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Justerares sign Utdragsbestyrkande 
 

Arbetsutskott för Samordningsförbund Gävleborg   
 

Plats och tid Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle, kl. 09.15 – 10.15 
 
Närvarande Hannah-Karin Linck (C)  Region Gävleborg 
 Erika Engberg (S)  Bollnäs kommun 
 Eva Alner Liljedahl  Försäkringskassan  
 Anna-Karin Hainsworth, förbundschef  
 Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 
  
 

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

 Anmälan om delegerade beslut  
Inga delegationsbeslut anmäls. 
 

 Styrelserapporter 
Möte har bokats in mellan Roger O Nilsson, Tina Manson, Eva Alner Liljedahl 
och Charlotte Humling den 15 mars angående frågan om strategisk 
tjänstemannagrupp (se § 95/17). Återrapport vid styrelsemöte.  
 

 Delrapport SE-coach 
Delrapport från projekt Supported Employment coach – Gävle redovisas vid 
styrelsemöte. Rapporten gäller perioden 1 sep – 31 dec 2017. Projektet avslutas 31 
oktober 2019. 
 

 Kartläggning Ung i Gävleborg 
Samordningsförbundet tecknade under hösten 2017 avtal med Region Gävleborg, 
FoU Välfärd, om genomförande av kartläggning för att ta tillvara delprojektledarnas 
erfarenheter i projektet ”Ung i Gävleborg”. 
 
Inkommen arbetsrapport 2018:1 FoU Välfärd – Region Gävleborg redovisas. 
Rapportförfattaren Karin Tillberg Mattson är inbokad att delta på styrelsemötet för 
att redovisa och diskutera rapporten.  
 
Anna-Karin Hainsworth/Tinna Cars-Björling har deltagit på genomgång av rapporten 
med alla delprojekten Ung i Gävleborg samt uppmanat processledarna för Mysam till 
fortsatt diskussion i alla kommuner.  
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 Anmälan enligt delegation, ekonomiärenden 

Nya redovisningsansvariga för samordningsförbundets ekonomi inom LRF anmäls.  
 

 Film ”Upphandlingen som gjorde skillnad för Leo” 
Inköp Gävleborg har gjort en upphandling med social hänsyn. Filmen finns på 
youtube (https://www.youtube.com/watch?v=hAG_A3MFAkA).  
 
Arbetsutskottet enas om att vid styrelsemötet den 1/6 göra en fördjupning kring 
förbundets arbete med arbetsintegrerande sociala företag. 
 

 Årsredovisning 
Årsredovisning för 2017 presenteras. Inga synpunkter från arbetsutskottet.   
  
  

 Medelstilldelning 2019 
Styrelsen beslöt i § 15/19 att föreslå länets kommuner och Region Gävleborg att 
växla upp insatsen med 100 % i förhållande till insatsen för 2018.  
 
Per Lundgren redovisar ett material där kommunernas utfall framgår.  
Genomgång av materialet vid styrelsemöte 23/3.  
 
Samordningsförbundet är inbjudna till Gävle kommunstyrelses sammanträde den 
20/3 för att berätta om förbundet samt även informera om varför vi begär en utökad 
medelstilldelning. Förbundet företräds av Anna-Karin Hainsworth och Stefan 
Pettersson. 
 

 Baslinjemätning 
Anna-Karin redovisar ett material som sammanfattar arbetet med att mäta 
samverkansklimatet. Materialet är spridet till alla Mysamgrupper. 
 
Materialet behandlas efter ändringar på styrelsemötet.  
 
 

 Förfrågan från Integration Gävleborg att SFG är med och 
bekostar/samplanerar Högbodagarna 
Förfrågan har inkommit från Integration Gävleborg att samordningsförbundet är med 
och bidrar finansiellt och innehållsmässigt till Högbodagarna som integration 
Gävleborg anordnat varje år de senaste 10 åren. Det är en bra arena för 
samordningsförbundet. 
 
Punkten kommer upp som ett delegationsärende på styrelsemötet, då förbundschefen 
har mandat att besluta.  
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 Förändrat uppdrag beredningsgruppen 
Beredningsgruppen har framfört åsikter om sitt uppdrag. 
 
Uppdragets nuvarande formulering: 

•  Bereda och förankra insatser 
• Initiera utvecklingsfrågor och definiera uppdrag 
• Stödja implementering av framgångsrika insatser 
• Bidra med kompetens 
• Verka för att den finansiella samordningen utvecklas 
• Bevaka att de beslut som fattas verkställs 
• Förankra och marknadsföra samordningsförbundets arbete i de egna 

organisationerna 
 
Kommunrepresentanterna upplever det särskilt svårt att leva upp till de två sista 
punkterna. 
 
Dialog förs i arbetsutskottet om hur uppdraget formulerats i arbetsgrupp välfärd. 
Anna-Karin Hainsworth får i uppdrag att utifrån uppdragsbeskrivningen formulera 
beredningsgruppens uppdrag.  
  

 Röd tråd ägarsamråd – finsamdialoger (enskilda kommuner) 
Anna-Karin har efter dialoger med andra förbund arbetat fram ett förslag som 
presenteras för arbetsutskottet.  
 
Arbetsutskottet föreslår några ändringar. Materialet behandlas efter ändringar på 
styrelsemötet.  
 

 Aktuella kurser och konferenser 
Erika Engberg kommer att delta på Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar i Uppsala 
12-13/3.  
Per Lundgren deltar i en workshop om tjänstedesign i Karlstad den 13/3.  
Anna-Karin Hainsworth och Per Lundgren deltar i hantverkardagar, en 
utvecklingsaktivitet för tjänstemän inom samordningsförbund den 21–22 mars. 
 

 Övriga frågor 
Angelica Gabrielsson blir ny processledare för Mysam för Gästrikland, efter Therese 
Sandberg. 
  
SUS rapport: Per Lundgren har gjort en omfattande rapport om inverkan är av våra 
individinriktade insatser.  
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Uppdaterad budget med anledning av bokslut för 2017. 
 
 

 Fastställa dagordning och tid för styrelsemöte 23 mars 
Dagordning för styrelsemöte fastställs. Tid före styrelsemöte blir kl. 09.15-14.00. 
 
 

 Mötets avslutande 
Ordförande Hannah-Karin Linck avslutar mötet. 
 
 
Anna-Karin Hainsworth   Hannah-Karin Linck 
Förbundschef/sekreterare   Ordförande/justerare 
  


