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Justerares sign Utdragsbestyrkande 
 

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte   
 

Plats och tid  Kilafors Herrgård, Kilafors  
  12 oktober kl.15.30 – 13 oktober kl. 15.00 
   
Ledamöter Hannah-Karin Linck, ordf (C) Region Gävleborg  
 Erika Engberg (S), § 67 – 85  Bollnäs kommun 
 David Arwe, ers för Eva Alner Liljedahl Försäkringskassan 
 Charlotte Humling  Arbetsförmedlingen 
 Stefan Pettersson (V)  Gävle kommun 
 Majvor Westberg-Jönsson (S,) § 69 - 85 Hudiksvalls kommun 
 Kenneth Axling, ers för M Westberg-Jönsson § 62-68  Hofors kommun 
 Hans-Olov Frestadius (S)  Sandvikens kommun 
 Anders Öquist (S)  Ockelbo kommun 
 

Ersättare Peter Löfstrand  Arbetsförmedlingen 
 Kenneth Axling (S), § 69 – 85 Hofors kommun 
 Jan-Åke Lindgren (S), § 67 - 85 Ovanåkers kommun 
 Alexandra Gard (S), § 67 - 85 Söderhamns kommun   

Särskilt inbjudna Therese Sandberg, § 71 
13 oktober Peter Rehnman, § 71 
 Emma Mårtensson, § 71 
 Angelica Gabrielsson, § 71 
 Kaj Gustavsson, § 72  
 Mikael Dannberg, § 72  
   
Övriga Tinna Cars-Björling, förbundschef 
 Ronny Olsson, processledare 
 Lena Hörberg, sekreterare  
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………. 
  Lena Hörberg  
 
 Ordförande …………………………………………. 
  Hannah-Karin Linck 
 
 Justerare  …………………………………………. 
   Charlotte Humling 
Paragrafer  § 62 - 85 
_______________________________________________________________________ 
 

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.  
 

 Val av justerare 
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet utses Charlotte Humling. 
 

 Fastställa beslutande styrelse för mötet 
David Arwe går in som ersättare för Eva Alner Liljedahl. 
Kenneth går in som ersättare för Majvor Westberg-Jönsson §§ 69- 84. 
 

 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns.  
 

 Föregående protokoll 170825 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 

 Arbetspass kring verksamhetsplan 2018 
Under ledning av Tinna Cars-Björling och Ronney Olsson genomförs en process 
med reflektion och dialog kring året som gått och förslag till innehåll och struktur 
inför verksamhetsplan 2018.  Utgångspunkten är en genomgång av resultat från 
Baslinjemätningen, dokumentation från 2016 års styrelseinternat och verksam-
hetsplan 2017. Passet inleds med en runda om ”mina bästa förhoppningar” inför 
mötet. 
Se bifogad dokumentation från dialog och reflektion under §§ 67, 70, 71 och 83. 
 

 Mötet ajourneras 
Mötet ajourneras kl. 18.30. 
 

 Mötet återupptas 
Mötet återupptas den 26 augusti kl.08.15 
 

 Reflektioner från föregående dag 
Styrelsen reflekterar över processen som genomfördes föregående dag.  
Se bifogad dokumentation från dialog och reflektion under §§ 67, 70, 71 och 83. 
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 Information om pågående insatser 
Förutom nedanstående text se även bifogad dokumentation från dialog och 
reflektion under §§ 67, 70, 71 och 83 samt PP-presentationer. 
 
Mysam 
Therese Sandberg och Peter Rehnman, samverkansansvariga från 
Försäkringskassan, ger en lägesrapport om arbetet i Mysamgrupperna i länet.  
Samordningsförbundet finansierar del av deras tjänster för uppdraget att 
koordinera Mysamgrupperna genom administration och processtöd. 
Mysamgrupperna utgör ”lokala ledningsgrupper” för samverkan och är en viktig 
del av den struktur för samverkan som samordningsförbundet är beroende av för 
att lyckas i sitt uppdrag.  
 
Trisam 
Angelica Gabrielsson, Försäkringskassan, har uppdraget som processtödjare för 
Trisam på 80 %, som finansieras av samordningsförbundet. Angelica ger en 
återblick från 2014 och en lägesrapport om utvecklingen av Trisam i länet. Målen 
i handlingsplanen för 2017 tas upp liksom aktuella frågor. 
 
Arbetsintegrerande sociala företag, ASF 
Ronney Olsson, processledare för ASF, ger en lägesrapport om det arbete som 
bedrivs inom ASF-området i länet. 
 
Regionala sociala investeringsmedel 
Förbundsstyrelsen fick i samband med 2016 års internat information om ett 
uppdrag inom Region Gävleborg, Hållbarhetsnämnden, att ta fram förslag på 
inrättande av en regional social investeringsfond, ”Barnsam”. Emma Mårtensson 
och Tommy Pettersson, Region Gävleborg, informerar om vad utredningen har 
kommit fram till och om det förslag som ska läggas fram till Hållbarhetsnämnden 
i december 2017.  
 
Hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg, har avsatt 3 mnkr för 2018. Syfte och 
mål för regionala sociala investeringsmedel är att hitta verktyg för att utveckla 
arbetet med tidiga och förebyggande insatser samt stimulera gränsöverskridande 
arbete.  
 
Målgruppen är barn- och unga samt personer som riskerar att hamna i socialt 
utanförskap. 
 

 Information – IPS Hudiksvall – utveckling och 
implementering 

Mikael Damberg, enhetschef för IPS-enheten i Hudiksvall, och Kaj Gustavsson, 
följeforskare från Region Gävleborg, informerar om utvecklingen och 
implementeringen av projektet IPS i Hudiksvall. Beslut togs 2016, § 53, för 
perioden 2016 - 2017. En ansökan om förlängning av projektet har lämnats in. 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
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 Anmälan om delegationsbeslut 
Inga delegationsbeslut anmäls. 
 

 Styrelserapporter 
Rekrytering av ny förbundschef 
Rekryteringsprocessen pågår. Intervjuer startar v 42. I intervjuerna medverkar 
från förbundet representanter för arbetsutskottet tillsammans med Per Lundgren, 
verksamhetsutvecklare. 
 

 Verksamhetsrapporter 
Pågående insatser 
Förutom de pågående insatserna Mysam, Trisam och ASF har projektet SE-coach 
(Supported Employment) Gävle påbörjats i september 2017. Mysamgruppen i 
Gävle utgör styrgrupp. En första redovisning kommer att lämnas vid nästa 
styrelsemöte. 
 
Planerade insatser 

• En workshop för samverkan kring psykisk ohälsa genomförs i Sandviken 
den 20 oktober. 

• En regional Trisamkonferens genomförs den 15 november. 
• Uppföljning av ESF-projektet ”Ung i Gävleborg” har påbörjats. 

 
Avslutade insatser  
Mötesplatser och information Gävle (17 maj 2016 – 30 juni 2017). 
 

 Medlemsturné i länet    
Tinna Cars-Björling lämnar en lägesrapport om turnén i länet för Finsamdialog 
med kommunledningarna. En dialog ska också genomföras med ledningen för 
Region Gävleborg. Förhoppningen är att möten kommer att kunna genomföras 
med alla medlemmar under hösten. Tinna C-B återkommer med förslag på tid för 
möten som ännu inte är inbokade. 
 
Genomförda dialoger 
Söderhamn, Gävle, Sandviken och Ovanåkers kommuner 
 
Inplanerade dialoger 
Nordanstig 3 november 
Bollnäs 6 november 
Hofors 23 november 
 
Ännu ej inplanerade 
Ockelbo, Hudiksvall och Ljusdals kommuner 
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 Ansökningar samverkansmedel  
IPS Hudiksvall – utveckling och implementering 
 

En ansökan om förlängning av IPS-projektet i Hudiksvall 2018-01-01 – 2018-12-
31 har inkommit. Ansökan syftar till att fortsätta arbeta i enlighet med den 
uppbyggda modellen IPS-coach, att mäta de samhällsekonomiska vinsterna och 
att arbeta fram en hållbar organisering av IPS-enheten i Hudiksvall. 
 
Arbetsutskottet har i beslut § 42 föreslagit godkännande av ansökan med vissa 
justeringar. 
 
Beslut 
Styrelsen bifaller arbetsutskottets förslag att bevilja ansökan om samverkansmedel 
till IPS Hudiksvall – utveckling och implementering – efter justering av projektets 
budget till 1 322 000 kr. I projektet ska även ingå att sprida resultatet på olika sätt 
i länet. En plan för spridning ska tas fram i samråd med samordningsförbundets 
kansli. 
 

 Verksamhetsplan 2018 
Riktlinjer för verksamhetsplan för 2018 togs upp under gårdagens styrelsemöte,  
§ 67. Materialet behöver bearbetas. 
 
Beslut 
Förslag till verksamhetsplan 2018 ska skickas ut till styrelsen innan nästa 
styrelsemöte med begäran om återkoppling. 
  

 Budget 2018 
Tinna Cars-Björling informerar om budgetläget inför 2018. Pågående och nyligen 
beslutade insatser innebär att förbundets medel till stora delar kommer att vara 
intecknade. Beslut om budget tas på styrelsemötet i november. 
 

 Bidrag från parterna inför 2019 
I samband med Finsamdialogerna i kommunerna har frågan tagits upp om 
möjligheten för parterna att öka den finansiella insatsen till förbundet inför 
verksamhetsåret 2019. Bakgrunden är att förbundet sannolikt kommer att förbruka 
samtliga medel under 2018 och att det därmed finns ett behov av en större budget 
för att kunna fortsätta insatser för en förbättrad samverkan mellan parterna.  
Utgångspunkten är att staten med stor sannolikhet kommer att erbjuda förbundet 
en större medelstilldelning inför 2019 liksom man gjorde inför 2018. 
 
Beslut 
Tinna Cars-Björling får i uppdrag att inför Ägarsamrådet 1 december ta fram två 
alternativa förslag till höjning av den finansiella insatsen från parterna.  
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 Tidplan styrelsemöten 2018 
Arbetsutskottets förslag till styrelsemöten 2018: 
 
Arbetsutskottet Styrelsen 
  
Måndagar 13.15 – 16.00 Fredagar 09.15 – 12.30 
 
15 januari  26 januari 
12 mars  23 mars   
21 maj  1 juni 
 
13 aug  24 aug 
8 okt  19 okt 
19 nov  30 nov 
 
Beslut  
Tidplanen för styrelsemöten 2018 godkänns.  
 

 Kommunikationsplan 
Samordningsförbundet har en kommunikationsplan som beslutades 2015-11-20 
och som är i behov av revidering. Tinna Cars-Björling tar upp frågan om 
förbundet behöver en separat kommunikationsplan. Ett annat förslag är att frågan 
om hur förbundet ska kommunicera sina budskap kan läggas in som en del i 
verksamhetsplanen. 
 
Beslut 
Kommunikationsplanen ersätts tills vidare av att kommunikationsfrågorna läggs 
in i verksamhetsplanen. 
 

 Aktuella kurser och konferenser 
• Två arbetsgivarkonferenser, halvdagar genomförs 23 oktober 2017 i Gävle 

och 24 oktober 2017 i Söderhamn 
• Länsövergripande Trisamkonferens 15 november 2017 i Gävle 
• Försäkringskassan, intern Finsamkonferens 16 november 2017 
• NNS-konferens 20 - 21 november 2017 i Stockholm (Järfälla) 
• Finsamkonferens 17 - 18 april 2018 i Göteborg 
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 Övriga frågor 
Sammanfattning av styrelsemöte med verksamhetsplanering.  
Styrelsen är enig om att det är viktigt att genomföra ett styrelsemöte i form 
av internat en gång per år. Det ger möjlighet att stanna upp och reflektera 
över vad som hänt och att blicka framåt. Internatformen ger möjlighet till 
att hinna ”prata färdigt” om viktiga frågor. Utöver detta är det också viktigt 
att styrelsen ges möjlighet till social samvaro, som bidrar till samsyn.  
Se även bifogad dokumentation från dialog och reflektion under §§ 67, 70, 
71 och 83. 
 

 Mötets avslutande 
Mötet avslutas.  
 
 
 


