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2020-10-16  
 
 

 
 

Justerares sign Utdragsbestyrkande 

 

Styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg  
 
 

Plats och tid: Region Gävleborg, Rektorsgatan 1, Gävle 

 Kl. 9:30-12:00 

 
Ledamöter Tommy Berger (S),   Region Gävleborg 

 Kenneth Axling (S),   Hofors kommun 

Eva Alner Liljedahl   Försäkringskassan  

Einar Wängmark (S)  Ovanåker kommun 

Ove Schönning (S)   Ljusdals kommun 

Stefan Nybom (S)   Nordanstigs kommun 

 Marianne Persson (C)   Söderhamns kommun 

 

Övriga Erika Engberg (S)  Bollnäs kommun 

 Anders Öquist (S)  Ockelbo kommun  
 

 Anders Roth, Enhetschef AME Ockelbo kommun (§59-63) 

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef 

 Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 

 Lina Bjarnolf, ekonom/admin 

 Amanda Hörberg, student på Högskolan i Gävle 
 

Underskrifter Sekreterare …………………………………………. 

  Anna-Karin Hainsworth 

 

  

 Ordförande …………………………………………. 

  Tommy Berger 

 

 

 Justerare  ………………………………………….  

    Kenneth Axling 

 

Paragrafer  § 59-71 

_________________________________________________________________ 
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 ………………………… 

       Anna-Karin Hainsworth 
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Justerares sign Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 59 Mötets öppnande, upprop 

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet. 

Upprop genomförs 

 

§ 60 Val av justerare för dagens möte 

Kenneth Axling utses att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll.  

 

§ 61 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns med ett tillägg om Trisam 2.0 under övriga 

frågor.  

 

§ 62 Föregående protokoll  

 Läggs till handlingarna.  

  

§ 63 Lägesuppdatering, Ett hållbart arbetsliv Ockelbo 

Anders Roth, Enhetschef Arbetsmarknadsenheten Ockelbo beskriver 

hur de arbetar med att utveckla tillämpningen av modellen lokalt. Av 

flera olika anledningar ligger projektet något efter plan men räknar 

med att kunna ta in lika många deltagare totalt samt att målen 

fortsatt är aktuella och realistiska.  

§ 64 Beslut, Ett hållbart arbetsliv Ockelbo  

Insatsen fortlöper i huvudsak enligt plan avseende måluppfyllelse, 

planering och förbrukning av medel.  

Styrelsen föreslås besluta om fortsatt finansiering av för perioden 

2020-11-01 – 2022-06-30 med 1 563 003 kr.  

 

Beslut  

Enligt förslag 

 

§65  Delårsrapport 2020-01-01 – 2020-08-31 

 Beslut 

 Styrelsen godkänner halvårsredovisningen.  
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§66 Återrapport genomförda medlemssamråd Gävle och 
västra Gästrikland 

 Genomförda med bättre representation från parterna än förra året. 

Samråden har genomförts digitalt, detta kan ha möjliggjort 

deltagande för flera representanter. Fokus i dialogerna har varit både 

kopplat till verksamhet men även redogörelse för resultat 2019, 2020 

samt prognoser för 2021. Reflektionen är att vi behöver fortsätta 

hitta sätt att åskådliggöra vilken nytta Samordningsförbundet gör.   

 

§67 Återrapport från styrelsemedlemmar som deltagit i 
webbinarium om Fontänhus 

Kenneth Axling samt Marianne Persson deltog på webbinariet och 

tyckte att det var bra och lärorikt. Intressant att Sandviken har gjort 

en förstudie, bra att följa och diskutera om man eventuellt kan starta 

ett Fontänhus för hela Västra Gästrikland. Bra att Falun delgav 

väldigt konkret vad man kommit fram till.  

Marianne har lyft diskussion med kommunalrådet och hoppas att det 

kommer upp på framtida medlemssamråd.  

 

§68 Dialog och reflektion om indikatorerna i Verksamhetsplan 
och budget 2020-2022 inför revidering 

Viktigt att vi har indikatorer som stödjer både mål 1: att individer 

uppnår arbetsförmåga samt mål 2: stödja och utveckla 

samverkansstrukturer inom området samordnad rehabilitering i 

länet.  

Blir lätt mycket text, försvårar förståelsen. Bra med fokus på 

kvaliteten i samverkan snarare än kvantitet.  

 

§69 Dialog baslinjemätning om länets samverkansklimat 
2017-2018, vad som hänt sedan dess och uppföljning 

  
 Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, föredrar ett material som 

sammanfattar resultaten från baslinjemätningen, samt beskriver hur 

vi sedan dess arbetar kontinuerligt med indikatorenkäterna för att 

mäta samverkansklimatet.  

 Styrelsen uppdrar till förbundschef att sammanfatta genomförda 

insatser och koppla till de områden som baslinjemätningen särskilt 

belyser som områden att diskutera och prioritera i Gävleborgs län. 

  

§70 Aktuella kurser och konferenser 

Ingen Finsam konferens kommer att genomföras 2021.  
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Justerares sign Utdragsbestyrkande 

 
 

SKR har kommit ut med en handbok om samverkan med sociala 

företag ”Ny väg till Innovativa välfärdslösningar” där processledare 

Ronney Olsson medverkar. Länk till boken samt delar av 

boksläppskonferensen finns på www.finsamgavleborg.se.   

 

§71 Övriga frågor 

Trisam 2.0 

Styrelsen informeras om att följande förslag som arbetsgruppen tagit 

fram, kommer efter inhämtande av synpunkter från Mysam lyftas till 

länsledning Välfärd för ett gemensamt ställningstagande i länet:  

1. Val mellan två olika förslag på hur individen ska kunna delta på 

Trisam konsultation 

2. Gemensam samtalsguide (inklusive frågor om våld och heder) 

som alla ska använda inför Trisam konsultation.  

3. Behov av en individinriktad insats som ett nästa steg efter Trisam 

konsultation för de som har liten arbetsförmåga och inte uppfyller 

kraven för att ingå i ordinarie strukturer hos myndigheterna. 

 

§72 Mötets avslutande 

 Ordförande avslutar mötet 

   

    

http://www.finsamgavleborg.se/
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