
 

 

Samordningsförbund 
Gävleborg 

S Slottstorget 1, plan 3, 
802 50 Gävle 

Tfn: 
070-0840400 

Organisationsnummer: 
2220003137 

  

      
 

M
al

l-I
D

 1
11

11
5 

Protokoll  
2016-03-07   

   
  

Arbetsutskott för Samordningsförbund Gävleborg 
Tid och plats Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle, kl. 13.15 -15.00 

Närvarande Hannah-Karin Linck 
Eva Alner Liljedahl 

 Margareta Mörtsell – deltog per telefon  
Erika Engberg – deltog per telefon 
Per Lundgren 
Tinna Cars-Björling  

 
 
§ 16 Mötets öppnande 
Ordförande Hannah-Karin Linck hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  
 
§ 17  Årsredovisning 2015 
Ett utkast till årsredovisning har skickats ut inför mötet. En reviderad 
upplaga gås igenom under mötet. Redovisningen behöver justeras på ett 
antal punkter när det gäller presentationen av den ekonomiska 
redovisningen. Tinna C-B återkommer snarast under veckan med ett 
justerat dokument. AU granskar nytt dokument innan utskick till styrelsen 
inför styrelsemöte 18 mars. 
 
§ 18 Bidrag till indikatorsprojektet 
En ansökan om bidrag till förlängd projekttid för Indikatorsprojektet har 
inkommit från Jonas Wells, NNS. Ansökan har skickats till styrelsen för 
kännedom. För Samordningsförbund Gävleborgs (SFG) räkning handlar 
ansökan om ett bidrag på 20 000 kr. Tinna C-B och Per L anser att projektet 
är av stort värde och att resultatet sannolikt kommer att bidra till bra kvalitet 
på kommande utvärderingar inom ramen för samordningsförbundens 
verksamhet.  
AU bifaller ansökan. 
. 
  
§ 19  Ändring av förbundsordning 
Tinna C-B redovisar sammanställning av hittills redovisade beslut om 
ändring av förbundsordning hos medlemmarna vad gäller utökat antal 
representanter i styrelsen från kommunerna. Region Gävleborg och 
samtliga kommuner utom Ovanåker och Söderhamn (vi inväntar besked) 
har ställt sig bakom förslaget. När besked kommit från samtliga medlemmar 
i länet skickas resultatet till Försäkringskassan för formellt beslut från 
statens sida. 
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Erika E ska följa upp processen i Hälsinge- och Gästrikeråden vad gäller 
beslut om utsedda representanter i styrelsen från Ockelbo respektive 
Söderhamns kommuner. 
 
§ 20 Rapport Mysam 
Tinna C-B och Per L redovisar läget vad gäller uppbyggnad och utveckling 
av Mysam-grupperna i länet. Sammanfattningsvis är det en positiv process 
med stort engagemang och intresse från de flesta Mysam-grupperna. I 
Ovanåker har ännu ingen grupp bildats. Två internat för 
kompetensutveckling är inplanerade. I Hudiksvall/Nordanstig i april och i 
Sandviken i juni. Erbjudande kommer att gå ut till samtliga Mysam-
grupper. 
 
Eva A L väcker frågan om att erbjuda Mysam-grupperna en lokal 
samordnare/koordinator med finansiering från förbundet.. 
Samordnaren/koordinatorn ska ha en lokal förankring och ha gruppens 
förtroende. SFG´s tjänstemän får i uppdrag att väcka frågan om vilka behov 
Mysam-grupperna har av stöd från SFG.  
.  
 
§ 21 Rapport Trisam 
Tinna C-B informerar att Angelica Gabrielsson, processledare för Trisam-
satsningen, har kommit igång mycket bra med sitt arbete. En handlingsplan 
är under utarbetande, som kommer att presenteras på kommande 
styrelsemöte. Angelica deltar i samtliga Mysam-möten för att informera om 
vilka förutsättningar som krävs och möjligheter till stöd som finns för att 
kunna starta Trisam-team. En första pilotutbildning har genomförts i Gävle 
den 1 mars, med stor uppslutning och bra utvärdering. Utbildningen var 
riktad till befintliga Trisam-team och till dem som står i begrepp att starta.  
 
Det finns ett stort intresse för Trisam i hela länet. Flera Trisam-team 
kommer att starta under våren, bland annat inom psykiatrin i Bollnäs och på 
Aleris HC i Bollnäs.  
 
AU diskuterar om behovet av processledare på sikt kommer att vara större 
än de 60 % som SFG köper för närvarande. En dialog förs också om vikten 
av rehabiliteringskoordinatorerna och förutsättningarna för deras uppdrag. 
De finansieras för närvarande av staten. En dialog förs med Region 
Gävleborg om behovet av en långsiktig plan för att säkerställa denna viktiga 
funktion, som är en förutsättning för Trisam. 
 
Tinna C-B informerar om att en dialog förs bland annat med Centrum för 
kunskapsstöd, Region Gävleborg, om hur utvärdering av Trisam ska kunna 
genomföras på ett bra sätt.  
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§ 22 Rapport ASF 
Per L redogör för ett utkast till handlingsplan om ASF-satsningen inom 
ramen för SFG. Den innehåller två huvudspår; strukturpåverkan och 
individrelaterad insats. Förslaget innebär att en processledare ska rekryteras 
för uppdraget snarast möjligt. Mer information ges på kommande 
styrelsemöte. 
 
§ 23  Hemsidan 
SFG har fått mycket positiv respons på hemsidan och även konstruktiva 
förslag till förbättringar. I samband med Mysam-möten presenteras 
hemsidan och därmed ges också en heltäckande information om aktuella 
aktiviteter i förbundet.  
 
§ 24 Projektansökan nya Finsammedel 
Projektansökan är skickad och utsänd för kännedom till styrelsen. 
Besked om SFG får tillgång till extra Finsammedel kommer i morgon den 8 
mars.  
 
§ 25 Ägarsamråd 8 april 2016 kl 13.00 -14.00 
En dialog förs med kanslidirektör Christian Lundback, Region Gävleborg 
kring planering av Ägarsamråd för SFG i samband med Samrådsmöte 
kommunerna/Region Gävleborg den 8 april. Inbjudan kommer inom kort. 
Planeringen för SFG är att ett möte med ägarrepresentanterna för AF och 
FK äger rum på SFG´s lokal i Gävle kl 11.00-12.00 samma dag.  
Frågan tas upp på kommande styrelsemöte. 
 
 
§ 26  Aktuella kurser och konferenser 

• Anmälningar till Finsamkonferens 5-6 april 
Frågan stäms av den 18 mars. 

• Återrapportering NNS ordförandekonferens 28 jan 
Erika E deltog på NNS´ ordförandekonferens. Hon beskriver 
konferensen som mycket innehållsrik och bra. Rapport kommer den 18 
mars. 

• Återrapport från nätverksmöte 2-3 feb för förbundschefer 
Rapport ges på styrelsemötet 18 mars. 

• Ny: Kraftsamling för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro, inbjudan 
från Försäkringskassan 
Utskick har gjorts till hela styrelsen. Stäms av den 18 mars. 

• Ny: Utbildningserbjudanden på Finsams hemsida, principer 
Hanns inte med på AU. Stäms av på styrelsemötet. 
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§ 27  Referensgrupp till projekt ESF- Finsam-framtidens välfärd 
SKL ansvarar för en ESF-finansierad förstudie om Finsam –framtidens 
Välfärd. Tinna C-B ingår i en referensgrupp i projektet under våren 2016. 
 
§ 28  Dagordning för styrelsemöte 18 mars 2016 
Ordförande Hannah-Karin L har blivit kallad till ett obligatoriskt möte angående 
statens utredning om ny regionindelning i Sverige på förmiddagen den 18 mars. 
AU föreslår därför en ändring av mötestiden för kommande styrelsemöte den 18 
mars till kl 12.30 – 16.00. 
 
Dagordningen för kommande styrelsemöte fastställs. Kallelse med handlingar 
skickas ut senast den 11 mars. 
 
§ 29 Internat för styrelsen 25-26 augusti 
Frågan om planering av nytt lunch-lunch-internat för styrelsen enligt 
fastställd mötesplan för 2016 tas upp. Avstämning om möjlighet till 
deltagande från styrelsen tas upp på kommande styrelsmöte innan plats för 
internatet bokas. 
 
 
§ 30 Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet.  

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


