uppdraget, de har
med andra ord varit utlånade till Samordningsförbundet på del av sin
arbetstid. Samordningsförbundets kostnad har varit ungefär 400 000
kr årligen.
Nuvarande avtal löper till och med 2020-04-30.
Beslut
Att avtalet förlängs till och med 2021-04-30 men utökas så att
Samordningsförbundet finansierar 100% av en heltidstjänst.
Syftet med att utöka tiden är att ge ett kontinuerligt processinriktat
stöd till varje lokal samverkansgrupp med möjlighet till effektiv
samordning och förankring av initiativ till insatser.

§28

Årsredovisning 2019
Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen.

§29

Aktuella kurser och konferenser
Finsam konferensen, 24-25 mars i Halmstad, är inställd.

Justerares sign
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Styrelsen har fått information om Nationella Rådets
introduktionsutbildning till samverkan inom ramen för Finsamlagen, den är också inställd det blir nya datum i höst.
Samordningsförbundets personal kommer att delta i en digital
utbildning om att hålla i effektiva digitala möten.
§30

Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet

Justerares sign
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