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Samordningsförbund Gävleborg – konstituerande
styrelsemöte
Plats och tid

Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle
Kl. 09.15 – 11.40

Ledamöter

Eva Alner Liljedahl, ordförande
Tommy Berger (S)
Gabriella Persson-Turdell
Kenneth Axling (S)
Stefan Nybom (S)
Stefan Grandien (S), ers för Einar Wängmark

Övriga

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
Per Lundgren, verksamhetsutvecklare

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

………………………………………….
Eva Alner Liljedahl

Justerare

………………………………………….
Kenneth Axling

Paragrafer

Försäkringskassan
Region Gävleborg
Arbetsförmedlingen
Hofors kommun
Nordanstigs kommun
Gävle kommun

§ 1 - 12

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

Samordningsförbund Gävleborgs diarium

Underskrift

…………………………
Anna-Karin Hainsworth

Justerares sign

………………………….
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Mötets öppnande och inledning av Eva Alner Liljedahl,
områdeschef för Försäkringskassan
Eva ger en kort historisk återblick till samordningsförbundets bildande samt
återger de medskick den avgående styrelsen gav till den nya.
Framgångsfaktorer:
- Bra introduktion till samordningsförbundet
- Aktiv förankring av förbundet och dess frågor i sin egen organisation
- God stämning för öppna samtal
Eva informerar om Helsingborgs kommun, som utsågs till årets kvalitetskommun
2017 i kvalitetsmätningen Kommunkompassen, om vad de ser som framgångar
för att driva ett utvecklingsarbete:
- Om inte alla går in så lyckas man inte. Alla måste vara involverade och vilja ta
ansvar.
- Ett tydligt ledarskap. Den högsta politiska ledningen liksom den högsta
tjänstemannaledningen måste stå tydligt bakom arbetet.
- Tro inte att det går snabbt. Förändring tar tid och kräver envishet och att man
kan möta motstånd.
- Var kommunikativ. Det behövs en inspirerande berättelse om varför
förändringen är viktigt och vad den ska leda till. Se till att arbetet finns på
agendan.
Val av ordförande och justerare för dagens möte
Till ordförande för mötet väljs Eva Alner Liljedahl. Att tillsammans med
ordförande att justera protokollet väljs Kenneth Axling.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med följande tillägg:
Under § 5 läggs även till val av vice ordförande samt fastställande av turordning
för ersättare.
Övrig fråga: Information om arvoden.
Introduktionsrunda
Närvarande ledamöter och ersättare presenterar sig med namn och berättar om
sina uppdrag.
Val av ordförande, vice ordförande tillika firmatecknare
samt fastställande av turordningslista för ersättare.
Tommy Berger, Region Gävleborg, föreslås som ordförande. Kenneth Axling
föreslås som vice ordförande.
Turordning för ersättare för kommunrepresentanter föreslås enligt följande
- (val inte genomfört) Bollnäs kommun
Justerares sign
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-

Stefan Grandien, Gävle kommun
Mikael Löthstam, Hudiksvalls kommun
(val inte genomfört) Sandvikens kommun
Anders Öquist, Ockelbo kommun.

Beslut
Tommy Berger väljs till ordförande för Samordningsförbund Gävleborg.
Kenneth Axling väljs till vice ordförande för Samordningsförbund Gävleborg.
Turordning för ersättare enligt följande beslutas:
- (val inte genomfört) Bollnäs kommun
- Stefan Grandien, Gävle kommun
- Mikael Löthstam, Hudiksvalls kommun
- (val inte genomfört,) Sandvikens kommun
- Anders Öquist, Ockelbo kommun.
Arbetsutskott
Beslut
Arbetsutskottet utgörs av ordförande, vice ordförande samt ledamöter från
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Föredragande är förbundschef.
Mötestider 2019
Genomgång av antagen möteskalender med vissa justeringar:
Arbetsutskottet
23 jan kl. 13.00-16.00
8 mars kl. 13.00-16.00
9 maj kl. 9.30-12.30
8 aug kl. 9.30-12.30
27 sept. kl. 9.30-12.30
15 nov kl. 9.30–12.30

Styrelsemöte
8 feb kl. 13.00-16.00
22 mars kl. 9.30-12.30
24 maj kl. 9.30-12.30
23 aug kl. 9.30-12.30
11 okt kl. 9.30-12.30
29 nov kl. 9.30–12.30

Förväntningar på rollen som styrelseledamot i
Samordningsförbund Gävleborg
Dialog om vilka förväntningar man som ledamot i samordningsförbundets styrelse
har på uppdraget.
Introduktion till Finsam lagstiftning
Anna-Karin Hainsworth går kort igenom syftet med Finsam lagen (Lag
2003:1210) och välkomnar alla närvarande att delta på introduktionsutbildningen
den 18 jan.
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Aktuella kurser och konferenser
-

Den 18 januari håller Samordningsförbundet i en fördjupningsutbildning
om Finsam och vår lokala verksamhet.

-

Nationella nätverket för samordningsförbund bjuder in ordförande samt
vice ordförande till ordförandedag den 25 januari på Hotel Radisson Blu
Arlandia, Arlanda http://nnsfinsam.se/.

-

Den nationella Finsam-konferensen som arrangeras av Nationella rådet
kommer att genomföras i Stockholm 26-27 mars i år.
https://www.finsam.se/wps/wcm/connect/Finsam/790bb1d1-89c0-4e44a2d7-ebc87f3026de/inbjudan-finsam-sthlm2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=

Samordningsförbundet bekostar deltagande för de som är intresserade av att delta.
Övriga frågor
Arvoden
Enligt 18 § i förbundsordningen ska ersättning för arvoden och ersättningar till
kommunens styrelseledamöter, ersättare samt kommunernas och landstingets
(Region Gävleborg) revisor följa Gävle kommuns principer.
Styrelsen fattade 2015-10-30 (110 §) beslut enligt följande:
Ersättning till ordförande utgår med ett månadsbelopp som består av 10 % av
grundbeloppet (grundbelopp enligt Gävle kommuns reglemente) per månad.
Ersättning till vice ordförande utgår med ett månadsbelopp som består av 6,5 %
av grundbeloppet (grundbelopp enligt Gävle kommuns reglemente) per månad.
Mötets avslutande
Mötet avslutas.
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