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Justerares sign Utdragsbestyrkande 
 

Arbetsutskott för Samordningsförbund Gävleborg   
 

Plats och tid Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle, kl.13.20 – 16.15 
 
Närvarande Hannah-Karin Linck (C)  Region Gävleborg 
 Eva Alner Liljedahl  Försäkringskassan  
 Tinna Cars-Björling, förbundschef 
 Per Lundgren, processledare  
 Lena Hörberg, sekreterare 
 

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

 Rekrytering ny förbundschef  
Arbetsutskottet är tillsammans med representant från kansliet eniga om att 
rekommendera styrelsen att utse Ann-Karin Hainsworth till ny förbundschef 
efter Tinna Cars-Björling. 
 

 Anmälan om delegerade beslut 
Indikatorsavtal   
NNS har utvecklat ett enkätverktyg som möjliggör bedömning av kvalitet 
avseende samordningsförbundens verksamhet över tid, möjliggör jämförelser 
mellan förbund samt ger förbund och ingående parter ett stöd för att förbättra 
samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Dessutom ger enkäterna 
möjlighet att aggregera data nationellt. 
 
Samordningsförbundet har skrivit avtal med NNS om användandet av 
enkätverktyget. Kostnaden för avtalet är 10 000 kr per år och gäller från 2018. 
 
ASF - IPS Norra Hälsingland 
Hudiksvalls kommun har i samarbete med Arbetsförmedlingen Norra 
Hälsingland ansökt om medel för finansiering av fyra platser för personer med 
psykiska funktionsnedsättningar för perioden 1 juli – 31 december 2017. 
Insatsen ska samordnas med den pågående IPS-verksamheten i Hudiksvall, 
Ljusdal och Nordanstigs kommuner. Kostnad 105 600 kr. Ansökan har 
beviljats. 

 Styrelserapporter 
En Trisamkonferens kommer att genomföras den 15 november i Gävle.  
Hannah-Karin Linck deltar från styrelsen och kommer att avsluta konferensen. 
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 Verksamhetsrapporter 
 
Beskrivning av pågående insatser 
Tinna Cars-Björling hänvisar till den dokumentation från styrelsens internat i 
Kilafors i oktober, som snart är klar och kommer att skickas till styrelsen inom 
kort. I den finns bra beskrivet om de insatser som pågår inom ramen för 
förbundet. 
 
Styrgrupp Trisam på länsnivå 
Processledare för Trisamutvecklingen i länet, Angelica Gabrielsson, har lyft 
behovet av att en styrgrupp för Trisam bildas på länsövergripande nivå. Lokala 
styrgrupper för Trisam finns i samtliga kommuner där Trisamteam har bildats. 
Mysamgrupperna har oftast detta uppdrag. Nuvarande avtal om köp av tjänster 
för processledare och delprocessledare med motsvarande 1,5 tjänst (mellan 
samordningsförbundet och Försäkringskassan) löper ut 2017-12 31. I förslag 
till budget för samordningsförbundet 2018 kommer medel att avsättas för 
fortsatt finansiering av processtöd i samma omfattning som 2017. 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. 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.  
 
Eva A L och Tinna C-B informerar om ett möte med Länsledning Välfärd 
2017-11-10, då frågan om en Styrgrupp 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. 
 
 

 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 dec kl 9.00 – 10.30 
• Ljusdal 12 dec kl 9.30 – 11.00 

 
Datumen för Ockelbo kommun och Region Gävleborg är ännu inte klara. 
Eventuellt kommer dessa dialoger att skjutas fram till 2018. 
 
Kansliet får i uppdrag att ta fram en sammanfattning av vilka frågor som har 
lyfts i samband med dialogerna. Hanna-Karin Linck föreslår att en ny länsturné 
genomförs 2019. 
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 Ansökan samverkansmedel 
IPS Hudiksvall - utveckling och implementering 
 
Vid förbundsstyrelsens möte 12 - 13 oktober 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 enlighet med 
arbetsutskottets förslag, 2017-10-02, § 42.  
 
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 med projektets styrgrupp tillsammans med förbundschef och 
verksamhetsutvecklare har först om alternativa lösningar och möjlighet till 
justering av projekttid och/eller projektbudget. 
 
Arbetsutskottet föreslår att styrelsen tillstyrker ytterligare 250 000 kr till 
projektet, totalt 1 572 000 kr. 
 
 

 Verksamhetsplan 2018  
Förslag till verksamhetsplan 2018 tas upp till behandling. Vissa justeringar 
föreslås. Verksamhetsplanen skickas nu till hela styrelsen för eventuella 
synpunkter och förslag till justeringar innan beslut tas på kommande 
styrelsemöte den 24 november. 
 

 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 inför AU-mötet 
tagit fram ett underlag för förslag till en höjning av insatsen från parterna med 
100 % respektive 50 %. Underlaget ska justeras och tydliggöras innan utskick 
till styrelsen. AU föreslår att underlaget – efter godkännande av styrelsen – ska 
skickas ut till parterna inför Ägarsamrådet den 1 december. 
 

 Budget 2018 
Förslag till budget för 2018 redovisas. Kansliet arbetar vidare med prognos 
resultat 2017 och ett justerat förslag till budget skickas ut inför kommande 
styrelsemöte. 
 

 Reviderad delegations- och attestordning 
Ärendet bordläggs och tas upp på styrelsens möte i januari 2018. 
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 Fastställa dagordning för styrelsemöte 24 november 
Dagordningen för styrelsemöte 24 november fastställs. 
 

 Aktuella kurser och konferenser 
Ordförandekonferens 5 januari 2018, NNS. Hannah-Karin Linck planerar att 
delta. 
 

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


