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Arbetsutskott för Samordningsförbund Gävleborg 
Tid och plats Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle, kl. 13.15 -16.00 

Närvarande Hannah-Karin Linck 
 Margareta Mörtsell  

Eva Alner Liljedahl, § 1 - 2 
Erika Engberg  
Per Lundgren, § 4 -15 
Tinna Cars-Björling,  

 
 
§ 1  Mötets öppnande 
Ordförande Hannah-Karin Linck hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  
 
§ 2  Anställning för Per Lundgren 
Tinna C-B informerar om att hon har haft en dialog med Per Lundgren angående 
frågan om fortsatt anställning i samordningsförbundet. Det finns ett ömsesidigt 
intresse för att Per ska fortsätta sitt arbete inom förbundet. Per har lyft några 
praktiska frågor, som är angelägna för honom för att arbetet ska fungera praktiskt 
och smidigt. Det handlar framför allt om hans stationeringsort. Tinna har som 
förbundschef ansvaret för att hitta en bra överenskommelse med Per i denna fråga. 
Arbetsutskottet betonar vikten av att eventuella merkostnader hålls inom 
budgeten. 
 
§ 3 Köp av administrativ tjänst 
Samordningsförbundet har avsatt 200 000 kr i budget 2016 för köp av 
administrativ tjänst. Hittills har vi köpt tjänsten från Region Gävleborg (Lena 
Hörberg). Lena har varit med i processen från början, hösten 2014, hon kan 
frågorna och är intresserad av uppdraget. Tinna redogör för prisläge per timme i 
relation till vad vi får ut i tid. Förslaget från Tinna är att vi erbjuder Lena del av 
tjänst hos samordningsförbundet. Denna lösning skulle bli betydligt mer 
kostnadseffektiv – från 8 timmar per vecka till det dubbla, 16 timmar per vecka 
(motsvarande 40 % av en heltid). Tinna får ansvaret att hitta den bästa och mest 
kostnadseffektiva lösningen, inom ramen för budgeten. 
  
§ 4  Rapport MYSAM  
Per och Tinna informerar om nuläge för uppbyggnad och utveckling av MYSAM-
grupperna i länet. Sammanfattningsvis är situationen mycket positiv. Det finns ett 
stort intresse och engagemang för att skapa dessa grupper och få dem att utgöra 
den viktiga grundbulten för den lokala samverkan kopplad till 
samordningsförbundets uppdrag. MYSAM Gävle håller på att konstituera sig och 
i Ovanåkers kommun är frågan väckt om att bilda en MYSAM-grupp. I övrigt 
finns MYSAM-grupper i alla kommuner. MYSAM-grupperna kommer under 
våren att erbjudas kompetensutveckling med finansiering från förbundet. Kansliet 
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kommer i samband med planeringsdagar 28-29 januari att ta fram innehåll och 
upplägg för erbjudandet. 
 
§ 5 Rapport TRISAM 
Samordningsförbundet kommer att köpa 60 % tjänst av Försäkringskassan 
(Angelica Gabrielsson) för att ansvara för utvecklingsområdet TRISAM. 
Försäkringskassan och samordningsförbundet ska skriva ett avtal som ska gälla 
under 2016.  
 
§ 6 Riktlinjer för samverkansmedel – utvärderingspolicy 
Per har arbetat fram ett flertal dokument som rör hur vi ska hantera 
samverkansmedlen. Två dokument ska tas upp för beslut på kommande 
styrelsemöte; Riktlinjer för samverkansmedel och Utvärderingspolicy. 
Arbetsutskottet har fått handlingarna inför dagens möte och ställer sig bakom 
utformningen. 
 
§ 7 Hemsidan 
Per redovisar hur långt arbetet med uppbyggnaden av hemsidan har kommit. 
Hemsidan ska publiceras den 1 februari. 
 
§ 8  Förslag resepolicy 
Per och Tinna har tagit del av ett antal olika resepolicys och kommit fram till en 
modell som bör passa samordningsförbundets behov. Tinna skriver omgående 
fram ett förslag som förankras med arbetsutskottet innan det skickas ut till 
styrelsen inför mötet den 22 januari. 
 
§ 9 ASF-utbildning på styrelsemötet 22 januari 
Per redovisar förslag till upplägg för den utbildning i arbetsintegrerande företag 
(ASF)som ska genomföras i samband med kommande styrelsemöte. 
Arbetsutskottet godkänner upplägget. 
 
§ 10 Nya medel att söka  
Samordningsförbunden har fått erbjudande att söka nya Finsammedel utöver de 
redan beviljade. Det handlar om ca 13 mnkr som inte är fördelade på något 
specifikt förbund och som går att söka under våren. Ansökningarna gäller 
specificerade målgrupper och varje förbund kan få tillgång till maximalt 500 000 
kr. Arbetsutskottet anser att vi bör försöka hitta ett viktigt område att satsa på 
inom ramen för de specificerade målgrupperna. Senast ansökningstid är 8 mars. 
Frågan tas upp på kommande styrelsemöte. 
 
§ 11  Ägarsamråd 8 april 2016  
Tinna informerar om att tidpunkt och former för samordningsförbundets första 
ägarsamråd den 8 april inte är fastställda. Tinna kontaktar ansvarig tjänsteman, 
Christian Lundback, på Region Gävleborg för överenskommelse om de praktiska 
förutsättningarna. Besked bör kunna ges på kommande styrelsemöte.  
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§ 12  Aktuella kurser och konferenser  
Två aktuella konferenser diskuteras.  

• Ordförandekonferens i NNS-regi den 28 januari. Beslutas att Erika 
Engberg deltar. 

• Finsamkonferens 5-6 april i Eskilstuna. Beslutas att tre ledamöter ur 
styrelsen får möjlighet att delta, samt förbundets tjänstemän. 

 
§ 13  Dagordning för styrelsemöte 22 januari 2016 
Dagordningen för kommande styrelsemöte fastställs. Kallelse med handlingar 
skickas ut senast den 15 januari. 
 
§ 14 Protokoll från arbetsutskottets möten 
Arbetsutskottet fattar beslut om att protokoll från arbetsutskottets möten ska 
justeras av ordförande. 
 
 
§ 15 Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet.  

 
 
 
 
Tinna Cars-Björling   Hannah-Karin Linck 
Förbundschef/sekreterare   Ordförande/justerare 


