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Justerares sign Utdragsbestyrkande 
 

Arbetsutskott för Samordningsförbund Gävleborg   
 

Plats och tid Regionkontoret Region Gävleborg, Gävle, kl. 13.15 – 16.00 
 
Närvarande Hannah-Karin Linck (C), ordf Region Gävleborg 
 Margareta Mörtsell  Arbetsförmedlingen 
 Erika Engberg (S)  Bollnäs kommun  

Per Lundgren, Verksamhetsutvecklare 
 
Ej närvarande Eva Alner Liljedahl  Försäkringskassan 
 

§66 Mötets öppnande   
Ordförande Hannah-Karin Linck hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 

§67 Ekonomisk rapport  
Balans- och resultatrapport för perioden 2016-08-01 – 2016-08-31 granskades och 
lades till handlingarna utan några anmärkningar.   

§68 Hantering av beslutade samverkansmedel 
Per Lundgren presenterade förslag om hantering av beslutade samverkansmedel. 
Beviljade samverkansmedel föreslås regleras genom upprättande av avtal mellan 
samordningsförbundet och de parter som beviljats medel för insats.  
Avtalet upprättas av förbundets kansli, med utgångspunkt från inskickad ansökan. 
Avtalet reglerar genomförande av den beviljade insatsen och förutsättningar för 
det finansiella stöd som beslutats för insatsen. För att erhålla medel föreslås att 
parten som beviljade medel fakturerar förbundet för omkostnader, genom styrkta 
underlag för kostnader knutet till insatsen för respektive period.  
 
Beslut: 
Arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget till att upprätta avtal med de parter som 
beviljats samverkansmedel samt att beviljade medel faktureras förbundet för 
enklaste hantering. 
Frågan tas upp för beslut på kommande styrelsemöte den 14 oktober.  
 

§69 Höjd bilersättning till personal alternativt leasingbil 
Frågan hänsköts till AU ledamöter för senare beslut.  
 

§70 Verksamhetsplan och budget 2017 - avstämning 
Mötet beslutade att utgå från verksamhetsplan för innevarande år och att ett utkast 
till nästkommande styrelsemöte skulle presenteras. I och med att förbundet har 
påbörjat aktivteter kopplat till långsiktiga mål kommer det med stor sannolikt att 
speglas i verksamhetsplan för 2017. Mötet lyfter frågan om att beakta insatser för 
unga. 
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De ekonomiska förutsättningarna och budget för 2017 är ännu ej fastställt, men 
förutsatt att den statliga tilldelningen bli densamma för 2017 som tilldelades för 
2016 kommer budget för 2017 bli något mindre än för innevarande år. Sannolika 
förändringar är att budgeten för 2017 kommer ge mindre utrymme för 
samverkansmedel. Kansliet sammanstället utkast för budget 2017 till 
nästkommande styrelsemöte.  
 
Enligt den granskningsrapport, genomförd av PwC, för samordningsförbundets 
delårsrapport påpekas att förbundet till upprättade mål inte har fastställt några 
nyckeltal eller indikatorer. Något som bör beaktas vid upprättande av 
verksamhetsplan för 2017.  
 

§71 Dialog om statlig medelstilldelning  
Hanna-Karin Linck informerar att kontakt för dialog med statens 
representant/Försäkringskassan om den statliga tilldelningen har tagits och att ett 
möte kommer genomföras inom kort. Information om hur dialogen fortlöpt 
informeras om vid nästkommande styrelsemöte den 14 oktober.  
 

§72 Styrelserapport 
Margareta Mörtsell informerar om att mötet med arbetsgruppen utsedd av 
Länsledning Välfärd (dialog fyrpart) den 30 september blivit inställt. Ytterligare 
möten är inbokade under hösten.  
 
Efter en återblick på processmötet och internat den 25-26 augusti konstaterar 
mötet att detta vara bra dagar. Dagarna ger förutsättningar till god dialog samt att 
dagarna fångade upp viktiga gemensamma frågor. Tydligaste utfallet för 
processmötet den 25-26 augusti var vikten av att alla styrelseledamöter äger ett 
ansvar att informera eller verkar för att ökad information om förbundets 
verksamhet sprids. 
 
En fråga som väcktes var om det var nödvändigt att genomföra 
processmöte/internat varje år, det kanske skulle räcka med vartannat år. Styrelsen 
bör överväga om hur förbundet ska göra.  
 

§73 Verksamhetsrapport 
Per Lundgren informerar om aktuella verksamheter och aktivteter.  
 
- Arbetsintegrerande socialt företagande - ASF 
Processledare Ronney Olsson har kommit i gång med sitt uppdrag och haft 
kontakt med flera parter, i huvudsak kommunala parter. Arbetsförmedlingen visar 
även intresse för insatser för ökad kompetens om ASF. 
Kopplat till handlingsplanen för ASF har förbundet även gjort en utlysning om 
medel för handledarstöd kopplat till individer som placeras i ASF, sökbart för 
parterna.  
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- Tidig rehabilitering i samverkan - Trisam  
Inresset för Trisam ökar och har senast startats upp på Hälsocentralen i Delsbo, 
Hudiksvalls kommun. 
 
- Rehabkoordinatorutbildning  
Förbundet finansierar under hösten kompetensutveckling för reko. 17 stycken 
rehabkoordinatorer deltar i utbildningen. 
 
- Baslinjemätning 
Baslinjemätningen har tagit sin början med ett antal gruppintervjuer som har 
genomförts och ytterligare intervjuer är inbokade under hösten. Intervjuerna med 
Mysam-grupperna beräknas vara klara i slutet av november. Enkätfrågor till 
medarbetare hos parterna är under förankring på chefsnivå och utskick av enkäter 
kommer göras så snart Ann Lyrberg på FoU fått in kontaktuppgifter till berörda 
medarbetare.  
 
- Mysam 
Mysam-gruppernas arbete är under process. Samordningsförbundet medverkar vid 
varje Mysam möte. Länet har idag åtta Mysam-grupper som täcker nio av länets 
tio kommuner. De flesta Mysam-grupperna är aktiva men flera saknar ännu 
upprättad samverkansplan, något som är under arbete. Mysam-gruppen i Gävle är 
under uppbyggnad och har idag börjat få en fast struktur vad gäller representanter 
i gruppen. Mysam-grupp i Ovanåker saknas ännu. 
 
- Gemensam kartläggning AF/FK 
Möte för rapport om insatsen är inbokat till slutet av oktober. Rapport kommer 
efter mötet.  
 
- Lokala insatser – beviljade samverkansmedel 
IPS – Hudiksvall startade 1 september och är i sin linda. Insatsen presenteras av 
insatsägare på styrelsemöte den 25 november.  
Mötesplats och information Gävle är aktivt. Insatsen presenteras av insatsägare på 
styrelsemöte den 25 november.  
Mötesplats och information Ljusdal är aktivt. Insatsen presenteras av insatsägare 
på styrelsemöte den 25 november. 
 
- Ägarsamråd 
Ägarsamråd genomfördes den 30 september. Ägarnas frågeställning lyfte fram 
önskemål om att fokusera och beskriva insatserna och utfall för målgrupperna för 
insatser som genomförs. 
 

§74 Ersättare i styrelsen, handling 
Protokollsutdrag har inkommit från Söderhamns kommun, Kommunfullmäktige, 
om beslut på att utse Alexandra Gard (S) som ersättare i styrelsen för 
Samordningsförbund Gävleborg.  
Beslutet noterades och lades till handlingarna för diarieföring.  
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§75 Styrelsemöte 2017 - tidsplan 
Med utgångspunkt från innevarande års tidsplan för styrelsemöten föreslogs 
följande mötestider för verksamhetsår 2017; 20 januari, 17 mars, 19 maj,  
25 augusti, 13 oktober och 24 november.  
 
Beslut 
Frågan hänsköts till kommande styrelsemöte den 14 oktober.  
 

§76 Aktuella kurser och konferenser 
Förbundschefsdagar 4-5 oktober, Stockholm. Tinna Cars Björling och Per 
Lundgren är anmälda.  
Alla unga till arbete 27 oktober, Gävle. Tinna Cars Björling och Ronney Olsson är 
anmälda.  
Hemmasittare 21-22 november, Uppsala. Frågan hänskjuts, djupare informations 
krävs för att veta om det är något vi bör medverka vid.  
 

§77 Övriga frågor. 
Korrigering av beslut för beviljade samverkansmedel insats IPS - Hudiksvall.  
 
Beslut 
Frågan hänsköts till nästkommande styrelsemöte den 14 oktober.  
 

§78 Fastställande av dagordning för styrelsemöte 14 oktober 
Dagordningen fastställdes enligt liggande förslag.  
 

§79 Mötets avslutande 
 
Ordförande Hannah-Karin Linck avslutar mötet. 
 
 
 
 
Per Lundgren   Hanna-Karin Linck 
Verksamhetsutvecklare/sekreterare  Ordförande/justerare 
 


