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Justerares sign Utdragsbestyrkande 
 

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte   
 

Plats och tid  Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle 
  Kl. 09.15 – 12.50 
   
Ledamöter Hannah-Karin Linck, ordf (C) Region Gävleborg  
 Kenneth Axling (S), ers för Erika Engberg (S) Hofors kommun  
 Eva Alner Liljedahl  Försäkringskassan 
 Charlotte Humling  Arbetsförmedlingen 
 Stefan Pettersson (V)  Gävle kommun 
 Majvor Westberg-Jönsson (S) Hudiksvalls kommun 
 Hans-Olov Frestadius (S)  Sandvikens kommun 
 Anders Öquist (S)  Ockelbo kommun 
 

Ersättare Ann Mari Bergström (M) § 86 - 101 Region Gävleborg  
 Sigbritt Persson (S)  Nordanstigs kommun 
  
Övriga Tinna Cars-Björling, förbundschef 
 Per Lundgren, processledare 
 Lena Hörberg, sekreterare  
 
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………. 
  Lena Hörberg  
 
 Ordförande …………………………………………. 
  Hannah-Karin Linck 
 
 Justerare  …………………………………………. 
   Eva Alner Liljedahl 
 
Paragrafer  § 86 – 104 
 
_______________________________________________________________________ 
 

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 Eva Alner Liljedahl. 
 

 Fastställa beslutande styrelse för mötet 
Kenneth Axling går in som ersättare för Erika Engberg. 
 

 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns.  
 

 Föregående protokoll 171012--13 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 

 Anmälan om delegationsbeslut 
Tre delegationsbeslut anmäls, beslutsfattare är förbundschef Tinna Cars-Björling: 
 
1. Uppdrag att ta tillvara erfarenheter av projektet ”Ung i Gävleborg” hos 

kommunernas delprojektledare. 
 

2. Avtal om tjänster för kvalitetsbedömning av finansiell samordning via 
indikatorer. 

 

3. Ansökan och finansiering av handledarstödda placeringar för individer i 
arbetsintegrerande sociala företag (ASF) kopplat till IPS Norra Hälsingland. 

 

 Rekrytering av ny förbundschef 
Tjänsten som ny förbundschef efter Tinna Cars-Björling har varit utannonserad. 
Samordningsförbundet har anlitat företaget Randstad i rekryteringsarbetet.  
 
Beslut 
Till ny förbundschef utses Anna-Karin Hainsworth med tillträde 1 januari 2018. 
 

  Styrelserapporter 
Inga styrelserapporter anmäls. 
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 Verksamhetsrapporter 
Pågående insatser 
Pågående insatser presenterades utförligt i samband med föregående styrelsemöte 
12 - 13 oktober och finns också med i dokumentationen från samma tillfälle, som 
styrelsen har tagit del av. 
 
Per Lundgren redovisar deltagarinsatser för perioden januari – oktober 2017.   
 
Baslinjemätningen 
Slutrapporten från Baslinjemätningen (Örebro Universitet) är ännu inte klar. 
Arbete pågår med vissa justeringar. Rapporten kommer att redovisas vid 
styrelsens möte i januari.  
 

 Styrgrupp Trisam 
Processledare för Trisamutvecklingen i länet, Angelica Gabrielsson, har lyft 
behovet av att en styrgrupp för Trisam bildas på länsövergripande nivå. 
Trisamutvecklingen går snabbt och det behövs nu strategiska beslut om hur 
processtödet ska organiseras och finansieras i framtiden. Utvecklingen av 
Trisam är också nära förknippad med rehabiliteringskoordinatorernas 
etablering inom hälso-och sjukvården. Lokala styrgrupper för Trisam finns i 
samtliga kommuner där Trisamteam har bildats. Mysamgrupperna har oftast 
detta uppdrag.  
 
I samband med ett möte med representanter för Region Gävleborg och 
samordningsförbundet framkom att det finns en enighet kring behovet att 
lyfta Trisamfrågan på hög tjänstemannivå i länet. Eva Alner Liljedahl och 
Tinna Cars-Björling informerar om ett möte med Länsledning Välfärd 2017-
11-10, då frågan om att bilda en styrgrupp för Trisam på länsnivå togs upp. 
Mötet kom fram till att samordningsförbundet tar fram ett underlag för 
syfte, mål och uppdrag för styrgruppen och därefter kan beslut fattas om 
bemanning av gruppen. Tinna C-L ansvarar för att ett underlag tas fram. 
 
En diskussion förs i styrelsen kring behovet generellt av en strategisk 
tjänstemannagrupp fyrpart på länsnivå. Just nu är det Trisam som står i fokus men 
det kan också gälla andra områden, till exempel den fortsatta utvecklingen av 
Mysamgrupperna, där gemensamma beslut behöver fattas mellan parterna. 
Styrelsen menar att det är viktigt att använda befintliga grupper i så stor 
utsträckning som möjligt. En utgångspunkt i dialogen bör vara organisationsskiss 
”Strukturen för Mysam” som togs fram i Länsledning Välfärd 2016-05-20. 
 
Beslut  

• Styrelsen ger förbundschefen i uppdrag att tillsammans med processledare 
Angelica Gabrielsson ta fram ett underlag för behov av en 
länsövergripande styrgrupp för Trisam. 
 

• Eva Alner Liljedahl och Charlotte Humling tar initiativ till möte med den 
tidigare arbetsgruppen för fyrpart inom ramen för Länsledning Välfärd. 
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 Medlemsturné i länet    
Tinna Cars-Björling lämnar en lägesrapport om turnén i länet för 
Finsamdialog med kommunledningarna. 
 
Inplanerade dialoger: 

• Hudiksvall 30 november kl. 15.00 – 16.30 
• Hofors 5 december kl. 9.00 – 10.30 
• Ljusdal 12 december kl. 9.30 – 11.00 

 
Datum är ej klara för Ockelbo kommun och Region Gävleborg. Styrelsen föreslår 
att dessa dialoger genomförs i början av 2018. 
 

 Ansökningar samverkansmedel  
IPS Hudiksvall – utveckling och implementering 
Vid förbundsstyrelsens möte 12 - 13 oktober 2017 fattades beslut om att 
tillstyrka ansökan om en fortsättning på IPS-projektet för utveckling och 
implementering under 2018, § 77. Projektet beviljades 1 322 000 kr, vilket 
var en minskning med 350 000 kr i förhållande till ansökan (1 672 000 kr).  
 
I samband med information om styrelsens beslut har projektägaren meddelat 
att projektet inte kommer att kunna genomföras enligt plan med den 
minskade budget som beslutats. En dialog har förts med projektets styrgrupp 
tillsammans med förbundschef och verksamhetsutvecklare om alternativa 
lösningar och möjlighet till justering av projekttid och/eller projektbudget.  
 
Beslut 
Ärendet återremitteras för fortsatt dialog med projektägaren och Hudiksvalls 
kommun i samband med planerad Finsamdialog den 30 november. Ärendet tas 
upp på nästa styrelsemöte den 26 januari 2018. 
 

 Verksamhetsplan 2018 
Förslag till verksamhetsplan tas upp till behandling. Vissa justeringar föreslås. 
 
Beslut 
Verksamhetsplan för 2018 godkänns med föreslagna justeringar. 
 

 Budget 2018 
Förslag till budget 2018 redovisas. Vissa justeringar föreslås. 
 
Beslut 
Budget för 2018 godkänns med föreslagna justeringar 
 



 Protokoll  5 (5) 
            2017-11-24 
 
  

 

Justerares sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 Finansiering 2019 
Parternas insatser till samordningsförbundet har varit oförändrade sedan 
2016. Förbundet kommer att ha en mindre budget 2018 än under 2017 och 
potten sökbara samverkansmedel kommer att minska. Kansliet har tagit 
fram ett underlag för förslag till en höjning av insatsen från parterna med 
100 % respektive 50 % för år 2019.  
 
Beslut 
Förbundschefen får i uppdrag att göra vissa justeringar i underlaget, som 
sedan ska skickas ut inför kommande Ägarsamråd 1 december. 
 

 Ägarsamråd 
Ägarsamråd kommer att genomföras 1 december. Från styrelsen deltar Erika 
Engberg, Stefan Pettersson, Eva Alner Liljedahl och från kansliet Per Lundgren 
och Tinna Cars-Björling. Eva Alner Liljedahl kommer också att representera 
Försäkringskassan som ägare. Ägarrepresentant för Arbetsförmedlingen blir  
Inga-Lill Granström.  
 

 Aktuella kurser och konferenser 
NNS ordförandekonferens 25 januari 2018 på Arlanda. Hannah-Karin Linck 
deltar. 
 
Finsamkonferens 2020. Samordningsförbundet har möjlighet att anmäla intresse 
för att vara värd för konferensen 2020. Tinna Cars-Björling får i uppdrag att 
bevaka anmälan som ska göras under 2018. 
 

 Övriga frågor 
Ann Mari Bergström efterlyser redogörelse/effekter av samordningsförbundets 
verksamheter. En redovisning av resultat av pågående insatser görs under mötet, 
se § 94. 
 
Tillträdande förbundschef Anna-Karin Hainsworth deltar i mötet för en kort 
presentation. 

 Mötets avslutande 
Mötet avslutas.  


