Protokoll
2019-09-30

Arbetsutskott Samordningsförbund Gävleborg
Plats och tid

Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle
Kl. 9:30-12

Ledamöter

Kenneth Axling (S), ordförande
Eva Alner Liljedahl
Gabriella Persson Turdell

Övriga

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
Per Lundgren, verksamhetsutvecklare

§ 53

Hofors kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Mötets öppnande

Ordförande Kenneth Axling hälsar alla välkomna och öppnar mötet
§ 54

Godkännande av dagordning

Godkänns med tillägg under punkten övriga frågor; mötesplanering 2020 samt
information från Försäkringskassan om uppdraget ”Bättre dialog med vården”.
§ 55

Styrelserapporter

Arbetsförmedlingen kommer att utse ny styrelserepresentant samt ersättare.
Försäkringskassan kommer senare i höst utse en ny ersättare.
§ 56

Verksamhetsrapporter

Presentation av utgångspunkt i termer av statistik inför starten av insatsen Trisam
2.0 som sker den 1/10.
Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, rapporterar om arbetet med
insatskatalogen. Angelica Gabrielsson inlånad från Försäkringskassan till 90%
fram till sista februari arbetar sedan första september. Till att börja med samlas
uppgifter in främst från kommunerna. Hittills har mottagandet varit väldigt bra.
Presentation av uppdaterad statistik från alla arbetsintegrerande sociala företag i
länet.
Dialog och beslut att alla beviljade insatser bjuds in för presentation och spridning
av resultat till styrelsen enligt följande tidsplan:
- Grön Rehab i Hofors 11 oktober
- Fontänhus Sandviken 27 november
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§ 57

Ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0 - Bollnäs
kommun dnr SFG 19-22.3

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, föredrar ansökan som ska ses som ett
tillägg till ansökan Trisam 2.0 dnr SFG 19-22.1.
Socialsekreterare kommer att arbeta med likartade arbetsuppgifter som
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansökt om men utifrån socialtjänstens
uppdrag.
Arbetsutskottet enas i en önskan att Bollnäs under punkt 5.5 Tids- och
aktivitetsplan samt kostnad för insatsen harmoniserar med styrelsens beslut om
beviljad tidsperiod (§61 Styrelsemöte Samordningsförbundet 2019-05-17).
Vidare enades arbetsutskottet om principer för hur mycket medel en kommun kan
söka så att det följer samma fördelning som beviljade medel för
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Beslut
Arebtsutskottet beslutade att föreslå styrelsen att bifalla ansökan efter diskuterade
förändringar.
§ 58

Verksamhetsplan 2020

Förbundschef Anna-Karin Hainsworth föredrar hur långt arbetet kommit och
revideringar i vision och målområden.
§ 59

Medelstilldelning 2020

Söderhamns kommun, Hudiksvalls kommun samt Gävle kommun har inte svarat
enligt utskickad förfrågan med begäran om svar senast 2019-08-07. Förbundschef
Anna-Karin Hainsworth har träffat Gävle kommun samt Hudiksvalls kommun för
en redovisning av hur det ser ut i deras område vad gäller samverkan och insatser
inom Samordningsförbundets verksamhetsområde.
§ 60

Planering av medlemssamråd för hösten 2020.

Vid medlemssamrådet den 2019-05-17 beslutades att Samordningsförbundet
kommer att genomföra medlemssamråd i länets noder under hösten.
Förbundschef Anna-Karin Hainsworth föredrar förslag till medlemssamråd i
länets noder under november. Arbetsutskottet enas om förslag till förändringar.
Beslut
Arbetsutskottet beslutade att föreslå styrelsen att bifalla förslaget.
§ 61

Representation NNS medlemsmöte 30/10-2019

Ordförande och vice ordförande har inte möjlighet att deltaga.
Ingen annan i styrelsen har anmält intresse att deltaga.
Justerares sign
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§62

Kurser och konferenser

Ingen från styrelsen har anmält sig till NNS-höstkonferens 29-30/10.
Finsam konferensen 2020, anordnas den 24-25 mars i Halmstad.
§63

Övriga frågor

Områdeschef Eva Alner Liljedahl, Försäkringskassan, informerar om uppdraget
”Bättre dialog med vården”.
Förbundschef Anna-Karin Hainsworth går igenom mötesplanering för 2020.
Frågan väcktes om möjlighet att göra delårsrapport per sista juli alternativt sista
augusti istället för sista juni.

§64

Mötets avslutande

Ordförande Kenneth Axling avslutar mötet

______________________________
Anna-Karin Hainsworth
Förbundschef /Sekreterare

Justerares sign

______________________________
Kenneth Axling
Ordförande
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