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SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

561 § Ny ersättare, Försäkringskassan 

PROTOKOLL 

2017-05-22 

Vid dagens möte hade Mikael Peters infunnit sig och presenterade sig som ny ersättare 
från Försäkringskassan. Mikael har sin dagliga arbetsplats i Stockholm. Eva Andersson 
kvarstår som ordinarie ledamot. 

Förbundsstyrelsens beslut 

• Ordföranden hälsade Mikael Peters välkommen till Finsam Gotland. 

Justerande: 



SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

PROTOKOLL 

2017-05-22 

562 § Ny ledamot och ersättare, Arbetsförmedlingen 

Kristina Ersson informerade om de förändringar som sker från Arbetsförmedlingens 
sida i Finsam Gotland. 

F.o.m. 2017-06-01 har Arbetsförmedlingen utsett enhetschef Åsa Rundlöf som 
styrelseledamot och Ann-Britt Leijon som ersättare. Båda har sin dagliga arbetsplats i 
Stockholm. 

Fr.o.m. 2017-06-01 har Arbetsförmedlingen också utsett Susanna Hultberg som 
ordinarie med Björn Palmqvist till ersättare i beredningsgruppen. 

Förbundsstyrelsens beslut 

• Ordföranden tackade för informationen och framförde sitt tack till Kristina 
Ersson för hennes värdefulla bidrag i arbetet med Finsam Gotland och det goda 
samarbetsklimat som förevarit från myndighetens sida. 

i Justerande: !. ... Y.t.~~_gs_~_estyr~-~-~~-~.: 



SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

563 § Ekonomi 

PROTOKOLL 

2017-05-22 

Samordnaren föredrog och kommenterade utskickade ekonomirapporter för april, dels 
projektrapporten och månadsuppföljningen. 

De insatser som projektrapporten innehåller ligger i linje med budgetplan men det 
upplystes an löner och lokaler faktureras hel- och halvårsvis. 
Kostnaderna för JobbSam kommer an minska från kvartal 2 och framåt. Detta 
beroende på personalvakanser och planerad del-implementering av JobbSam 2.0. 

Förbundsstyrelsens beslut 

• Ordföranden tackade för informationen. 

' Justerande: 



SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

564 § Revisionsberättelsen 

PROTOKOLL 

2017-05-22 

Samordnaren föredrog det granskningsPM som uppr'åttats av revisionsföretaget 
Deloitte på uppdrag av Pinsam Gotlands revisorer. 

Där uttalas att Pinsam Gotlands styrelse har haft tillr'åcklig kontroll över verksamheten 
2016, att uppföljning av verksamhetsmässiga och ekonomiska mål sker regelbundet 
och på ett ändamålsenligt sätt, att årsredovisniogen i allt väsentligt är uppställd i 
enlighet med kommunal redovisningslag och bedöms råttvisande och gör den 
sammantagna bedömningen att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella och verksamhetsmässiga mål som är uppställda. 

Under revisionsarbetet har revisionsföretaget fört fram önskemål om ändring i den 
ekonomiska redovisningen - dock av mer teknisk karaktär som inte påverkar det 
redovisade resultatet. Ändringar är därför gjorda på sidan 17 och 18 i den 
årsredovisning styrelsen tidigare fastställt vilket ändring styrelsen nu behöver 
godkänna. 

Samordnaren har haft telefonmöte den 30 mars med revisorerna, i närvaro av Bertil 
Virgin, som är utsedd revisor från Region Gotland. 

Synpunkter framfördes på att Pinsam Gotland ska förstärka den löpande ekonomiska 
analysen. Det arbetet har redan påbörjat och är till stor del kopplat tillJobbSams 
ekonomi. 

Förbundsstyrelsens beslut 

• Ordföranden tackade för informationen. 

• Den antagna årsredovisningen justeras i enlighet med revisorernas önskemål. 

i Juster.i_~d-~: 



SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

PROTOKOLL 

2017-05-22 

565 § JobbSam 2.0, ny verksamhetsplan 

Samordnaren informerade om att arbete pågår med att ta fram en ny uppdaterad 
verksamhetsplan för JobbSam och presenterade ett förslag till projektansökan för detta 
projekt, "JobbSam 2.0". 

Ett flertal önskemål om justeringar i texten framfördes av såväl Försäkringskassan som 
Arbetsförmedlingen. 

Samordnaren tar med sig förslagen tillbaks till styrgruppen för beredning så får ärendet 
återkomma till styrelsemötet den 18 september 2017. 

Förbundsstyrelsens beslut 

• Ärendet tas upp på nytt på styrelsemötet den 18 september 2017. 



SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

566 § LärSam 

PROTOKOLL 

2017-05-22 

Samordnaren informerade om att projektet LärSam formellt avslutas 2017-06-30. Efter 
det kommer en slutrapport att presenteras. 

Till dagens möte var utsänd den lägesrapport för våren 2017 som uppräuat av 
projektledaren. Av denna framgår att det finns en ESF-ansökan inlämnad där LärSam
projektets kunskaper och erfarenheter används för att ta det vidare till nästa nivå 
genom insatser direkt riktade till individen. 

Förbundsstyrelsens beslut 

• Ordföranden tackade för informationen. 



SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

PROTOKOLL 

2017-05-22 

567 § Uppdaterad förbundsordning för Finsam Gotland 

Bakgrurrl: 
"/Jrotokoll 2017-02-20, § 555 lppdaten,d Fiirb11ndsordning far Finsam Gotland 
Nwmrame fdrburrisordrwgfar Sa~fårl:wrlet F imarr; Gotlard antog; 2007-01-01 då parterna wr 
Rqjon Gotlard, F ärsäkring:,kassan cxh Länsarlmnärmien Länsarlmnärmlerrns ersattes 2008 av 
A rlmfdrmxlli",P! N årpn justRring av F imam Gotlarris stmfg:tr har inte skett sedan tillkcmten 200 7. 

S tmfg:tma b5r däifar justeras. Nwrera när F imama:rfesanveten har U1X it stort i Swi!J; har äwi bildats ett 
N atmllt Råd scmsfäiorwinisatim far larxiets F imarrfårbund 

Sa~f6rbtmdens wksarrhetstyrs av "Fimania!J;n" (lag 2003:1210 cmfimnsidl sam:rrdningav 
rehabiliterirf§imatse,} cxh som lfil-ler mdlan korrmm/larristbrg, A rlmfdrmxllirwz cxh F ärsäkring:,kassan 
cxh scmska lig?fl till gmrd när ett F imanforburd friwligt bildas cxh antar en forburv}sardnint, 

Nationdla Rådet har tagit fram ett stixlrrnterial scmw tyilig; rikdirifer cxh stälforuuifdrburrisordrwgen 
ska irwJ,;l/Ja cxh scm rådet rekcmmmerar fårburrlen att fäja rrm ezentuelJa hänsyn tagit till Ideala 
fo,hållamen 

Sarmrdnaren har tagit fram ett fars/ag till iry fdrburrisordrwgfor Fimam Gotlard scmby;,w på Nationdla 
rådets rekammlatim::r. Styrelsen foreslds anta den~ farbumsorefmrwi, där !i.Cl. mmn:t ändras till det 
ihopskrima mmn:t F imamGotlard, att lfil-la från 2017-07-01 umer fdrutsättrlir,g att ärdrintf.ma ~änts 
av samdig; mxllmmir i fårl:wrlet 

Bes!UJsordrwgen liir då sådan att efter s~fårl:wrlet styrelse kslutat anta iry skri~ av 
fdrburrisordrwgenfar forslaifl. öwiämms till respektb.errrdkmRqjon Gotlard, Färsäkring:,kassan cxh 
A rimfdrmxllirwz far faststdlMse 

Ledarmtema diskuterade farslaifl- cxh wr enig; cm innhå!let cxh att fdrslaifl- skulle fdrefd[!lflS for respektiw 
rrrdkm" 

Vid dagens sammanträde informerade samordnaren om arbetet med förslaget till 
uppdaterad förbundsordning för Samordningsförbundet FinsamGotland, som blir det 
nya formella namnet. Remissvaren innehåller följande synpunkter: 

Från Region Gotland finns förslaget an styrelsen utökas med en beslutande ledamot 
och en ersänare från regionen. Dena för an avspegla både de landstingskommunala 
och primärkommunala uppdraget som finns inom Region Gotland. Det skulle också 
spegla samordningsförbundets finansiering, (nu tillagt ett fdrtyiligmde i i 5 § andra mmirwi 
att Rf!ifan Goth.nd tillsätter tu'i kdarriiter ah tu'i ersättare}. 

Från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan finns förslag om tillägg, (sarrurdnaren 
har [jort korrm:ntar immparantes): 
- Förbunden ska betala sina egna revisionskosmader, {frallflirmlanav18 §). 
- Minst en medlemssamråd genomförs årligen, (nu tillagt i 9 §). 
- De insatser som finansieras ska registreras och följas upp via det för parterna 
gemensamma uppföljningssystemet SUS, {frallflirfP1lJfl16 §, punkt 5). 
- Ledamots medverkan via telefon/skype. (ej rröjligtdå inteärfårenligtmxlla~tiftrdrwi). 



SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

568 § Finsam Gotland 10-år 2017 

PROTOKOLL 

2017-05-22 

Samordnaren presenterade ett förslag till hur FinsamGotlands 10-års jubileum kunde 
uppmärksammas. Projektiden har namnet "Öppen Data Gotland" och innebär ett 
pilotprojekt för en sajt/ webbapplikation/hemsida initieras FinsamGotland där fakta 
och statistik samlas om utvecklingen på Gotland. Syftet är att öka kunskapen om 
utvecklingen på Gotland, i första hand inom FinsamGotlands verksamhetsområden. 

Projektiden är utformad av Staffan Landin, gotlänning som arbetat inom FN med 
utvecklingsprogrammet UNDP och stiftelsen Gapminder i samarbete med professor 
Hans Rosling och nu egen företagare som föreläsare om fakta och statistik och som 
utvecklare och konsult i Den fjärde statsmakten. 

Kostnaden pilotprojektet handlar till största delen om personalkostnader för Staffan 
Landin. Förslaget innebär ca 100 arbetstinnar a 900 kronor, dvs ca. 90 000 kronor. 
Tidsplanen är sådan att den första BETA-versionen ska lanseras i oktober 2017. 

Styrelsen diskuterade iden och den gillades. Samordnaren fick uppdrag att 
slutförhandla projektet med Staffan Landin. 

Förbundsstyrelsens beslut 

• Samordnaren får uppdrag att slutförhandla projektiden "Öppen Data Gotland" 
med Staffan Landin. 

. ........................ , {}_t~-~.S.~.~~-~-~.Y~~~-114(::_: 



SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

PROTOKOLL 

2017-05-22 

569 § Information. FINSAM i Almedalen 2017 

Samordnaren informerade om hur årets FINSAM-arrangernang kommer se ut under 
Almedalsveckan. Arrangör är Nationella Nåtverket för samordningsförbund, 
Nationella Rådet, FinsamGotland samt åtta andra medverkande samordningsförbund. 

Programmet finns nu på hemsidan www.finsamgotland.se/ almedalen men 
kompletteringar tillkommer. 

Många intressanta verksamheter kommer att presenteras vid fem frukostmöten. 
Torsdagens lunchseminarium utgår från Kommissionen för Jämställd Hälsa, med 
medverkan av kommissionens sekreterare Arma Balkfors. 

FinsamGotland planerar en annonserad informationsinsats vid tältet på Harnnplan -
riktad till gotlänningar - på fredag eftermiddag. 

Förbundsstyrelsens beslut 

• Ordföranden tackade för informationen. 

Justerande: 



SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

PROTOKOLL 

2017-05-22 

570 §Information.Inspiration Finsam, oktober 2017 

Samordnaren informerade om hur arbetet fortskrider med årets Inspirationsdagar som 
är tänkt hållas i nya Säveaulan onsdag-torsdag 11-12 oktober. Temat för dagarna är 
"Hur mår vi? Hur går det? Hur gör vi?" 

Förbundsstyrelsens beslut 

• Ordföranden tackade för informationen. 

! Justerande: 



SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

571 § Framtida satsningar 

PROTOKOLL 

2017-05-22 

Samordnaren informerade om pågående och framtida satsningar, bl.a. om: 

- Hälso- och sjukvårdsförvaltningens kartläggning av övergångar till psykiatrin 
- Försäkringskassans samarbete medprimärvåren med underlag till sjukskrivningar 
- Sociala företag 

Samordnaren fick uppdrag att göra sonderingar om framtida satsningar. 

Förbundsstyrelsens beslut 

• Ordföranden tackade för informationen och gav uppdrag till samordnaren att 
fortsätta sondera framtida satsningar. 



SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

572 § Styrelseutbildning 

PROTOKOLL 

2017-05-22 

Samordnaren tog upp frågan om behovet av utbildning av styrelsen m a a de flertal nya 
personer som kommer in som funktionärer i styrelsen 

Förbundsstyrelsens beslut 

• Frågan får återkomma till höstens möte den 18 september. 



SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
GOTLAND 

Förbundsstyrelsen 

573 § Nästa möte 

PROTOKOLL 

2017-05-22 

Nåsta styrelsemöte hålls en 18 september kl. 9-12. Samordnaren kallar i god tid då det 
finns nya ledamöter som befinner sig i Stockholm. 

Justerande: ............ ,,.,, ................. .. 

~ I~ 


