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Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte
Plats och tid

Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle
Kl. 09.20 – 12.15

Ledamöter

Hannah-Karin Linck (C), ordf
Erika Engberg (S)
Eva Alner Liljedahl
Stefan Pettersson (V)
Kenneth Axling (S), ers för M Westberg-Jonsson
Hans-Olov Frestadius (S)
Anders Öquist (S)

Region Gävleborg
Bollnäs kommun
Försäkringskassan
Gävle kommun
Hofors kommun
Sandvikens kommun
Ockelbo kommun

Ersättare

Markus Evensson (S) t.o.m § 72
Sigbritt Persson (S) från § 65

Ljusdals kommun
Nordanstigs kommun

Övriga

Gabriella Persson Turdell, Arbetsförmedlingen
Jonas Erlandsson, Arbetsförmedlingen
Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
Per Lundgren, processledare, från § 66
Lena Hörberg, administratör

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………….
Lena Hörberg

Ordförande

………………………………………….
Hannah-Karin Linck

Justerare

………………………………………….
Hans-Olov Frestadius

Paragrafer

§ 58 - 75

_________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags
uppsättande

………………………

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Samordningsförbund Gävleborgs diarium

Underskrift

…………………………
Lena Hörberg

Justerares sign

………………………….
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§ 58

Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna till samordningsförbundets
styrelsemöte. Gabriella Persson Turdell och Jonas Erlandsson från
Arbetsförmedlingen hälsas särskilt välkomna. De tillträder som ledamot
respektive suppleant från och med 1 september.
§ 59

Fastställa beslutande styrelse för mötet

Kenneth Axling går in som ersättare för Majvor Westberg-Jonsson.
§ 60

Val av justerare

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet utses Hans-Olov Frestadius.

§ 61

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 62

Föregående protokoll 180601

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 63

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut, beslutsfattare är förbundschef Anna-Karin Hainsworth.
Anna-Karin Hainsworth har beslutat att samordningsförbundet ska ansluta sig till
nationell resurs/nätverk för tjänstedesign för en kostnad av 10 000 kr.
Anmälan läggs till handlingarna.
§ 64

Styrelserapporter

Angelica Gabrielsson, processledare för Trisam, har fått ett annat uppdrag inom
Försäkringskassan. Tillsättning av ersättare beräknas vara klart inom kort.
Charlotte Humling har fått en ny tjänst på Arbetsförmedlingen. Gabriella PerssonTurdell, enhetschef Arbetsförmedlingen Norra Hälsingland, kommer att ersätta
henne.
Peter Löfstrand, ersättare, har fått en ny tjänst på Arbetsförmedlingen. Ersätter
honom gör Jonas Erlandsson, sektionschef Södra Hälsingland.
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§ 65

Verksamhetsrapporter

IPS-Hudiksvall
I IPS-metoden ingår att Misa (som utbildar i IPS-metoden) följer upp att metoden
används enligt riktlinjer i verksamheten. Vid genomförd uppföljning i Hudiksvall
har man funnit en del utvecklingsområden och påbörjat åtgärder.
ASF-platser Hudiksvall
Verksamheten har avslutats. Rapport inväntas.
ASF Hofors (Växa i mina skor)
Verksamheten har avslutats. Slutrapport har kommit. Eftersom rekrytering till
platserna inte fungerat fullt ut, kan inte någon rättvis utvärdering göras.
Uppföljning av arbetet i Trisamteam med stöd av indikatorer
Indikatorerna mäter hur personer som arbetar med insatsen Trisam upplever
samverkan. Resultatet visar att de upplever ett mycket gott samverkansklimat på
alla parametrar. Bland annat har 99 % av de som svarat att de upplever att de
andra myndigheterna lyssnar på dem. 90 % upplever att de samverkande
myndigheterna vet vad de kan tillföra. Resultaten har spridits via det senaste
nyhetsbrevet och finns på vår hemsida.
Informationen läggs till handlingarna.
§ 66

Halvårsredovisning 2018

Beslut
Styrelsen beslutar att halvårsredovisningen för 2018 godkänns.
Bakgrund
Förslag till delårsrapport har tagits fram i samarbete med LRF Konsult och har
förhandsgranskats av revisor på PWC.
Beslutsunderlag
Halvårsredovisning 2018
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§ 67

Medelstilldelning 2019

Beslut
Styrelsen beslutar att lämna in ansökan om full medelstilldelning (100 %) från
staten, vilket innebär att ansökan totalt gäller 13 319 000 kr för år 2019.
Bakgrund
Försäkringskassan har begärt in uppgifter till 31 augusti om vilka belopp
kommunerna i Gävleborgs län och Region Gävleborg planerar att avsätta för
samordningsförbundets verksamhet 2019.
Samordningsförbundet har diskuterat tre olika alternativ med medlemmarna:
Ingen ökning från tidigare år, ökning med 50 % eller ökning med 100 %.
Styrelsen beslöt i § 15/19 att föreslå att länets kommuner och Region Gävleborg
växlar upp insatsen med 100 % i förhållande till insatsen för 2018 enligt följande:
Tilldelning staten Arbetsförmedling/Försäkringskassa 6 659 500
Region Gävleborg
3 329 750
Länets kommuner
3 329 750
13 319 000
Beslutsunderlag
Försäkringskassan skrivelse till samordningsförbunden

§ 68

Samordningsförbund Gävleborg som finansiell plattform

Beslut
Styrelsen avslår Hudiksvalls kommuns önskemål om finansiell plattform.
Bakgrund
Hudiksvalls kommun framför önskemål att samordningsförbundet ska fungera
som en finansiell plattform för IPS i Hudiksvall. Argumentet är att IPS som insats
i stor utsträckning gynnar Försäkringskassan, Region Gävleborg och
Arbetsförmedlingen lokalt.
Beslut om lokal plattform för enskild kommun kan inte fattas av
samordningsförbundet. Ett sådant beslut måste tas av lokala tjänstemän.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan berättar även att de inte kan bedriva
IPS inom sina uppdrag.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Hudiksvalls kommun
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§ 69

Kommunikationsvägar med länets kommuner

Beslut
Styrelsen beslutar att de officiella kommunikationsvägarna med länets kommuner
är via länets kommunbrevlådor. Styrelsemedlemmarna har en viktig uppgift att
informera om Samordningsförbundet i sin organisation.
Bakgrund
Protokoll och protokollsutdrag som skickas till länets kommunbrevlådor tas
ibland inte upp till behandling.
§ 70

Delegationsbestämmelser

Beslut
Styrelsen beslutar att delegationsbestämmelserna, punkten ”Avtal - finansiering
av insats” kompletteras med samma beloppsgräns, 200 000 kr, som tidigare
beslutats 2015-04-22.
Bakgrund
Styrelsen beslöt i § 7/18 om nya delegationsbestämmelserna. I beslutet saknas
beloppsgräns för Avtal - finansiering av insats”. Beloppsgränsen var tidigare
200 000 kr.
§ 71

Ersättare i beredningsgruppen

Beslut
Styrelsen lämnar förslag till strategiska chefsgruppen att de utser ersättare i
beredningsgruppen vid vakanser.
Bakgrund
Beslut saknas hur ersättare i beredningsgruppen ska utses.
§ 72

Strategisk inriktning 2019

Samordningsförbundets strategiska inriktning för 2019 diskuteras.
Medelstilldelningen för 2019 kommer att påverka vilken verksamhet
samordningsförbunden kan bedriva.
Vid ökad tilldelning är det möjligt att varje Mysam-grupp skulle kunna få en egen
samverkansbudget att använda för lokala insatser inom området. Styrelsen anser
det viktigt att förbundet även ser över hur man söker medel och att själva
ansökningsprocessen i så fall inte blir ett hinder.
Kansliet får i uppdrag att ha dialog med Mysam, beredningsgruppen. Strategiska
chefsgruppen lyfter även frågan.
Frågan återupptas på kommande möten för dialog och beslut.
Justerares sign
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§ 73

Datum för kommunsamråd

Kommunsamrådet sammanträder 30 november. Samordningsförbundet har
styrelsemöte samma dag. Samordning av mötesplats planeras.
§ 74

Aktuella kurser och konferenser

Grundläggande kurs om pensioner och försäkringar, Arbetsgivarorganisationen
Sobona, 9 oktober, Anna-Karin Hainsworth anmäld
Slutkonferens Hållbara ASF 16 oktober, Gävle, anmälningsblanketter skickas ut
Förbundschefsdagar 16-17 oktober, Stockholm. Anna-Karin och Per Lundgren
anmälda.
Stora sociala företagsdagen i Göteborg, 24 oktober
NNS höstkonferens,12 november
Nationell konferens om sjukskrivning, rehabilitering och försäkringsmedicin,
13 november Stockholm
Nationella rådets fördjupningsutbildning, din roll som förbundschef, 20 november
Stockholm. Anna-Karin anmäld.
Finsam-skolan 29–30 november, Linköping
§ 75

Mötets avslutande

Mötet avslutas.
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