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Styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg  
 
 

Plats och tid: Dospace, Gävle samt Zoom 

 Kl. 9:30-12:00 

 
Ledamöter Tommy Berger (S),   Region Gävleborg 
 Kenneth Axling (S),   Hofors kommun 

Eva Alner Liljedahl   Försäkringskassan  

Charlotta Backström  Arbetsförmedlingen 

Einar Wängmark (S)  Ovanåker kommun 

Ove Schönning (S)   Ljusdals kommun 
Stefan Nybom (S)   Nordanstigs kommun 

 Marianne Persson (C)   Söderhamns kommun 

 

Övriga Hans Backman (L)  Region Gävleborg 

Erika Engberg (S)  Bollnäs kommun 
Stefan Grandien (S)  Gävle kommun 

Hans-Olov Frestadius (S)  Sandvikens kommun  

 Anders Öquist (S)  Ockelbo kommun  

 

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef 
 Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 

 Lina Bjarnolf, ekonom 
 

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

  Anna-Karin Hainsworth 
 

  

 Ordförande …………………………………………. 

  Tommy Berger 
 

 

 Justerare  ………………………………………….  

    Charlotta Backström 

Paragrafer  § 73-87 
_________________________________________________________________ 
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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§ 73 Mötets öppnande, upprop 

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet. 

Upprop genomförs 

 

§ 74 Val av justerare för dagens möte 

Charlotta Backström utses att tillsammans med ordförande justera 

dagens protokoll.  

 

§ 75 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns med tillägg av följande punkter; 

- Information angående Försäkringskassans beslut om 

ansvarsfrihet 

- Nationella Nätverket för samordningsförbunds (NNS) årsmöte 

- Nationella rådets rekommendation kring att ta emot medel eller 
gåvor från företag eller privatpersoner 

 

§ 76 Föregående protokoll  

 Läggs till handlingarna.  

 

§ 77 Information om Försäkringskassans beslut att bevilja alla 
samordningsförbunds styrelser ansvarsfrihet för år 2019 

Försäkringskassan noterar dock de förtroendevalda revisorernas 

påpekande i Årsredovisning 2019 för Samordningsförbund 

Gävleborg: 
- Resultatet enligt årsredovisningen är inte förenligt med det 

finansiella mål som är uppställt.  

- Resultat enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de 

verksamhetsmål som är uppställda.  

 

Följande åtgärder har vidtagits:   

Inför 2020 har målen i verksamhetsplanen reviderats, det finns tre 

istället för fem mål.  

Vad gäller det finansiella målet så består budget 2020 redan vid årets 

ingång, av en större andel redan beviljade medel. Under året har en 
insats underförbrukat medel och en insats har inte kunnat starta. 

Detta med anledning av omprioritering av personella resurser på 

grund av pandemin. Därför kommer förbundet inte heller nå det 

finansiella målet för 2020. 

I budget för 2021 kommer ännu större andel av budgeten bestå av 
redan beviljade insatser än 2019 och 2020.  
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§ 78 Nationella Nätverket för Samordningsförbunds (NNS) 
årsmöte 

Ordförande, Tommy Berger, deltog i Nationella Nätverket för 

Samordningsförbunds (NNS) årsmöte den 29 oktober, för förbundets 

räkning. För att redovisa verksamheten 2019-2020 har en film 
producerats, https://www.youtube.com/watch?v=03o3-

gK5PpU&feature=youtu.be.  

NNS har skickat ut en uppmaning om att nominera kandidater till 

styrelsen, särskilt revisorer, sista datum är 31 januari. 
 

§ 79 Nationella rådets rekommendation kring att ta emot medel 
eller gåvor från företag eller privatpersoner 

Nationella rådet gör bedömningen att det inte är lämpligt att 

samordningsförbunden tar emot medel från företag eller 
privatpersoner, till exempel gåvor eller crowdfunding. 

   

§ 80 Information om vad vi och Nationella nätverket för 
Samordningsförbund (NNS) gör i regeringsuppdraget att 
motverka och stoppa psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i 
nära relationer 

Socialstyrelsens dödsfallsutredningar visar att många av de som 

upplever våld i nära relationer även har haft kontakt med flera 

myndigheter. Det finns dessutom en stark korrelation mellan 

upplevelsen av väld i nära relationer och dåligt mående, inte minst 
psykiskt, därför är detta en angelägen fråga för 

samordningsförbunden. 

NNS har samlat in enkätsvar ”Sju frågor om våld” från individer 

som deltar i samordningsförbunds finansierade insatser. Av de ca 

500 personer som svarat har nästan 71% svarat ja på någon av 
frågorna, 75% av kvinnorna och 64% av männen. Av de som svarat 

ja på någon av frågorna om våld har 94% också svarat att de 

bevittnat upplevt våld som barn. 

 

Samordningsförbund Gävleborg är en pilot 2 grupp, vi har;  

• haft dialoger med alla medlemmar via Mysam och Trisam 

för att berätta om NNS arbete.  

• sett till att Försäkringskassans handläggare i Trisam 
använder enkätfrågorna.  

• genomfört två utbildningstillfällen under hösten i samverkan 

med Länsstyrelsen, med tema varför vi ska ställa frågor om 

våld samt om hur man gör. Till varje tillfälle hade vi ca 130 

anmälda.  

https://www.youtube.com/watch?v=03o3-gK5PpU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=03o3-gK5PpU&feature=youtu.be
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• pågående dialog inom Mysam om möjligheten att Trisam 
teamen blir en bas för att kunna diskutera på handläggarnivå 

och vara ett praktiskt stöd till varandra.  

• pågående arbete med Insatskatalogen för att säkerställa att 

alla kommuners våldskontakter finns med. 

 

§ 81 Information, hyra av datorer för processledare Mysam 
och Trisam  

Försäkringskassan har nya riktlinjer för digitala möten, anställda får 

inte delta i möten via Zoom eller Teams på grund av säkerhetsrisker.  

Förbundschef håller med anledning av detta på och undersöker 

kostnader för att i första hand på kortare tid hyra datorer för 
processledare för Mysam och Trisam.  

 

§ 82 Beslut, Verksamhetsplan och Budget 2021-2023 

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, redogör för budget och 

förändringar i verksamhetsplanen.  
 

 Beslut 

Styrelsen bifaller Verksamhetsplan och budget för 2021-2023. 

 

§ 83 Beslut, ansökan om samverkansmedel Ett hållbart 
arbetsliv i Hofors dnr SFG 20-27 

Hofors kommun har ansökt om totalt 1 939 366 kr. 

Ansökta medel för;  

- 2021 uppgår till 934 400 kr 

- 2022 uppgår till 829 400 kr 

- 2023 uppgår till 175 566 kr 

 

Syftet med ansökan är att efter utbildning av personal inom metoden 

Supported Employment/Individual Placement and Support integrera 

arbetsmetoden på AMI i Hofors via en finsamcoach. Genom 

insatsen kommer man även att utveckla formerna för samverkan 

mellan parterna. 

 
Beslut 

Styrelsen beslutar bifalla ansökan om samverkansmedel för Ett 

Hållbart Arbetsliv i Hofors under perioden 2021-01-01 – 2023-03-

01 med respektive maxbelopp per år. 

 

Bifallet sker under förbehåll att vid styrelsens uppföljning under 
oktober månad 2021 så följer insatsen utförande enligt plan, 

avseende genomförande och ekonomi. I det fall styrelsen anser att 
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insatsen ej följer utförande enligt plan, kommer 

Samordningsförbundets avtal med insatsägaren att avslutas per 

2021-12-31.   

 

§ 84 Fastställande av datum för styrelsemöten 2021 

Följande datum föreslås för Samordningsförbundets styrelsemöte 

2021:  

- 2021-02-05, kl. 9:30-12 

- 2021-03-19, kl. 9:30-12 
- 2021-05-28, kl. 9:30-12 

- 2021-09-03, kl. 9:30-12 

- 2021-10-15, kl. 9:30-12 

- 2021-11-26, kl. 9:30-12 

 
Beslut  

Ovanstående datum fastställs.  

 

 

§ 85 Aktuella kurser och konferenser 
  

Förbundschef samt verksamhetsutvecklare deltar på följande:   

- Slutkonferens Hälsofrämjande Etablering 2020-11-27 

- Länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighets gemensamma 

konferens Nationell samling: Internationella 
funktionshindersdagen 2020 2020-12-03 

- Forum för jämställdhet 2021-02-02 - 03  

Nationella Rådet kommer att publicera en utbildning för 

styrelseledamöter på finsam.se i januari 2021. 

Nationella rådet kommer att bjuda in till temaseminarier vid tre 
tillfällen under våren 2021.  

§86 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor 

 

§87 Mötets avslutande 

 Ordförande avslutar mötet 


