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Datum 2018-05-04
Dnr 18KS55-6

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Samordningsförbund Gävleborg,
medelstilldelning för verksamhetsåret 2019
Förslag till beslut

- att överlämna till budgetberedningen att besluta om utökad
finansiering för verksamhetsåret 2019 från nuvarande 609 345 SEK till
1 218 690 SEK
Ärendet i korthet

Förbundsstyrelsen för Samordningsförbund Gävleborg föreslår parterna att öka sina
insatser till Samordningsförbund Gävleborg med 100% inför verksamhetsår 2019
vilket skulle innebära en total utökning av medel från nuvarande 6 659 500 SEK till
13 319 000 SEK. För Gävle kommuns del innebär det en utökad finansiering med
609 345 SEK till totalt 1 218 690 SEK. Förbundet anger att en ökad insats från länets
kommuner och Region Gävleborg är en förutsättning för en ökad tilldelning från
staten samt att en ökad insats leder till större möjligheter att ytterligare kunna bidra
till utveckling av lokal och regional samverkan till nytta för individen.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2013 att tillstyrka bildandet av ett
samordningsförbund.
Förbundsordningen för Samordningsförbund Gävleborg godkändes under hösten
2014 av samtliga parter (reviderad 2016) och Samordningsförbund Gävleborg
bildades 2014-12-15. Förbundet är en egen juridisk person i form av ett
kommunalförbund.
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Gävleborgs län svara
för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att underlätta
och förbättra möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet är också att arbeta med samordnade
förebyggande insatser. Förbundet ska sträva efter en effektiv användning av
gemensamma resurser.
Organisation;
Länsledning Välfärd (företrädare för kommunerna och Region Gävleborg) samt
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tillsammans tagit fram former för
strategisk samverkan kopplat till de kommungeografiskt organiserade
chefsgrupperna s.k. MYSAM-grupper (myndigheter i samverkan). MYSAM-grupper
är lokala chefsgrupper för samverkan inom rehabiliteringsområdet som verkar ur ett
kommungeografiskt perspektiv. MYSAM-gruppernas syfte är att säkerställa en tydlig
struktur för samverkan kring rehabilitering samt utveckla lokala samverkansformer
för att stödja personer att uppnå egen försörjning.
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MYSAM Gävle;
MYSAM Gävle är en lokal chefsgrupp för fyrpartssamverkan inom
rehabiliteringsområdet som verkar inom Gävle kommun. Det är en grupp på
strategisk nivå bestående av chefer inom Socialtjänst Gävle, AME,
Omvårdnadsförvaltningen, Primärvården, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen samt Region Gävleborg. Utbildning Gävles elevhälsa och
eventuellt övriga parter kan adjungeras till samverkansgruppens möten vid behov.
På övergripande nivå vänder sig MYSAM Gävle till individer i åldern 16-64 år inom
kommunens geografiska område med behov av samordnad rehabilitering.
Samverkansgruppens syfte är:



att säkerställa en tydlig struktur för samverkan inom rehabiliteringsområdet
att utveckla de lokala samverkansformerna för att stödja personer att uppnå
egen försörjning.

Prioriterade grupper för perioden 2017-2018 är:
• Unga (t.o.m. 29 år) utanför studier eller arbete
• Personer med psykisk ohälsa
• Nyanlända
Syftet med de lokala insatserna och aktiviteterna (se handlingsplan) är att de ska
bidra till att individer med sammansatta behov får stöd och rehabilitering som ger
dem möjlighet att försörja sig själva, att de ska stimulera framväxten av
förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat samt att de ska bidra till
en långsiktigt hållbar samverkan mellan MYSAM-gruppens samarbetsparter.
Ekonomi;
Den ekonomiska fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan
bidrar med hälften av medlen, Region Gävleborg med en fjärdedel och kommunerna
Gävle, Bollnäs, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker,
Sandviken samt Söderhamn bidrar gemensamt med en fjärdedel.
Finansierade medel ifrån Gävle kommun till Samordningsförbund Gävleborg har för
år 2017 och 2018 varit 609 345 SEK.
Samordningsförbund Gävleborg ansöker nu om en utökad finansiering för
verksamhetsåret 2019 med 609 345 SEK till totalt 1 218 690 SEK. Förbundet
beskriver att de under 2017 haft en expansiv utveckling och att stora delar av medlen
för verksamhetsåret 2018 redan är intecknade och att en utökad finansiering krävs
av två skäl:
1.En ökad insats från länets kommuner och Region Gävleborg är en förutsättning
för en ökad tilldelning från staten.
2. En ökad insats leder till större möjligheter att ytterligare kunna bidra till
utveckling av lokal och regional samverkan till nytta för individen.
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En uppväxling av medel skulle konkret innebära;


Fortsatt utveckling av en god samverkanskultur och samordning mellan
parterna, bland annat utveckling och stöd till MYSAM samt etablering av
fler Trisamteam i länet



Flera möjligheter till etablering och utveckling av individinriktade
insatser



Utveckling av insatser i förebyggande syfte mot unga



Utveckling av strategisk kompetensutveckling bland annat inom området
jämställdhet



Möjlighet att sprida kunskap om framgångsrika insatser

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och
arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera kontakter med olika
samhällsaktörer. En uppskattning är att cirka 300 000 personer har den typen av
behov. Dessa personer kan riskera att hamna i en gråzon, ”mellan stolarna”, när stöd
och insatser krävs från flera olika aktörer. Detta kan leda till rundgång och att
personer ”slussas runt” mellan berörda aktörer som skola, socialtjänst,
Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård och Försäkringskassan med icke
samordnade och effektiva insatser som följd.
Ett viktigt syfte med Samordningsförbund är att förhindra att personer hamnar i en
gråzon mellan myndigheter och istället ges möjligheter till ett samlat och samordnat
stöd som utgår ifrån individens egna förutsättningar och behov. Detta leder i sin tur
till andra positiva effekter som att samhällets resurser kan användas på ett
kostnadseffektivt sätt. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för
att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig
själva och där Samordningsförbund Gävleborg kan ses som en struktur och en
sammanhållande funktion för att få samverkan mellan berörda aktörer att fungera
över tid.
Berörda förvaltningar i Gävle kommun ställer sig positiva till en utökad finansiering
utifrån de potentiellt positiva effekter man bedömer att de kan komma att ge. Till
exempel beskriver Socialtjänst Gävle att man ser positivt på etablering av fler
TRISAM-team. Socialtjänst Gävle, Näringsliv och arbetsmarknad samt
Kommunledningskontoret ser ett behov av att inom ramen för förbundet utveckla
samverkan gällande personer med psykisk ohälsa samt inom folkhälsoområdet.
Kommunledningskontoret och berörda förvaltningar bör också se över och besluta
om hur den kommande styrningen av Gävle kommuns deltagande i förbundet ska se
ut så att Gävle kommun får den representation i förbundet som är funktionell
utifrån Gävle kommuns förutsättningar.
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Mot bakgrund av ovan förslås kommunstyrelsen besluta att överlämna till
budgetberedningen att besluta om utökad finansiering för verksamhetsåret 2019 .
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse Anna-Karin Wågberg Sperring
- Underlag för ökat bidrag till Samordningsförbund Gävleborg inför
verksamhetsår 2019
- Protokoll Samordningsförbund Gävleborg 2018-01-26
- Handlingsplan MYSAM Gävle

Beslutet ska skickas till

Samordningsförbund Gävleborg
Administrativa avdelningen

Anna-Karin Wågberg Sperring
Administrativ chef
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