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Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte
Plats och tid

Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle
Kl. 09.15 – 12.00

Ledamöter

Hannah-Karin Linck (C), ordf
Erika Engberg (S)
Eva Alner Liljedahl, från § 82
Jonas Erlandsson, ers för G Persson-Turdell
Stefan Pettersson (V)
Majvor Westberg-Jönsson (S)
Hans-Olov Frestadius (S)
Anders Öquist (S)

Region Gävleborg
Bollnäs kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Gävle kommun
Hudiksvalls kommun
Sandvikens kommun
Ockelbo kommun

Ersättare

Kenneth Axling (S)
Jan-Åke Lindgren (S)
Markus Evensson (S)
Sigbritt Persson (S)

Hofors kommun
Ovanåkers kommun
Ljusdals kommun
Nordanstigs kommun

Övriga

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef, t.o.m § 89
Lena Hörberg, administratör

Underskrifter

Sekreterare

………………………………………….
Lena Hörberg

Ordförande

………………………………………….
Hannah-Karin Linck

Justerare

………………………………………….
Majvor Westberg-Jönsson

Paragrafer

§ 76 - 96

_________________________________________________________________
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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Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna till samordningsförbundets
styrelsemöte.
Fastställa beslutande styrelse för mötet
Styrelsen är fulltalig, ingen ersättare utses.
Val av justerare
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet utses Majvor WestbergJönsson.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns. Under punkten Styrelserapporter kommer revisorernas
granskning och utlåtande om samordningsförbundets halvårsrapport att redovisas.
Föregående protokoll 180824
Protokollet läggs till handlingarna.
Anmälan om delegerade beslut
Delegationsbeslut, beslutsfattare är förbundschef Anna-Karin Hainsworth.
1. Avtal har tecknats med företaget Meltwater om avtal om nyhetsbevakning
till en kostnad av 31 000 kr för perioden 180801—190731.
2. Avtal har tecknats med Fiberstaden i Hudiksvall om internettjänsten LANBAS till samordningsförbundets arbetsplats Håstaholmen i Hudiksvall.
Kostnad ca 850 kr/månad.
Anmälan läggs till handlingarna.
Styrelserapporter
Halvårsredovisning 2018
Hannah-Karin Linck informerar från möte med samordningsförbundets revisorer
gällande förbundets halvårsredovisning 2018.
Av revisorernas utlåtande framgår:
- Det inte har framkommit några omständigheter som tyder på att förbundets
delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i
övrigt.
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- Prognostiserat resultat bedöms vara förenligt med det finansiella mål som
fastställts för 2018.
- I avsaknad av bedömning av fastställda målområden, och för dessa mätbara mål,
är det inte möjligt att från revisonens sida göra bedömning om förutsättningar
finns för att målen för verksamheten kommer att uppnås för helåret.
Anna-Karin Hainsworth informerar att arbete pågår internt för att fastställa
målområden och mätbara mål.
Delprocessledare
Anna-Karin Hainsworth informerar att Helen Tyrén, Försäkringskassan, har
utsetts till ny delprocessledare för Trisam. Helen kommer även att arbeta med
Mysam.
Strategisk chefsgrupp fyrpart
Nästa möte 2018-10-29.
Nätverksmöte fyrpartssamverkan
Erika Engberg informerar från nationellt nätverksmöte 2018-10-09 för
fyrpartssamverkan där bland annat regiontjänstemän träffas för att utbyta
erfarenheter och kunskap kopplat till Trisam.
Samordningsförbund från de aktuella regionerna var inbjudna att berätta om sina
erfarenheter. Förutom Samordningsförbund Gävleborg deltog representanter från
samordningsförbunden i Jämtland, Västerbotten och Värmland. Flera områden
berättar om att samordningsförbundet har dragit sig ur samarbetet och att det följts
av instabilitet. Viktigt att det finns en part med mandat som driver och håller kvar
samarbetet trots utmaningar.
I dagsläget har vi inte nått kulmen i utvecklingen av Trisam, vad kommer att
hända när vi gör det? Viktigt att vi tänker långsiktigt och strategiskt samt att de
som lämnar styrelsen i årsskiftet gör en överlämning till nya ledamöter.
Resultat enkät – styrelsen
Anna-Karin Hainsworth redovisar resultat från NNS enkätundersökning som
styrelsen har deltagit i. Frågorna i enkäten avser hur arbetet i styrelsen har
upplevts. 100 % svar har inkommit. Resultaten jämförs med nationella
jämförelsetal.
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Positiva svar
Gävleborg
1. Har ni strukturer för att initiera,
upprätthålla och underhålla relationer
mellan inblandade aktörer?
2. Har ni en strategi för hur ni arbetar
med uppföljning och utvärdering av de
samordnade rehabiliteringsinsatserna?
3. Använder ni uppföljning och
utvärdering som underlag för att utveckla
de samordnade
rehabiliteringsinsatserna?

Positiva svar
nationell
jämförelse

100%

52%

85%

52%

69%

53%

Överlag bra resultat som visar att vi arbetat mycket med relationer mellan aktörer,
det finns engagemang och man prioriterar samordningsförbundets styrelse.
Att fundera vidare på är särskilt fråga 3. Hur kan man utveckla detta? Att ta i
beaktande är att vi inte har en särskilt lång historia som samordningsförbund.
Medelstilldelning 2019
Anna-Karin Hainsworth lämnar lägesrapport för arbetet med medelstilldelning för
2019.
Strategisk inriktning 2019
Diskussionerna om strategisk inriktning för 2019 fortsätter från tidigare
styrelsemöten.
Styrelsen är eniga om att vi fortsätter satsningen mot arbetsintegrerande sociala
företag. Under förutsättning att samordningsförbundet får en ökad tilldelning 2019
kommer samverkansmedel att avsättas till varje Mysam-grupp.
Verksamhetsplan 2019
Enligt förbundets förbundsordning ska verksamhetsplan samt budget för
samordningsförbundet omfatta 3 år i taget och budgeten för år 1 ska vara
preciserad.
Anna-Karin Hainsworth går igenom förslag till verksamhetsplan.
Dialog kring verksamhetsplanen för 2019 – 2021. Beslut kommer att tas på
styrelsens möte i november.
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Resultat Mysam, utvärdering
Samordningsförbundet har fått i uppdrag av Strategisk chefsgrupp fyrpart att göra
en utvärdering av Mysam. Utvärderingen har skett via NNS enkätinstrument samt
med öppna frågor till alla Mysam-grupperna. Totalt har 75 personer tillfrågats
varav 63% har inkommit med svar.
Sammanfattningsvis från de öppna frågorna kan noteras att många av de som
deltar upplever Mysam som ett positivt forum, många önskar dock att det blev
mer verkstad i gruppens arbete. Vad gäller deltagandet saknas representation från
vissa parter och på vissa håll har principen att vara ett rent chefsforum frångåtts.
Redovisning av enkät. Positiva svar ställs i relation till nationella jämförelsetal.
Positiva svar
Gävleborg
1.Tas erfarenheter, kunskaper och
synpunkter från brukarorganisationer
systematiskt tillvara?
2. Har ni rutiner för att samarbeta med
näringsliv/civilsamhälle/ideella
organisationer i arbetet när det gäller
insatser för deltagarna?
3. Har ni strukturer för att initiera,
upprätthålla och underhålla relationer
mellan inblandade aktörer?
4. Har erfarenheter från er samverkan
lett till att förebyggande insatser
utvecklats

Positiva svar
nationell
jämförelse

33%

22%
60%

43%

22%

21%

Delrapport SE-coach
Delrapport för första halvåret 2018 har inkommit från projektet SE-coach
(Supported Employment coach – Gävle).
Rapporten läggs till handlingarna.
Delrapport IPS
Rapport, skriven som slutrapport till Hudiksvalls kommun, har inkommit från den
följeforskning som bedrivs i anslutning till IPS-projektet i Hudiksvall. Ansvarig
för följeforskningen är FoU Välfärd.
Rapporten läggs till handlingarna.
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Tidplan för styrelsemöten 2019
Beslut
Styrelsen beslutar följande tidplan för styrelsens möten 2019. Beslut om
arbetsutskottets möten avvaktas.
Fredagar 9.15 – 12.30
1 feb
22 mars
24 maj
23 aug
11 okt
29 nov
Värd Nationella Finsamkonferensen
Frågan hänskjuts till nästa år, då ny styrelse får fatta beslut.
Aktuella kurser och konferenser
Inga nya kurser eller konferenser anmäls.
Medlemssamråd 30 november
Kommunsamrådet sammanträder 30 november i Sandviken.
Samordningsförbundet har styrelsemöte samma dag, mötesplats Sandviken.
Aktuella kurser och konferenser
Inga anmäldes.
Övriga frågor
Jonas Erlandsson och Eva Alner Liljedahl informerar om aktuella frågor på
arbetsförmedlingen respektive försäkringskassan.
Mötets avslutande
Mötet avslutas.
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