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Justerares sign Utdragsbestyrkande 
 

Arbetsutskott för Samordningsförbund Gävleborg   
 

Plats och tid Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle, kl. 09.35 – 11.50 
 
Närvarande Hannah-Karin Linck (C)  Region Gävleborg 
 Erika Engberg (S)  Bollnäs kommun 
 Eva Alner Liljedahl  Försäkringskassan  
 Charlotte Humling § 51 - 61  Arbetsförmedlingen 
 Anna-Karin Hainsworth, förbundschef  
 Lena Hörberg, administratör 
  

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

 
Två ärenden anmäls: 

• Ersättare i beredningsgruppen 
• Delegationsbestämmelser 

 

 
Försäkringskassan har begärt in uppgifter till 31 augusti om vilka belopp 
kommunerna i Gävleborgs län och Region Gävleborg planerar att avsätta för 
samordningsförbundets verksamhet 2020. 
 
Beslut saknas från några kommuner.  
 

 
Beslut 
Styrelsen föreslås besluta att delårsrapporten för 2018 godkänns. 
 
Bakgrund 
Förslag till delårsrapport har tagits fram i samarbete med LRF Konsult och har 
förhandsgranskats av revisor på PWC. 
 
Vissa justeringar föreslås. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2018 
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Beslut 
Styrelsen föreslås avslå önskemålet om finansiell plattform. 
 
Bakgrund 
Hudiksvalls kommun framför önskemål att samordningsförbundet ska fungera som 
en finansiell plattform för IPS. Argumentet är att IPS som insats i stor utsträckning 
gynnar Försäkringskassan, Region Gävleborg och Arbetsförmedlingen. 
 
Beslut om lokal plattform kan inte fattas av samordningsförbundet. Ett sådant beslut 
måste tas av lokala tjänstemän. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Hudiksvalls kommun 
 

 
Beslut 
Styrelsen föreslås ta beslut om att stå för värdskapet för Nationella 
Finsamkonferensen 2021 eller 2020 på styrelsemöte under nästkommande år. 
Förbundschef utreder förutsättningar. 
 
Bakgrund 
En förfrågan har kommit från Elisabeth Hugg, Näringslivsenheten Gävle kommun, 
om Samordningsförbund Gävleborg vill ansöka om värdskap för Finsamkonferensen 
år 2021 eller 2022. 
 

 
Beslut 
Styrelsen föreslås fatta beslut om vilka kommunikationsvägar som 
samordningsförbundet ska använda i kontakter med länets kommuner. 
 
Bakgrund 
Protokoll och protokollsutdrag som skickas till länets kommunbrevlådor tas ibland 
inte upp till behandling.  
 

 
Beslut 
Styrelsen föreslås lämna förslag till strategiska chefsgruppen att det är den 
strategiska chefsgruppen som utser ersättare i beredningsgruppen vid vakanser. 
 
Bakgrund 
Beslut saknas hur ersättare i beredningsgruppen ska utses.  
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Beslut 
Styrelsen föreslås besluta att delegationsbestämmelserna, punkten ”Avtal - 
finansiering av insats” kompletteras med samma beloppsgräns, 200 000 kr, som 
tidigare beslut 2015-04-22. 
 
Bakgrund 
Styrelsen beslöt i § 7/18 om nya delegationsbestämmelserna. I beslutet saknas 
beloppsgräns för Avtal - finansiering av insats”. Beloppsgränsen var tidigare 
200 000 kr. 
 

 
KPA har inte samordnat tidigare arbetad tid för föregående förbundschef gällande 
förmånsbestämd ålderspension KAP-KL. Det innebär att samordningsförbundet 
kommer att få en årlig ökad kostnad till KPA. Utredning pågår. 
 
MISA har gjort en uppföljning av programtrohet för IPS i Hudiksvall. Bedömningen 
gäller hur väl man följt kriterierna. Resultatet visar att verksamheten till vissa delar 
stämmer överens med IPS-metoden. För att få en verksamhet som är nära metoden 
måste man aktivt jobba med skalan och utvärdera verksamheten löpande. IPS har 
bland annat haft problem med personalomsättning.  
 
Angelica Gabrielsson, Trisamsamordnare, går över i annan anställning på 
Försäkringskassan från 1 september. Tillsättning av ny Trisamsamordnare pågår. 
 
ASF Hofors har avslutats, istället för planerade fyra deltagare blev det en. Personalen 
hade svårt att hitta lämpliga kandidater.   
 
ASF Hudiksvall har avslutats, slutrapport har ej inkommit. 
 
Första indikatormätningen, Trisam-teamen, är klar.   
 
Försäkringskassan har under sommaren gjort en översyn av timpris för personal som 
arbetar i insatser som finansieras av samordningsförbund. Myndigheten kommer att 
debitera faktiska kostnader. Lokalt används redan den principen.  
 

 
Charlotte Humling, Arbetsförmedlingens representant i samordningsförbundet, går 
över i annan anställning på Arbetsförmedlingen. Ersättare från 1 september blir 
Gabriella Persson Turdell.  
 
Peter Löfstrand, Arbetsförmedlingens suppleant i samordningsförbundets styrelse, 
går över i annan anställning på Arbetsförmedlingen. Ersättare från 1 september blir 
Jonas Erlandsson. 
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Kommunsamrådet sammanträder 30 november. Samordningsförbundet har 
styrelsemöte samma dag. Samordning av mötesplats planeras. 
 

 
Grundläggande kurs om pensioner och försäkringar, Arbetsgivarorganisationen 
Sobona, 9 oktober, Anna-Karin Hainsworth anmäld 
Slutkonferens Hållbara ASF 16 oktober, Gävle 
Förbundschefsdagar 16-17 oktober, Stockholm. Anna-Karin och Per Lundgren 
anmälda. 
Stora sociala företagsdagen i Göteborg, 24 oktober 
NNS höstkonferns,12 november 
Nationell konferens om sjukskrivning, rehabilitering och försäkringsmedicin,  
13 november Stockholm  
Nationella rådets fördjupningsutbildning, din roll som förbundschef, 20 november 
Stockholm. Anna-Karin anmäld. 
Finsam-skolan 29–30 november, Linköping 
 

 
Anna-Karin Hainsworth informerar om att hon avser att fatta beslut om att 
samordningsförbundet kommer att ingå i ett nationellt resurs/nätverk för 
tjänstedesign.  
 
Det finns ett stort intresse i samordningsförbundsvärlden för tjänstedesign. 
Tjänstedesign är både ett förhållningssätt och verktyg för att utforma tjänster utifrån 
individens perspektiv och behov. Alla förbund erbjuds nu delta i nätverket för att få 
ett ökat stöd och resurs inom området till en kostnad av 10 000 kr per år. 
 

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


