Protokoll
2019-10-11

Styrelsemöte, Samordningsförbund Gävleborg
Plats och tid

Slottstorget 1, Gävle, kl. 9:30 – 12.30

Ledamöter

Kenneth Axling (S), ordförande
Eva Alner Liljedahl
Charlotta Backström
Anders Öqvist (S)
Einar Wängmark (S)
Ove Schönning (S)
Marianne Persson (C)
Hans Backman (L)

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

Övriga

Stefan Grandien (S)

Gävle kommun

Anna-Karin Hainsworth

Förbundschef

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

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

Ordförande

………………………………………….
Kenneth Axling

Justerare

………………………………………….
Marianne Persson

§ 80-

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

Samordningsförbund Gävleborgs diarium

Underskrift

…………………………
Anna-Karin Hainsworth

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 81

Val av justerare för dagens möte
Marianne Persson utses att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.

§ 82

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 83

Föregående protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

§ 84

Styrelserapporter
Arbetsförmedlingen meddelar ny ordinarie ledamot i
Samordningsförbundets styrelse, Charlotta Backström sektionschef för
arbetssökande norra Gävleborg. Ny ersättare för Arbetsförmedlingens är
Anna Magnusson Kroon sektionschef för arbetssökande södra
Gävleborg.
Ove Schönning, Ljusdals kommun, informerar om att
arbetsmarknadsenheten i Ljusdal har öppet hus den 22 november.

§ 85

Information Arbetsintegrerande Sociala företag
Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, visar utvecklingen av samverkan
med ASF under första halvåret 2019, jämfört med 2018.

§ 86

Information Insatskatalogen
Fördbundschef, Anna-Karin Hainsworth, påminner om vad
Insatskatalogen innebär och berättar att arbetet har påbörjats. Insamlandet
av information har påbörjats med kommunerna eftersom variationerna
där kan vara störst. Kontakt är etablerad med fem av länets kommuner
(Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Bollnäs, Hofors), dialog med
samordnande rehabkordinator samt med arbetsintegrerande sociala
företag. Överenskommen avgränsning mot Region Gävleborg är de
aktiviteter man inte behöver remiss för att ta del av.

Justerares sign
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§ 87

Information om Trisam 2.0
Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, redovisar resultat från årets
första sex månader av Trisam som också utgör en baslinje varmed
resultaten i Trisam 2.0 kommer att jämföras.
Personal från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har börjat
arbeta. Under veckan hade arbetsgruppen sitt första möte.
Eva Alner Liljedahl, Försäkringskassan, informerar om att processledare
kommer att arbeta 90% i Trisam 2.0 istället för 80% som angavs i
ansökan om samverkansmedel. Beviljad finansiering kommer att täcka
utökningen.

§ 88

Tillägg till ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0—
Trisam 2.0 – Bollnäs (dnr SFG 19-22.3)
Bollnäs har ansökt om samverkansmedel 692 124 kr, för att under
perioden 2019-12-01 – 2021-12-31 på liknande sätt som
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utveckla arbetet med Trisam
genom en personalresurs som arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag.
Omfattning av tjänsten är 50%.
Bollnäs har justerat sin ansökan enligt arbetsutskottets önskemål (§57).
Beslut
Styrelsen bifaller ansökan för perioden 2019-12-01 -2020-09-30 med
273 101 kr.
I maj/juni 2020 kommer styrelsen att följa upp förbrukade medel och
resultat inför en bedömning av fortsatt beviljande av samverkansmedel.
Styrelsen bifaller även principer för hur mycket medel varje enskild
kommun kan söka för personal i Trisam 2.0 enligt följande:
Kommun

Ljusdal
Hudiksvall
Nordanstig
Bollnäs
Ovanåker
Söderhamn
Gävle
Sandviken
Ockelbo
Hofors
Totalsumma
Justerares sign

Maximal finansiering av
arbetskraft i Trisam 2.0,
procent
20
50
20
50
20
50
100
50
20
20
400
Utdragsbestyrkande
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Fördelningen är baserad på en prognos av konsultationstid i ett fullt
utbyggt Trisam, hänsyn har tagits till att kommunerna inte har samma
möjligheter till samarbete över gränserna.
§ 89

Medlemssamråd i länets noder under november
Vid medlemssamråd den 17 maj beslutades att Samordningsförbudnet
under hösten kommer att hålla medlemssamråd i länets noder för att
möjliggöra en dialog baserad mer utifrån lokala behov. Förbundschef,
Anna-Karin Hainsworth föredrar förslag på allmän dagordning samt var i
länet de kommer att äga rum.
Styrelsen undersöker datum och kontaktpersoner för Gästrike- och
Hälsingerådet för att se om det går att samordna mötesdatum.

§ 90

Revisorernas granskning av delårsrapport 2019
Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth och ordförande, Tommy Berger
träffade revisorerna den 3/10 -2019.
De bedömer enligt följande:
- Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagens krav
och god revisionssed i övrigt.
- Prognostiserat resultat är inte förenligt med det fastställda målet för
2019.
- I avsaknad av styrelsens bedömning av måluppfyllelsen för fastställda
inriktningsmål och indikatorer är det inte möjligt, från revisionens sida,
göra bedömning om förutsättningar finns för att målen med
verksamheten kommer att uppnås för helåret.

Åtgärder:
- Förbrukningen av medel har varit låg i början på 2019 eftersom
kommunernas beslut om utökning av medel inte var helt klar förrän i
slutet av året. Som en konsekvens kunde de lokala
samverkansgrupperna inte komma igång med planering av de lokala
samverkansmedlen förrän i början av året.
Sedan i maj har Samordningsförbundet bifallit 8 ansökningar om
samverkansmedel. Några är kortare förstudier men det finns även
insatser som sträcker sig över flera år.
Budgetprognoser för nästkommande år visar således att förbundet
åter är i ekonomisk balans i slutet av år 2020.
-Mätningar av resultat enligt Verksamhetsplanen sker under andra
hälften av 2019 varför revisorerna inte kan bedöma måluppfyllelse.
Nästa års verksamhetsplan kommer att ha en större spridning av
tidpunkt för mätning.
Justerares sign
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§ 91

Information medelstilldelning 2020
Försäkringskassan har gett besked att enligt den preliminära fördelningen
kommer Samordningsförbund att få 6,6 mkr i tilldelning av staten nästa
år, dvs som äskat.
Samordningsförbundet har fått klartecken från Region Gävleborg samt
alla kommuner förutom Hudiksvall och Gävle att de kommer att tilldela
samma medel som föregående år. Särskilda dialoger har genomförts med
Hudiksvall och Gävle kommun, besked väntas inom kort.

§ 92

Verksamhetsplan 2020
Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, föredrar arbetet så här långt.
Beslut fattas vid nästa styrelsemöte.

§ 93

Mötesplanering 2020
Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth föredrar datum för styrelsemötet
nästa år.
Beslut
Styrelsen beslutar bifalla mötesplanering för år 2020.
Brytdatum för delårsrapport ändras från sista juni till sista augusti.

§ 94

Representation NNS medlemsmöte 30/10
Ingen från styrelsen har möjlighet att närvara. Förbundet representeras av
förbundschef, Anna-Karin Hainsworth samt verksamhetsutvecklare Per
Lundgren.

§ 95

Information om uppdraget ”Bättre dialog med vården” från
Försäkringskassan, Eva Alner Liljedahl
Försäkringskassan i Gävleborg har fått 260 000 kr för att utveckla
dialogen med vården. Det första steget är ett dialogmöte med ledning
från Försäkringskassan och vården den 24/10. I steg 2 kommer det att
vara dialog med alla rehabiliterings koordinatorer 5/12.
I början av 2020 planeras för lokala möten.

§ 96

Justerares sign

Aktuella kurser och konferenser
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Inga anmälda från styrelsen till NNS höstkonferens 29-30 oktober.
Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, och verksamhetsutvecklare, Per
Lundgren, kommer att delta.
§ 97

Övriga frågor
Under v. 42-46 kommer Samordningsförbundet att ha en att ha en elev
från Högskolan i Gävle som läser programmet ”Folkhälsostrateg för
hållbar utveckling” och är ute på en fältstudie.
Inköp Gävleborg har sagt upp nuvarande lokalerna, som längst sitter de
kvar till i början av juli 2020. Det innebär att Samordningsförbundet
behöver hitta nya lokaler.

§ 98

Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

6 (6)

