Protokoll
2021-09-30

Arbetsutskott Samordningsförbund Gävleborg 2021-09-30
Plats och tid

digitalt via Teams
Kl. 13.30-16.00

Ledamöter

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

Övriga

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

§ 49

Region Gävleborg
Hofors kommun
Arbetsförmedlingen

Mötets öppnande

Ordförande, Tommy Berger, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§ 50

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§ 51

Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.
§ 53

Digital signering

Alla medlemmar har undersökt möjligheten att signera digitalt och godkänner den
föreslagna lösningen.
§ 54

Medlemssamråd

Samordningsförbund Gävleborg genomförde ett digitalt medlemsamråd den 202109-17. Verksamhet och prognos för budget för 2021 presenterades. Ordförande,
Tommy Berger, tydliggjorda för kommunerna samt regionen att så länge avgiften
är den samma kommer inte förfrågan att skickas ut. Medlemmarna kommer att få
information om sin årliga avgift.
§ 55

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)
förslag om höjning av medlemsavgift

NNS föreslår en höjning av medlemsavgift från 2 till 3 promille av tilldelning.
Beslut
Arbetsutskottet ställer sig inte bakom förslaget.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Delårsrapport

Förbundschef Anna-Karin Hainsworth föredrar delårsrapport 2021-01-01 – 202108-31.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att godkänna delårsrapporten.
§ 57

Referensgrupp till Samordningsförbundet

På begäran av Samordningsförbundet har Eva Alner Liljedahl Försäkringskassan,
Mohamed Chabchoub Arbetsförmedlingen, Anna Danielsson Sandvikens
kommun, Magnus Höijer Gävle kommun, Tommy Stokka Region Gävleborg samt
Tina Mansson Söderlund Region Gävleborg bildat en referensgrupp.
Referensgruppen har som syfte att uppnå en övergripande strategisk samordning
mellan parterna kopplat till samordnad rehabilitering. Gruppen fattar inte beslut
men tar ansvar för att beslut fattas i rätt forum.
Referensgruppen kommer träffas 2 gånger per termin, Samordningsförbundet är
sammankallande.
§ 58

Information Trisam 2022

Fortsatta dialoger pågår med samordningsförbundets medlemmar om finansiering
av Trisam 2022.
Samordningsförbundets beredningsgrupp har involverats för att undersöka om det
går att schemalägga teamens mötestider på ett mer effektivt sätt. En del team har
högre belastning än andra.
Fokus 2022 kommer att handla om att fler individer tar del av arbetslivsinriktade
insatser efter Trisam och individens delaktighet.
§ 59

Mysam processledare 2022

Arbetsförmedlingen har initierat en önskan via referensgruppen att utveckla
formerna för Mysam och Trisam styrgrupp. Arbetsförmedlingen krymper och har
svårt att bemanna länets tio grupper.
Beredningsgruppen arbetar fram ett förslag.
Innan det är färdigt är det svårt att avgöra i vilken omfattning det behövs
processledare för att Mysam 2022.
§ 59

Ansökan om samverkansmedel projektering Fontänhus
Sandviken

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, föredrar ansökan från Sandviken.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår till styrelsen att bifalla ansökan.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Ansökan om samverkansmedel förstudie Gävle

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, informerade om ansökan om
samverkansmedel Mysam Gävle initiativ för att minska glappen mellan myndigheter
samt bifall via delegationsbeslut.

§ 61

Nästa steg insats samt pågående ansökningar

Förbundschef Anna-Karin Hainsworth uppdaterar arbetsutskottet om pågående
ansökningar av samverkansmedel.
§ 62

Övriga frågor

Innehåll i nästa styrelsemöte diskuterades.
Förslag är att föredragande från insats, Förstudie egenmakt Hudiksvall och ESF
projektet - Utveckling av sociala företag, medverkar.
I och med att Folkhälsomyndigheten lyfter restriktionerna vad gäller
smittspridning, kommer samordningsförbundet att kunna erbjuda deltagande
fysiskt vid styrelsemöten. Även fortsättningsvis kommer det att vara möjligt att
delta digitalt.
§ 63

Mötets avslutande

Ordförande, Tommy Berger, avslutar mötet.

Per Lundgren
Verksamhetsutvecklare/Sekreterare

Justerares sign

Tommy Berger
Ordförande

Utdragsbestyrkande
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