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Arbetsutskott Samordningsförbund Gävleborg 
 
 

Plats och tid  Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle 

  Kl. 13-16:30 
 

Ledamöter Tommy Berger (S), ordförande  Region Gävleborg  

 Kenneth Axling (S)  Hofors kommun 

 Eva Alner Liljedahl Försäkringskassan 

 Gabriella Persson-Turdell Arbetsförmedlingen   

   

Övriga Anna-Karin Hainsworth, förbundschef 

 Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 

  
 

 

 Mötets öppnande 

Ordförande Tommy Berger hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 

 Godkännande av dagordning 

 

 Styrelserapporter 

Styrelsen har inget att rapportera. 

 

 Återrapport förslag till revidering av förbundsordning 

Vid styrelsemöte 2018-11-30, §109, uppdrogs till Anna-Karin Hainsworth att göra 

ett förslag till revidering av förbundsordningen eftersom det rådde oklarheter i 

kommunerna kring hur nya ledamöter skulle utses samt vilka kommuner skulle 

vara ledamöter och ersättare.   

Arbetsutskottet bedömer att det inte föreligger något omedelbart behov av att 

ändra i förbundsordningen. Förbundets verksamhet vilar i grunden på Lagen om 

finansiell samordning som reglerar tydligt vem som kan utgöra parternas 

företrädare i styrelsen. Kommunerna måste vara fria i vilket forum de avgör 

frågan om ordinarie och ersättare.  

 

Beslut   

Arbetsutskottet föreslår att ett förtydligande av detta sker vid nästa 

medlemssamråd.  
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 Reviderade riktlinjer ansökan samverkansmedel 

Anna-Karins redovisar för ändringar i riktlinjer för ansökan av samverkansmedel. 

Frågan har varit på remiss hos beredningsgrupp som förordar den förändring 

kansli har förslagit.  

 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner ändring i ansökningsmall och 

riktlinjer för sökbara samordningsmedel. 

 

 Ansökan om samverkansmedel IPS 

Charlotta Palmborg enhetschef Funktionshinder Hudiksvalls kommun har med 

godkännande av övriga chefer i Mysam Hudiksvall lämnat in en ansökan om 

samverkansmedel för finansiering av en coach att arbeta i syfte att implementera 

IPS. Medel avses att komma ur Mysamgruppens budget.  

Beredningsgruppen har gått igenom ansökan och finner inget att tillägga.  

Hudiksvalls kommun har beviljats totalt 2,9 miljoner kronor under perioden 2016-

09 - 2018-12-31 med syfte att pröva metoden samt att implementera i Hudiksvalls 

kommun. Social och omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun har 2018-10-18 

§175 fattat beslut om att permanenta verksamheten, dock under förutsättning att 

medel beviljas från Samordningsförbundet.  

 

Enligt Samordningsförbundets riktlinjer för samverkansmedel skall följande 

förutsättningar vara uppfyllda för att ansöka om medel:  

- Åtgärder som finansieras ska ligga inom de samverkande myndigheternas 

samlade ansvarsområde.   

- Samarbete runt individer ska beröra två eller flera parter.   

- Insatserna ska komplettera de ordinarie uppgifter som myndigheterna ansvarar 

för.  

- Aktiviteterna ska innebära en förstärkning av de insatser som individen har rätt 

till och ska utformas utifrån individens behov - fysiska, psykiska, sociala och/eller 

arbetsmässiga.  

 

För att styrelsen ska behandla ansökan behöver det undersökas om det finns 

ytterligare syften än implementering eftersom det anses uppfyllt.  

 

Beslut 

Arbetsutskottet uppdrar till Anna-Karin Hainsworth att fortsatt dialog med 

Charlotta Palmborg samt företrädare för Mysam Hudiksvall.  
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 Trisam i framtiden 

Försäkringskassan har fått förtydliganden i direktiv om individens delaktighet i 

sin egen rehabilitering. Det innebär att Försäkringskassan inte vill driva ett 

systematiskt arbetssätt där individen inte deltar i mötet med de professionella.  

 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner en utveckling av Trisam mot 

individmedverkan. Kansli ges uppdraget att bereda insatsen i samverkan med 

parterna. 

 

 Medlemssamråd 

Samordningsförbundet har erbjudits att medelemssamråd genomförs i samband 

med kommunsamråd den 17 maj.  

 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner tid för medlemssamråd den 17 

maj. 

 

 Brukarmedverkan i Samordningsförbundets 
styrelse/beredningsgrupp, dialog 

Styrelsen är en fast konstellation och regleras i lag, brukarmedverkan är inte 

aktuellt i styrelsen. Dialog med brukare är positivt och former för detta bör 

utvecklas. 

 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen uppdrar åt Anna-Karin Hainsworth att 

fortsätta undersöka möjliga forum för dialog med brukare.  

 

 Övriga frågor 

- Eva Alner Liljedahl anmäler att hon vill informera styrelsen om inlämnad 

ESF ansökan på nästkommande styrelsemöte. 

 

- Några justeringar för möteskalender genomfördes, för styrelsen och 

arbetsutskottet för verksamhetsår 2019. Anna-Karin Hainsworth justerar 

mötesbokningar via Outlook. 

 

- I styrgrupp för insatsen, SE coach Gävle, har det uppmärksammats att det 

remitteras färre deltagare än budgeterat. Försäkringskassan uppger att de 

har svårt att identifiera deltagare. Dialog pågår med chefer på 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om åtgärder i annat fall 

kommer målgrupp för insatsen ändras/vidgas. 
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- Beredningsgruppen vill åka på Finsam-konferensen 26-27 mars i 

Stockholm och undrar om Samordningsförbundet skulle kunna bekosta 

detta.  

 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen tillstyrker begäran i år eftersom 

beredningsgruppen anses vara ganska nystartade och har ett behov av att utveckla 

kunskap Finsams möjligheter. Justering av budget kan behöva göras. 

 

 Mötets avslutande  

Ordförande Tommy Berger avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lundgren    Tommy Berger 

Verksamhetsutvecklare/Sekreterare  Ordförande 

 


