Protokoll
2020-08-24

Arbetsutskott Samordningsförbund Gävleborg 2020-08-24
Plats och tid

Dospace /digitalt via Skype
Kl. 15-17:30

Ledamöter

Tommy Berger (S), ordförande
Kenneth Axling (S), vice ordförande
Charlotta Backström
Eva Alner Liljedahl

Övriga

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
Per Lundgren, verksamhetsutvecklare
Lina Bjarnolf, ekonom/admin

§ 32

Region Gävleborg
Hofors kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Mötets öppnande

Ordförande, Tommy Berger, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§ 33

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av punkter under styrelse- och
verksamhetsrapporter.
§ 34

Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.
§ 35
-

-

§ 36

Styrelserapporter
I beslutet för Trisam 2.0 blev några siffror i tabellen med hur mycket
medel de olika parterna beviljades omkastade, ärendet tas upp igen vid
styrelsemötet för korrigering.
Trisam, fyrpartschefsgruppen har ett inbokat möte den 3/9.
Återrapport om utökad tid för Mysam processledare från Eva Alner
Liljedahl efter fyrpartschefsgruppen.
Redogörelse för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hofors kommun
samt Region Gävleborg läge inför hösten.
Återrapport NNS ska verka för Politisk och Finansiell
samordning

Förbundschef har deltagit på workshop. Frågan är inte aktuell för
Samordningsförbund Gävleborg för närvarande. Förbundschef och ordförande
fortsätter att bevaka frågan.
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§ 37

Dialog angående förslag till Innovation- och
kunskapscenter för välfärd i samverkan.

Ett förslag har inkommit från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till
förbundet, om att de förbund som är intresserade, tillsammans skapar ett center i
följande syfte;
- som länk mellan forskning och praktiskt genomförande
- stärka SF arena för test och verksamhetsutveckling
- gemensam och sammanhållen kunskapsinsamling/spridning och kommunikation
-bidra till policyförändringar
-gemensam portfölj av service som underlättar för medlemmar
-utvecklat samarbete mellan förbunden
-växla upp resurser med ESF-medel
Arbetsutskottet kommer att föra fortsatt dialog om förslaget efter att
medlemmarna fördjupat sig och haft interna organisatoriska dialoger.
§ 38

Verksamhetsrapporter
-

-

-

-

-

§ 39

Mysam, indikatorenkäten har sammanställts och föredras på
styrelsemöte 4/9.
Styrelsen kommer att få besvara indikatorenkäten på styrelsemötet 4/9.
Insatsen Ett hållbart arbetsliv Ockelbo har beslut om finansiering till
och med 2020-10-31, och kommer att föredra hur projektet fortskrider
för beslut om fortsatta medel vid nästa styrelsemöte.
Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, samt verksamhetsutvecklare,
Per Lundgren, har via Region Gävleborgs inflytandesamordnare med
placering inom psykiatrin, Anna Öhman, påbörjat en etablering av att
hitta vägar för brukardialoger/medverkan.
När samordningsförbundet inte längre köper ekonomitjänster av
Ludvig o Co, behöver även verksamhetsutvecklare kunna signera
bankärenden hos Swedbank, eftersom delegationsordningen kräver
signering av två i förening, beslut fattas på styrelsemöte.
Insats - Ett hållbart arbetsliv i Ovanåker är under uppstart,
verksamheten påbörjas 1 september. Ett arbete med att koppla ihop
HiG´s följeforskning med insatsen har inletts.
Mysam Hofors har inkommit med ansökan av medel för genomförande
av individinriktad insats, den kommer att behandlas efter
kompletteringar.
Delegerade beslut
-

Justerares sign

Hyra av kontorslokaler dnr SFG 20-16.2
Avtal mobilabonnemang dnr SFG 20-17.1
Avtal filöverföring dnr SFG 20-18.1
Uppsägning av avtal med Ludvig & Co dnr SFG 20-19
Anställning sommarjobbare dnr SFG 20-20
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§ 40

Aktuella kurser och konferenser
-

§41

Behörighet bankkonto samt deklarationsombud skattekontot dnr
SFG 20-21
Behörighet deklarationsombud skattekontot dnr SFG 20-22

15/9 arrangerar Samordningsförbundet ett webbinarium om
Fontänhus
18/9 samt 2/10 arrangerar Samordningsförbundet en
webbutbildning om våld nära relationer.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.
§ 42

Mötets avslutande

Ordförande Tommy Berger avslutar mötet.

Anna-Karin Hainsworth
Förbundschef/Sekreterare

Justerares sign

Tommy Berger
Ordförande
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