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Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte   
 

Plats och tid  Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle  
  Kl. 09.15 – 11.30 
   
Ledamöter Charlotta Humling, ordf  Arbetsförmedlingen  
 Ann Mari Bergström (M), ers för H-K Linck Region Gävleborg 
 Kenneth Axling (S), ers för E Engberg  Hofors kommun  
 Eva Alner Liljedahl, § 23-28   Försäkringskassan  
 Stefan Pettersson (V)   Gävle kommun 
 Alexandra Gard (S), ers för M Westberg-Jönsson Söderhamns kommun 
 Hans-Olov Frestadius (S)  Sandvikens kommun 
 Anders Öquist (S)   Ockelbo kommun  
 
Ej tjänstgörande ersättare  
 Peter Löfstrand  Arbetsförmedlingen 
  
Särskilt kallad Marcus Nordström, Catrin Mattsson, § 24, Gemensam kartläggning 
 
Övriga Tinna Cars-Björling, förbundschef 
 Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 
 Lena Hörberg, sekreterare 
  
 
Underskrifter Sekreterare …………………………………………. 
  Lena Hörberg 
 
  
 Ordförande …………………………………………. 
  Charlotte Humling 
 
 
 Justerare  ………………………………………….. 
   Hans-Olov Frestadius 
 
Paragrafer  § 14 - 28 
_______________________________________________________________ 
 

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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 Mötets öppnande   
Ordföranden öppnar mötet. Peter Löfstrand hälsas välkommen. Peter är ny 
ersättare för Arbetsförmedlingen efter tidigare ersättare Charlotta Humling, som 
blivit ordinarie ledamot.  
 

 Val av justerare 
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet utses Hans-Olov Frestadius. 
 

 Fastställa beslutande styrelse för mötet 
Charlotta Humling blir ordförande för mötet. 
Ann Mari Bergström ersätter Hannah-Karin Linck, Region Gävleborg. 
Kenneth Axling (S) ersätter Erika Engberg (S). 
Alexandra Gard (S) ersätter Majvor Westberg-Jönsson (S). 
 

 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns med följande två förändringar:  
 

• Punkterna ”Styrelserapport” och ”Årsredovisning” skjuts fram till dess Eva 
Alner-Liljedahl har anslutit till mötet. 

• Extra ärende från arbetsutskottet tas upp under punkten ”Övriga frågor”  
 

 Föregående protokoll 170120 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 

 Anmälan delegationsbeslut 
Följande delegationsbeslut anmäls, beslutsfattare är förbundschef Tinna Cars-
Björling: 
 
Tjänsteställe för Per Lundgren och Ronney Olsson ändras från Slottstorget 1, 
Gävle, till H-huset, Håstaholmen i Hudiksvall från och med 2017-01-01. Detta 
beslut är personligt och skrivs in i respektive anställningsavtal.   
 

 Riktlinjer för alkoholrepresentation 
Vid föregående styrelsemöte, § 12, fick Tinna Cars-Björling i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för alkoholrepresentation som ska gälla för samordningsförbundet.  
 
Förslag på riktlinjer redovisas. Stefan framför önskemål att det tydligt ska framgå 
att ”all representation alltid är alkoholfri”.  
 
Beslut 
Riktlinjerna justeras med föreslagna ändringar.  
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 Fastställa tidpunkt för styrelseinternat 
Styrelsen beslutar om följande ändringar av mötestider för styrelsen: 
 
Styrelsemöte/internat 24-25 aug    

• ändras till styrelsemöte 25 augusti. 
 
Styrelsemöte 13 oktober   

• ändras till styrelseinternat 12-13 oktober torsdag sen eftermiddag och hela 
fredagen. 

 

 Aktuella kurser och konferenser 
Finsamkonferens v12 – Tinna Cars-Björling, Per Lundgren och Ronney Olsson 
deltar. 
SUS-kurs 24 april - Per Lundgren deltar. 
 
NNS årsmöte är inlagt i Finsamkonferensen. Tinna får i uppdrag att representera 
Samordningsförbund Gävleborg på årsmötet. 
 

 Riktlinjer för samverkansmedel 
Riktlinjerna för samverkansmedel är justerade enligt beslut på föregående 
styrelsemöte, § 9/17. 
 

 Återrapportering Gemensam Kartläggning – Marcus 
Nordström och Catrin Mattsson 

Marcus Nordström och Catrin Mattson från Arbetsförmedlingen återrapporterar 
avslutat uppdrag av projekt Gemensam Kartläggning, som finansierats med extra 
Finsammedel 2016. 
 
Genom ett ändrat arbetssätt inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
skapas ett ökat fokus på individen och dennes deltagande i planeringen för sin 
egen rehabilitering. Man kommer gå från att ha ett möte till minst två möten där 
man delar upp kartläggning och planering. Deltagarens motivation och vilja är 
drivkraft och en förutsättning för en lyckad arbetsrehabilitering. Projektet har 
även resulterat i en större delaktighet från arbetsförmedlingens specialister, som 
vid behov kommer att finnas med i den inledande fasen i det förstärkta samarbetet 
mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan. 
 

 Styrelserapporter 
Administrativt stöd till Mysamgrupperna 
Eva Alner Liljedahl rapporterar från det senaste mötet för fyrpartsdialog på 
länsnivå. Gruppen benämns ”Tillfälliga arbetsgruppen för att fyra parter ska få 
Finsam att fungera”. Angående fortsatt administrativt stöd till Mysamgrupperna 
var arbetsgruppen enig om att föreslå att Försäkringskassan fortsatt tar rollen som 
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samordnare. Beslut fattades om att förlänga Försäkringskassans uppdrag t o m 
augusti 2018. Gruppen var också enig om behovet av att utöka omfattningen av 
uppdraget från 20 % av en heltid till 45 % för länet och att stödet innebär både 
administrativt och processinriktat stöd.  
 
Ett nytt avtal ska tas fram för perioden 1 maj 2017 – 31 aug 2018. 
  
Therese Sandberg kommer att bli ansvarig på 20 % för Gästrikland och Peter 
Rehnman 25 % för Hälsingland, vilket motsvarar 5 % per Mysamgrupp. 
 
Beredningsgrupp 
Rekrytering av representanter till den kommande beredningsgruppen för 
samordningsförbundet är snart avslutad. Representanter är utsedda för samtliga 
berörda verksamhetsområden inklusive skolan. Psykiatrin ingår inte med ordinarie 
representant, men kan adjungeras vid behov via representanter för primärvården. 
 
Beredningsgruppen ska träffas vid behov inför styrelsemöten för beredning av 
ansökningar om samverkansmedel för olika insatser. Förbundschefen är 
sammankallande, efter samråd med samverkansansvarig på Försäkringskassan, 
och ansvarar för minnesanteckningar. 
 

 Årsredovisning 2016 
Årsredovisning 2016 redovisas. 
 
Beslut 
Årsredovisning 2016 godkänns. 
 

 Övriga frågor 
Eva Alner Liljedahl informerar om att Tinna Cars-Björling anmält att hon slutar 
sin anställning vid årsskiftet 2017/2018. 
 
Beslut 
Rekrytering av ny förbundschef ska påbörjas genom annonsering före sommaren.  
 

 Mötets avslutande 
Mötet avslutas.  


