Protokoll
2020-05-29

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

Tommy Berger (S), ordförande §39Kenneth Axling (S), ordförande §31-38
Eva Alner Liljedahl
Charlotta Backström
Einar Wängmark (S)
Ove Schönning (S)
Stefan Nybom (S)
Marianne Persson (C)
Hans Backman (L) ers §31-38

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

Övriga

Hans Backman (L) §39Erika Engberg (S)
Stefan Grandien (S)
Anders Öquist (S)

Region Gävleborg
Bollnäs kommun
Gävle kommun
Ockelbo kommun

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
Per Lundgren, verksamhetsutvecklare
Helene Tyrén, processledare Trisam 2.0, §31-40
Ronney Olsson, processledare ASF, §31-41
Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

………………………………………….
Kenneth Axling §31-38/Tommy Berger §39-45

Justerare

………………………………………….
Eva Alner Liljedahl

Paragrafer
§ 31-45
_________________________________________________________________
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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§ 31

Mötets öppnande, upprop
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet. För dagens möte
gäller närvarolistan som underlag för arvodesutbetalning.

§ 32

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

§ 33

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§ 34

Delegerade beslut
Beslut om samverkansmedel Förstudie-Utveckling av egenmakt för
individer med psykisk ohälsa dnr: SFG 20-7.
Beslut om tillägg till ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0 (dnr
SFG 19-22.1)- ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0 Hofors
kommun dnr: SFG 20-2.11
Beslut
Delegationsbeslut läggs till handlingarna

§ 35

Revisionsberättelse samt åtgärder
Revisionsmötet genomfördes 2/4-2020 i digital form. Tommy
Berger och Anna-Karin Hainsworth deltog.
Den förtroendevalda revisorernas granskning ger följande:
-Sammantaget har styrelsen bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.
-Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av
lagen om kommunal bokföring och redovisning och god
redovisningssed.
- Resultatet enligt årsredovisningen är inte förenligt med det
finansiella mål som är uppställt.
- Resultat enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de
verksamhetsmål som är uppställda.
Statens revisorers granskning ger följande:
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-Sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Gävleborg har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit
tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenlig med
de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
De förtroendevalda revisorerna genomförde även en fördjupad
granskning av Trisam. De ser positivt på det pågående
utvecklingsarbetet, särskilt att på uppföljnings och statistikföring. De
ser det som väsentligt att Samordningsförbundet fortsätter att
analysera material och använder det på ett sätt som gynnar den
fortsatta utvecklingen av Trisam
Åtgärder:
Inför 2020 har målen i verksamhetsplanen reviderats.
Vad gäller det finansiella målet så var 71% av avsatta medel till
samverkansinsatser redan beviljade insatser vid ingången av 2020 att
jämföra med 31% vid ingången av 2019.
§ 36

NNS jämställdhetsindikator
Föregående år (2019-08-23 §75) svarade styrelsen på en remiss
angående att NNS ska inrätta en kärnindikator inom
jämställdhetsområdet.

§37

Datum för medlemssamråd hösten 2020
Höstens medlemssamråd planeras i länets noder liksom föregående
år.
-

Gävle 8/10 kl. 10-12, Stefan Grandien ansvarar för lokal.
Västra Gästrikland 8/10 kl. 14-16 i Hofors, Kenneth Axling
ansvarar för lokal.
Norra Hälsinglans 28/10 kl. 10-12 i Nordanstig, Stefan Nybom
ansvarar för lokal.
Södra Hälsingland 28/10 kl. 14-16 i Söderhamn, Marianne
Persson ansvarar för lokal.

Lokalansvariga återkopplar till Anna-Karin som skickar ut kallelser i
augusti.
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§38

Aktuella kurser och konferenser
-Finsam konferens 2021 kommer att arrangeras av Hallands
Samordningsförbund och hålls i Halmstad och 2022 års konferens
kommer att hållas i Umeå.
- Årets Högbo dagar har ställts in och istället kommer webbinarier
att erbjudas under hösten.
- Kansliet planerar att erbjuda ett webbinarium om Fontänhus den
15/9, målgrupp både tjänstemän och politiker i länet.

§39

Föregående protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

§40

Beslut, fortsatt finansiering av Trisam 2.0 (dnr SFG 19-22
samt SFG 20-2)

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg samt
Gävle, Bollnäs, Sandviken och Söderhamn kommuner har inkommit
med redovisningar av utvecklingen som skett sedan insatsen började.
Utvecklingen går som planerat med den avvikelsen att
arbetsgruppen inte har haft möjlighet att överlämna rapporten med
utvecklingsspår till fyrpartschefsgruppen med anledning av andra
prioriteringar.
Beslut:
Enligt förslag, fortsatt finansiering av Trisam 2.0 för perioden 202010-01 – 2021-12-31 med totalt 11 322 797 kr,
enligt följande medelsfördelning:

Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Region Gävleborg
Hudiksvalls kommun
Gävle kommun
Bollnäs kommun
Sandvikens kommun
Hofors kommun
Ovanåker kommun
Ockelbo kommun
Söderhamns kommun
Summa
Justerares sign

20-10-01 20-12-31
(kr)
740 722
579 926
382 500
69 682
150 000
83 804
75 000
35 554
25 500
70 763
24 535
2 237 998

21-01-01 21-12-31
(kr)
2 890 142
2 262 768
1 530 000
276 000
600 000
572 408
300 000
142 217
111 556
111 000
288 708
9 084 799
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Styrelsen ser av yttersta vikt att det sker ett fortsatt utvecklingsarbete
särskilt inom området individens delaktighet samt utvecklingen av
insatser för individer att närma sig arbetsmarknaden. Förbundschef,
Anna-Karin Hainsworth, får i uppdrag att ge en återrapport från
fyrpartschefsgruppen senast under november 2020 för en tydlig
inriktning av utvecklingsarbetet 2021.
§41

Beslut, avslut insats Arbetsintegrerande sociala företag
sista december 2020
Styrelsen föreslås besluta att insatsen Arbetsintegrerande Sociala
Företag avslutas sista december 2020.
Samordningsförbundets insats har lett till ökad kunskap om vikten
av att offentliga parter samverkar med ASF. Uppföljningar direkt
med företagen visar dock inte att flera individer fått tillgång till
platser inom arbetsintegrerande sociala företag.
Under tiden som Samordningsförbundet har bedrivit insatsen har det
skett en samhällsutveckling som har inneburit att den lokala
samverkan med företagen i större omfattning handlar om
upphandling med företagen. Samtidigt har Arbetsförmedlingen som
offentlig aktör inte längre möjlighet att delta i samverkansforum på
operativ nivå med företagen. Flera av länets kommuner har fattat
strategiska beslut om stöd till ASF och att upphandla tjänster.
Utvecklingen har inneburit att Samordningsförbundets roll har
förskjutits från att arbeta med samverkan till att ha blivit rådgörande
till länets kommuner i upphandlingsfrågor.
Beslut
Enligt förslag avslutas insats Arbetsintegrerande Sociala företag den
sista december 2020.

§42

Beslut, förlängning insats prova vägar vidare i Bollnäs
Syftet med förstudien är att ta fram förslag till arbetssätt att utveckla
i samverkan för att sjukskrivna som uppbär försörjningsstöd får
adekvat stöd för att bedöma arbetsförmåga.
Med anledning av covid-19 har arbetet med att utveckla förslag till
arbetssätt fördröjts. Efter förankring med den lokala
samverkansgruppen (Mysam 20-05-13) önskar Bollnäs kommun
förlänga insatsen.
Processledaren har arbetet motiverande, coachande och vägledande
med individerna. Nästa steg i processen är att pröva förmåga genom
någon form av arbetsträning, dock har arbetsmarknadsenheten med
anledning av covid-19 stängt all sin verksamhet och av samma skäl
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tar inte arbetsgivare på öppna arbetsmarknaden emot individer på
sina arbetsplatser.
Processledaren är anställd för att arbeta med insatsen och har sedan
de lokala restriktionerna i arbetssätt och rutiner arbetat med följande:
-Fortsatt stöd till individerna att ta steg i sin planering samt att
vidmakthålla motivation och vilja.
- Arbetsgivarkontakter för att identifiera möjliga
arbetsträningsplatser.
-Skugga socialsekreterarnas arbete för att i dialog med cheferna
undersöka hur interna arbetssätt kan utvecklas.
- Dialoger med andra kommuner om arbetssätt och organisering.
Beslut
Styrelsen beviljar förlängning av insatsen från 2020-09-01-2020-1231, belopp justeras till att motsvara processledares lönekostnader
vilket innebär 175 791 kronor.
§43

Ansökan om samverkansmedel ett hållbart arbetsliv i
Ovanåker dnr SFG 20-9
Ansökan sträcker över perioden 2020-09-01 – 2023-08-31 och med
en total summa av 2 536 406 kronor.
Den lokala samverkansgruppen i Ovanåker ansöker om
samverkansmedel för att på motsvarande sätt som Ockelbo arbeta
med att implementera arbete Supported Employment coach.
Beslut
Styrelsen bifaller ansökan. Medel beviljas för perioden 2020-09-01 –
2021-12-31 med 1 092 406 kr. I september/oktober kommer
styrelsen att följa upp förbrukade medel och resultat inför en
bedömning av fortsatt beviljande av samverkansmedel.

§44

Övriga frågor
Nya kontorslokaler kommer att bli på kontorshotellet Dospace på
Drottninggatan i Gävle (ovanpå Åhléns). Flytt beräknas ske innan
sommarsemestrar.
Det planerade heldagsmötet för styrelsen den 4/9-2020 ändras till ett
ordinarie möte mellan kl. 9:30-12.

§45

Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet
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