
 

Protokoll 1 (5) 

 

 
2016-03-18 
 
  

 

Justerares sign Utdragsbestyrkande 
 

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte   
 

Plats och tid Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle, kl. 12.30 – 15.30 
 
Ledamöter Hannah-Karin Linck (C), ordf Region Gävleborg 
 Erika Engberg (S)  Bollnäs kommun 
 Eva Alner Liljedahl   Försäkringskassan  
 Charlotte Humling, ers för M Mörtsell Arbetsförmedlingen 
 Stefan Pettersson (V)  Gävle kommun   
 Majvor Westberg-Jönsson (S)  Hudiksvalls kommun 
 Kenneth Axling (S)   Hofors kommun 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
 Ann Mari Bergström (M)  Region Gävleborg 
 Jan-Åke Lindgren (S), § 24 - 33 Ovanåkers kommun 

 
Adjungerad Alexandra Gard (S)  Söderhamns kommun 
 
 
Särskilt kallad Angelica Gabrielsson, § 24 
 
Övriga  Tinna Cars-Björling, förbundschef  
 Per Lundgren, verksamhetsutvecklare  
 Lena Hörberg, sekreterare  
 
Underskrifter Sekreterare …………………………………………. 
  Lena Hörberg 
 
 
 Ordförande ………………………………………….. 
  Hannah-Karin Linck 
 
 
 Justerare ………………………………………….. 
   Kenneth Axling 
Paragrafer  § 18 - 33 
__________________________________________________________________ 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
                                                                   
Datum för anslags  Datum för anslags  
uppsättande ………………………  nedtagande …………………………. 
 
Förvaringsplats Samordningsförbund Gävleborgs diarium 
för protokollet  
 
Underskrift ………………………… 
 Lena Hörberg 
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§ 18 Mötets öppnande   
Ordförande Hannah-Karin Linck hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 

§ 19 Val av justerare 
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet utses Kenneth Axling. 
 

§ 20 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns.  
 

§ 21 Föregående protokoll 
Protokollet läggs till handlingarna.  
 

§ 22 Anmälan om delegerade beslut 
Inga delegationsbeslut anmäls. 
 

§ 23 Styrelserapporter 
Erika Engberg rapporterar från NNS:s ordförandekonferens den 28 januari. 
Konferensen handlade till stor del om arbetsgivarrollen och om ordförandens roll. 
Vikten av internkontroll poängterades. Sammanfattningsvis ansåg Erika att 
konferensen var bra och viktig. 
 
Eva Alner Liljedahl informerar att Tillväxtverket förbereder ny utlysningsperiod 
för stöd från Europeiska socialfonden (ESF) perioden maj till augusti. För vårt 
ESF-område planeras att utlysningen enbart ska gälla gruppen nyanlända. En 
diskussion förs om att det hade varit önskvärt med en möjlighet att satsa även på 
andra målgrupper. Eva föreslår att varje part tar upp frågan med sina respektive 
representanter i partnerskapet. 
 

§ 24 Verksamhetsrapporter 
Trisam 
Angelica Gabrielsson, processledare, lämnar en lägesrapport om Trisam. Intresset 
i länet är stort. En aktivitetsplan och en handlingsplan har upprättats, vilka 
kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.  
 
Angelica lyfter också frågan om uppföljning och utvärdering. Redovisning i SUS 
- Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet - är vi som samordningsförbund skyldiga 
göra. Det kan antingen göras på struktur- och/eller individnivå. Vi kan också 
lägga till andra utvärderingsdelar i form av frågor direkt till de individer som varit 
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aktuella i Trisam-teamen och till representanterna i Trisam-teamen. 
 
Mysam 
Tinna Cars-Björling informerar om arbetet med Mysam-grupperna i länet. 
Grupper finns nu i hela länet utom i Ovanåkers kommun. En inbjudan till 
kompetensutveckling för Mysam Hudiksvall-Nordanstig har skickats ut för 
kännedom till styrelsen inför dagens möte.  
 
Länsledning Välfärd (representanter för socialtjänst och skola från kommunerna 
och Region Gävleborg) har den 11 mars fattat beslut om att dra i bromsen vad 
gäller sitt deltagande i Mysam-möten. Syftet är att komma fram till en gemensam 
lösning om hur strukturen kring den lokala samverkan ska se ut. Länsledning 
Välfärd har bjudit in Tinna Cars-Björling, Eva Alner Liljedahl och Margareta 
Mörtsell till möte den 8 april för en gemensam dialog kring hur vi ska skapa en 
hållbar samverkansstruktur inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. 
 
Tinna kommer att föreslå Mysam-grupperna att möten fram till den 8 april ställs 
in och även det planerade internatet för Mysam-Hudiksvall-Nordanstig 14-15 
april. 
 
Styrelsen diskuterar den uppkomna situationen. Det är problematiskt att två parter 
- kommun och region – fattar beslut för fyra parters räkning. Mysam-grupperna i 
Hälsingland har funnits i flera år och fungerat väl.  
 
Det är bra och viktigt med en gemensam dialog mellan de fyra parterna om hur 
samverkansstrukturen ska se ut. 
 
Arbetsintegrerande sociala företag, ASF 
Per Lundgren informerar om ASF. I budgeten finns 900 000 kr avsatt för 
långsiktig insats för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag. ASF har 
dubbla affärsidéer, dels erbjuda samhällsnyttiga tjänster till myndigheter om 
platser för individer i behov av arbetsträning och arbetsrehabilitering, dels erbjuda 
produkter och tjänster som är allmännyttiga, vilket är en förutsättning för egen 
försörjning. En handlingsplan har upprättats. Första steget är nu att anställa en 
processledare. 
 
Eva Alner Liljedahl lyfter möjligheten att koppla samordningsförbundets satsning 
till kommande utlysning från ESF.  
 
Kenneth Axling påpekar vikten av ha kontakt med det lokala näringslivet, bland 
annat för att få kunniga personer med i de arbetsintegrerande sociala företagens 
styrelser. 
 
Övrigt – projektansökningar 
Per Lundgren informerar om att flera projektansökningar är på väg att lämnas in 
till samordningsförbundet. 
 
 
 



Protokoll  4 (5) 

            2016-03-18 

 

  
 

Justerares sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 25  Årsredovisning 
Tinna Cars-Björling går igenom årsredovisningen för 2015.  
 
Beslut 
Årsredovisningen godkänns. 
 

§ 26 Budget 2016 – justering 
Budgeten för 2016 beslutades i november, 2015, § 129. Samtliga kostnader var då 
inte kända. Summa återstående medel att överföra från 2015 till 2016 är 120 439 
kr lägre än beräknat i budgeten som beslutades i november 2015. Förslaget är att 
kontot för samverkansmedel reduceras med motsvarande belopp.  
 
Beslut  
Förslag till justering av budget 2016 godkänns. 
  

§ 27 Ändring av förbundsordning - lägesrapport 
Samordningsförbundet beslöt i § 109/15 att föreslå samordningsförbundets 
medlemmar att förbundsordningen ändras så att alla kommuner är representerade i 
styrelsen, antingen som ordinarie ledamot eller som ersättare. Det innebär att 
behovet av adjungerande ledamöter upphör. 
 
Beslut har inkommit från åtta kommuner att de är positiva till ändring av 
förbundsordningen. Svar saknas från Söderhamns och Ovanåkers kommuner.  
 
Förbundsordningen kommer att ändras när alla medlemmar beslutat ställa sig 
bakom förslaget. 
 

§ 28 Ägarsamråd 8 april 2016 
Ett ägarsamråd kommer att genomföras 8 april. Samtliga styrelsemedlemmar är 
välkomna att delta. Tinna Cars-Björling önskar besked om vilka som kommer att 
delta. 
 

§ 29 Projektansökan nya Finsammedel 
Vid föregående styrelsemöte, § 10, beslöts att en projektansökan skulle lämnas in 
till Finsam. Ansökan gällde att utsedda handläggare från Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan genomför kartläggning/behovsanalys tillsammans med 
specialister från Arbetsförmedlingen för att se vilka ytterligare utredningar som 
behövs för att påskynda möjligheten för den enskilde att ta ett steg vidare. 
 
Samordningsförbund Gävleborg har beviljats extra Finsammedel med 500 000 kr. 
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§ 30 Ansökan om bidrag till indikatorsprojektet, NNS 
Fråga har inkommit från NNS till alla samordningsförbund om möjlighet att få 
bidrag för att kunna fullfölja indikatorsprojektet. En fas fattas och en ny 
testomgång behöver göras. 
 
Beslut 
Bidrag på 20 000 beviljas. Medel tas från kontot ”Utvärderingskostnader”. 
 

§ 31 Aktuella kurser och konferenser 
2-3 februari – Nätverksmöte för förbundschefer: 
Tinna Cars-Björling och Per Lundgren rapporterar från nätverksmötet. 
 
15 februari – Tinna Cars-Björling och Per Lundgren har deltagit i SUS-utbildning 
 
5-6 april – Finsamkonferens: 
Stefan Pettersson, Eva Alner Liljedahl, Angelica Gabrielsson, Per Lundgren och 
Tinna Cars-Björling kommer att delta. 
 
13 april – Kraftsamling för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro, Sundsvall: 
Eva Alner Liljedahl, Tinna Cars-Björling och Angelica Gabrielsson kommer att 
delta. 
 
Utbildningserbjudande på Finsams hemsida, principer: 
Det finns många erbjudanden om utbildning på Finsams hemsida. Tas upp på 
nästa arbetsutskott. 
 

§ 32 Styrelsemöte 25-26 augusti – internat 
Tiden för styrelsemöte 25 - 26 augusti ändras enligt följande: 
 
Start  kl. 16.00 den 25 augusti 
Avslut kl. 16.00 den 26 augusti 
 
Arbetsutskottet får i uppdrag att undersöka lämplig plats för internatet. 
 

§ 33 Mötets avslutande 
Mötet avslutas. 


