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Arbetsutskott Samordningsförbund Gävleborg 2020-05-15
Plats och tid

Digitalt möte via Zoom
Kl. 13-16

Ledamöter

Tommy Berger (S), ordförande
Kenneth Axling (S), vice ordförande
Anna Magnusson Kroon
Eva Alner Liljedahl

Övriga

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
Per Lundgren, verksamhetsutvecklare

§ 20

Region Gävleborg
Hofors kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Mötets öppnande

Ordförande, Tommy Berger, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§ 21

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av följande punkter
Under styrelserapporter, mötesform för nästa styrelsemöte.
Under verksamhetsrapporter, revisionsberättelse samt åtgärder,
jämställdhetsindikatorn, Bollnäs förstudie.
§ 22

Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.
§ 23

Styrelserapporter

Eva Alner Liljedahl berättar att länets fyrpartschefsgrupp inte har kunnat träffats
som planerat med anledning av covid-19.
Arbetsförmedlingen kommenterar läget med anledning av länets varsel och
arbetslöshet.
Mötesform för nästa styrelsemöte. För att kunna möta de olika parternas kriterier
för medverkan i samordningsförbunds styrelsemöte kommer nästa möte att utlysas
som ett lokalt möte men ordförande kommer att godkänna deltagande för de som
önskar i digital form.
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§ 24

NNS ska verka för Politisk och Finansiell samordning

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) har lämnat en motion om att
verka för politisk och finansiell samordning
Förbundschef kommer att medverka i en workshop för att lära mer om vad det
innebär. Arbetsutskottet reflekterar att de ännu inte har varit begränsade av
förbundets ändamålsparagraf och ser inget behov av justeringar.
§ 25

Verksamhetsrapporter

Trisam 2.0, delrapport
Helén Tyren kommer att delta på styrelsemötet för att beskriva arbetet med
Trisam 2.0 i syfte att fatta beslut om förlängning av insatsmedel.
Ett hållbart arbetsliv, Ockelbo
Insatsledare bjuds in till styrelsemötet för att föredra insatsens framsteg i syfte att
fatta beslut om förlängning av insatsmedel för fortsatt insatsperiod.
Arbetsintegrerande Sociala Företag
Ronney Olsson bjuds in att göra en lägesuppdatering samt i syfte att fatta beslut
om fortsatt arbete med ASF.
Förstudie Bollnäs- Prova vägar vidare
Vid lokal samverkansgruppen i Bollnäs (Mysam) lyftes önskan om förlängning av
insatsen prova vägar vidare eftersom delar av insatsen inte har kunnat genomföras
med anledning av pandemin. Anna-Karin för en dialog med Bollnäs kommun
inför styrelsemötet.
Revisionsberättelse samt åtgärder
Återrapport kommer att ske vid nästa styrelsemöte.
Jämställdhetsindikatorn
Information om att NNS indikatorarbetsgrupp beslutade mot Samordningsförbund
Gävleborgs förslag ( Styrelsemöte 2019-08-23 §75) om att istället för att skapa en
separat indikator för jämställdhet arbete inhämta fler bakgrunds uppgifter om
respondenter.
§ 26

Ansökan om samverkansmedel – Ett hållbart arbetsliv i
Ovanåker SFG dnr 20-9

Per Lundgren föredrar ansökan som avser perioden 2020-09-01 – 2023-08-31.
Hela den lokala samverkansgruppen (Mysam) ställer sig bakom ansökan som
avser att utveckla arbete med Supported Employment metodik inom Ovanåker för
att möta behovet av stöd för individer som behöver samordnade insatser för att
kunna arbeta.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att bifalla ansökan.
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Medel beviljas i första hand för perioden 2020-09-01-2021-12-3.
Insatsen följs upp senast 2021-09-30 för ställningstagande om fortsatta medel.

§ 17
-

§18

Delegerade beslut
Ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0 Hofors kommun dnr SFG 202.11
Ansökan om samverkansmedel förstudie Utveckling av egenmakt för
individer med psykisk ohälsa dnr SFG 20-7.1
Datum medlemssamråd höst 2020

Arbetsutskottet föreslår att samordningsförbundet bjuder in till möten i noderna
enligt följande.
Västra Gästrikland 8/10 kl. 14-16 i Hofors
Gävle 8/10 kl. 10-12
Södra Hälsingland 28/10 kl. 14-16 i Söderhamn
Norra Hälsingland 28/10 kl. 10-12 i Nordanstig
§ 19

Aktuella kurser och konferenser

Nationella rådet har gått ut med besked om att den nationella Finsam konferensen
kommer att arrangeras under 2021 av samordningsförbundet i Halland och att
konferensen 2022 kommer att arrangeras av samordningsförbundet i Umeå.
§20

Övriga frågor

Inga övriga frågor.
§ 21

Mötets avslutande

Ordförande Tommy Berger avslutar mötet.

Anna-Karin Hainsworth
Förbundschef/Sekreterare
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