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Arbetsutskott Samordningsförbund Gävleborg 2021-08-23 
 
 

Plats och tid  digitalt via Teams 

  Kl. 10-12 

   

Ledamöter Kenneth Axling (S) Ordförande Hofors kommun  

  Eva Alner Liljedahl (§32-37) Försäkringskassan  

  Charlotta Backström (§32-40) Arbetsförmedlingen 

 

Övriga Anna-Karin Hainsworth, förbundschef 

 Lina Bjarnolf, ekonom  

 Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 
 

§ 32 Mötets öppnande 

Ordförande, Kenneth Axling, hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 

§ 33 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns  

 

§ 34 Föregående protokoll  

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§ 35 Digital signering  

Följande kommuner har godkänt att signera Samordningsförbundets handlingar 

med bank id; Sandviken, Ockelbo, Bollnäs, Ljusdal, Hudiksvall, Hofors, 

Ovanåker.  

Söderhamn, Ovanåker samt Nordanstigs kommun har inte återkopplat ännu.  

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Gävleborg undersöker 

vidare, frågan lyfts igen på nästa möte.  

 

§ 36 Medelstilldelning 2022 

Förfrågan om att med sista svarsdatum 27/8 har skickats till kommunerna och 

Region Gävleborg.  Hittills endast positiv respons.  

Förslaget är att Samordningsförbund Gävleborg för 2022, liksom för föregående 

år, tar emot 6,66 mkr från staten.  

 

§ 37 Referensgrupp Samordningsförbundet 

Samordningsförbund Gävleborg har varit i kontakt med representanter med 

övergripande chefsansvar från alla parter med en förfrågan om de kan ingå i en 
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referensgrupp till Samordningsförbund med syfte att samla alla parter för att 

samråda kring inriktning av insatser både framtida och pågående. Ett första möte 

med dialog om uppdrag och parternas önskemål är inplanerat. Kommun och 

Region Gävleborg kommer att fatta beslut i Länsledning Välfärd gällande sitt 

deltagande.  

 

§ 38 Trisam   

Dialog är påbörjade med chefsrepresentanter från alla parter i syfte att planera för 

Trisam 2022.  

En arbetsgrupp för individinriktad insats som ett steg efter Trisam konsultation 

har startat innan sommaren med målsättning att ansöka om samverkansmedel 

2022. 

 

§ 39 Mysam processledare 2022 

Punkten utgår eftersom Försäkringskassan som påkallat behovet av att 

tidigarelägga uppföljning av omfattning av processledare Mysam för 2022 var 

tvungen att avvika från mötet. 

§ 40 Pågående ansökningar om samverkansmedel 

Information om de ansökningar om samverkansmedel som Samordningsförbund 

Gävleborg för närvarande arbetar med. 

 

§ 41 Dataskyddsombud   

Vårt ombud Mattias Holmetun, SF Jämtland byter arbetsuppgifter men erbjuder 

sig att fortsätta sitt uppdrag. Ordförande uppdaterar ordförande beslutet med nya 

uppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. 

 

§ 42 Välfärd i samverkan  

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har tagit ett initiativ till ett nationellt 

kunskaps och kompetenscentrum för samordning och samverkansfrågor. 

Föreningen Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS) har beslutat 

ställa sig bakom förslaget. Arbetsutskottet tog del av en skrivelse angående detta 

och enades om att fortsätta bevaka frågan.  

Arbetsutskottet informerades om att under hösten kommer förbundschef, Anna-

Karin Hainsworth, att delta i träffar som Samordningsförbund Centrala 

Östergötland anordnar för att ta in flera perspektiv och skapa delaktighet.  

 

§ 43 Information om skrivelse om SUS adresserad från en 
arbetsgrupp vid Nationella Rådet 

En arbetsgrupp vid Nationella Rådet, bestående av förbundstjänstemän har 

författat en skrivelse för att föra fram synpunkter inför införandet av ett nytt 

system för uppföljning av samverkan. Samordningsförbund Gävleborg tjänstemän 
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ställer sig bakom skrivelsen.   

§ 44 Rapport politisk och finansiell samordning från 
föreningen Nationella nätverket för samordningsförbund 
(NNS) årsmöte 2021 

Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) årsmöte 2021 

beslutade att lämna rapporten för politisk och finansiell samordning till 

samordningsförbunden för fortsatt utvecklingsarbete. Rapporten föredras vid nästa 

styrelsemöte.  

§ 45 Utbildning, en värld i förändring 

Hans Abrahamsson, docent i freds- och konfliktforskning vid Göteborgs har på 

uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner genomfört en större 

forskningsstudie kring demokratins medborgardialogens och den sociala 

hållbarhetens förutsättningar. Det har omvandlats till ett kurspaket med 

diskussionsfrågor. Samordningsförbund Gävleborg erbjuder intresserade att 

tillsammans att delta i självstudiekursen, tre avsnitt som efterföljs av gruppträff 

för dialog utifrån gruppdiskussionsfrågorna.  

 

§ 46 Tidsplan insatsredovisning till styrelse 

Dialog om vilka insatser som kommer att bjudas in för föredragning för styrelsen 

under hösten.  

 

§ 47 Övriga frågor 

Inga övriga frågor  

 

§ 31 Mötets avslutande 

Ordförande, Kenneth Axling, avslutar möte 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Karin Hainsworth    Kenneth Axling  

Förbundschef/Sekreterare   Ordförande 
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