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Justerares sign Utdragsbestyrkande 
 

Arbetsutskott för Samordningsförbund Gävleborg   
 

Plats och tid Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle, kl. 15.00-17.20 
 
Närvarande Hannah-Karin Linck (C), ordf Region Gävleborg 
 Erika Engberg (S), § 27 - 32  Bollnäs kommun 
 Eva Alner Liljedahl  Försäkringskassan 
 Charlotte Humling  Arbetsförmedlingen 
 Tinna Cars-Björling, förbundschef 
 Per Lundberg, verksamhetsutvecklare 
 Lena Hörberg, sekreterare 
 

 Mötets öppnande   
Ordförande Hannah-Karin Linck hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 

 Styrelserapporter 
Medlemssamråd 5 maj 
Det senaste medlemssamrådet den 5 maj utvecklades till en bra och konstruktiv 
dialog under god ledning av Tommy Berger, regionråd Region Gävleborg. Ett 
förslag om förbättrad struktur för förberedelser inför kommande samråd togs 
fram. Tinna Cars-Björling får i uppdrag att kontakta kanslichef Christian 
Lundback, Region Gävleborg, för förberedelser inför nästa medlemsamråd som är 
planerat till 1 december 2017. AU konstaterar att det är viktigt att vi som tidigare 
avsätter tid för förmöte med FK och AF´s ägarrepresentanter tillsammans med 
förbundsstyrelsen inför medlemssamrådet. 
 
Beredningsgrupp 
Representationen i Beredningsgrupp Finsam är nu klar och Tinna C-B har kallat 
till ett första möte i juni. Sannolikt blir det för få som har möjlighet att delta vid 
detta tillfälle och Tinna C-B ska ta fram förslag på nytt datum och hoppas att 
kunna genomföra det första konstituerande mötet så snart som möjligt efter 
semestrarna.  
 
Samordningsförbundets koppling till Länsledning välfärd 
Ett beslut fattades i maj 2016 om att cheferna för FK och AF, tillsammans med 
förbundschefen för Samordningsförbund Gävleborg, ska bjudas in två gånger per 
år till möte med Länsledning Välfärd för dialog kring fyrpartsamverkan inom 
rehabiliteringsområdet. Ett första gemensamt möte genomfördes i december 2016.  
Eva Alner Liljedahl informerar om att frågan om möjligheten till en utvecklad, 
bred dialog på strategisk nivå har aktualiserats med landshövding Per Bill och 
regiondirektör Johan Färnstrand. Eva A L föreslår att vi nu bör invänta fortsatta 
initiativ till dialog på övergripande nivå.  
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 Verksamhetsrapporter 

Medelstilldelning från staten för 2018 
Det har ännu inte inkommit någon information om statens medelstilldelning för 
2018. Tinna C-B bevakar frågan. 
 
Insats ”Ung i Gävleborg” 
ESF-projektet ”Ung i Gävleborg” pågår året ut och ska eventuellt förlängas till 
och med juni 2018. Projektägare är Region Gävleborg med delprojekt i länets 
samtliga kommuner. En diskussion har förts om möjligheten att genomföra en 
uppföljning av projektet. I projektbudgeten finns inga medel avsatta för 
uppföljning och utvärdering. Projektledaren för projektet och förbundschef Tinna 
C-B är överens om att det vore värdefullt att få ta del av erfarenheterna i projektet 
och sprida dessa vidare till berörda parter, bland annat Mysamgrupperna. 
Tinna Cars-Björling föreslår att samordningsförbundet finansierar en enkel 
uppföljningsstudie för att fånga och sprida erfarenheterna. Beslut av förbundschef 
om att avsätta medel ryms inom gällande besluts- och attestordning. 
 
Arbetsutskottet är positiv till insatsen.  
 
Rapport pågående insatser 
 
Mysam 
Therese Sandberg och Peter Rehnman är nya samverkansansvariga på FK och 
därmed ansvariga för stöd till Mysam-grupperna i Gästrikland respektive 
Hälsingland. Ett avtal har undertecknats av förbundet och samtliga medlemmar 
om att samordningsförbundet finansierar motsvarande 45 % av en heltid för 
administrativt - och processtöd till Mysamgrupperna i länet (5 % per 
Mysamgrupp).  
Avtalstid är 2017-05-01 – 2018-08-31. 
 
Trisam 
Trisamsatsningen utökas på grund av en stor efterfrågan i länet på att få starta nya 
Trisamteam. Samordningsförbundet avsätter ytterligare medel för att stödja 
processen. Förutom fortsatt processledare på 80 % (Angelica Gabrielsson) 
kommer två delprocessledare att tillsammans avsätta 70 % av en heltid (Anette 
Nordbakken 40 % i Hälsingland och Cathrine Hedin 30 % i Gästrikland) fram till 
och med 2017. De ska driva styrgrupperna och ha dialog med rehabkoordinatorer/ 
vården så att Trisamarbetet går framåt.  
 
Samordningsförbundets avtal med Försäkringskassan om köp av processledare 
(Angelica Gabrielsson) går ut vid årsskiftet. Behovet av en processledare kommer 
att finnas även under 2018.  Ärendet tas upp i styrelsen i oktober.  
 
ASF 
En kort sammanfattning görs av det pågående arbetet i enlighet med 
Handlingsplanen för ASF och projektet Hållbara ASF, där Ronney Olsson bidrar 
med 30 % av sin arbetstid. Mera information kommer på styrelsemötet den 2 juni. 
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 Ekonomirapport jan - april 

Resultatrapport för januari – april redovisas.  
  

 Budget 2017 - justering 
Förslag på justering av budget 2017 redovisas.  
 

 Ansökan SE-coach – Supported Employment 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har lämnat in en ansökan om SE-
coach, ”Supported Employment coach Gävle” för tiden 1 sep 2017 – 31 oktober 
2019. Ansökta medel är 1 372 685 kr. Målgruppen är ungdomar med psykisk 
ohälsa som uppbär aktivitetsersättning och av Försäkringskassan bedöms tillhöra 
det förstärkta samarbetet.  
 
AU har önskemål om svar på flera frågor och kompletteringar för att kunna ta 
ställning till ansökan.: 

1. Målsättningen är lågt ställd. Borde kunna höjas. 
2. Fråga om inte både Gävle kommun och Region Gävleborg skulle ingå som 

samverkanspartners i projektet. Har flera beröringspunkter med 
målgruppen för projektet. 

3. Projektet är avgränsat till Gävle kommun, men borde kunna utökas till 
hela Gästrikland. 

 
Per Lundgren får i uppdrag att kontakta ansvariga för ansökan om önskemål om 
kompletteringar med utgångspunkt från AU´s kommentarer. Om svar och 
kompletteringar kommer in inom kort kan ansökan tas upp på styrelsemötet den 2 
juni. Om inte får beslut skjutas fram till styrelsemötet i augusti. 
   

 Aktuella kurser och konferenser 
Utbildning JGL - Jämställdhet, Genus och Ledarskap.  
I samarbete med NNS erbjuds en JGL-utbildning med särskild inriktning mot 
samordningsförbund under hösten 2017. Tinna C-B informerar att Per Lundgren 
och Angelica Gabrielsson kommer att delta i utbildningen.  
AU stödjer beslutet. 
 

 Fastställa dagordningen för styrelsemöte 2 juni 
Tinna Cars-Björling får i uppdrag att ta fram förslag till dagordning.  
 

 Övriga frågor 
Länsturné - möten med kommunledningarna - för att förankra 
samordningsförbundets uppdrag och föra dialog om lokala behov. 
Tinna C-B har skickat ut förslag till samtliga kommunchefer med förslag på 
möten mellan respektive kommunledning och representanter för 
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samordningsförbundet. Två träffar har genomförts hittills; med Söderhamns och 
Gävle kommuner. Förslag på mötestid den 2 oktober har kommit från Ovanåkers 
kommun. AU föreslår att förbundsstyrelsens ledamöter ska hjälpa till att ta fram 
förslag på mötestider med övriga kommuner i länet. Frågan tas upp på kommande 
styrelsemöte. 
 

 Annonsering/rekrytering 
Förslag till annons om ny förbundschef har tagits fram. Samordningsförbundet 
kommer att använda sig av samma rekryteringsfirma som Försäkringskassan/ 
Region Gävleborg har avtal med. Per Lundgren utses tills vidare till kontaktperson 
för kansliet. 
 

 Mötets avslutande 
Ordförande Hannah-Karin Linck avslutar mötet. 
 
 
Hannah-Karin Linck  Tinna Cars-Björling 
Ordförande/justerare  Förbundschef/sekreterare 
 


