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Styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg 

 
Plats och tid: Digitalt via Teams 

Kl. 9:30-10:30 

 
Ledamöter Tommy Berger (S) Region Gävleborg 

Kenneth Axling (S) Hofors kommun 

Eva Alner Liljedahl Försäkringskassan 

Anna Magnusson Kroon Arbetsförmedlingen 

Anders Öquist (S) Ockelbo 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 

Henrik Berglund Persson (S) Hudiksvalls kommun 

Hans-Olov Frestadius (S) Sandvikens kommu

  

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef 

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 

Lina Bjarnolf, ekonom 
 

 

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

Per Lundgren 

 
 

Ordförande …………………………………………. 

Tommy Berger 

 
 

Justerare …………………………………………. 

Marianne Persson  

Paragrafer § 40 - 52 
 

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 ………………………… 

        Per Lundgren 
 

 

 

Justerares sign Utdragsbestyrkande 
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§ 40  Mötets öppnande, upprop 
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet. Upprop genomförs. 

 

§ 41  Val av justerare för dagens möte 
   Marianne Persson utses att tillsammans med ordförande justera       dagens   

    protokoll. 

 

§ 42  Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

 

§ 43  Föregående protokoll 
Läggs till handlingarna. 

 

§ 44  Föredragning Ett hållbart arbetsliv 
Olof Walin, Enhetschef Arbetsmarknad & Integration och Helena Johansson, 

Arbetsmarknadshandläggare samt Finsam-coach i insatsen, presenterar en 

nulägesrapport för Ett hållbart arbetsliv i Hofors. 

Från starten i januari 2021 har 6 deltagare ingått; en har avslutats för vidare 

rehabilitering, tre är i placering hos arbetsgivare. Fler deltagare är på väg in, 

remittering sker via Trisam. 

Remittenter är i huvudsak kommunens arbetsmarknadsenhet och socialtjänst, 

Arbetsförmedlingen remitterar i nuläget inga nya deltagare till insatsen. Det finns 

även hinder att överbrygga då regelverk med Försäkringskassan skapar 

svårigheter att hålla sig till metoden. Försäkringskassan återkopplar för att titta 

närmare på frågan med aktuell handläggare.  

 

Trisam är ett viktigt forum för att individerna i insatsen ska få ett så bra och 

sammanhållet stöd från alla parter som möjligt.  

Man uppmärksammar även att deltagare som i ett försteg medverkat i den 

kommunala insatsen Grön Rehab är mer förberedda och har kortare väg till 

arbete och studier.  

 

§ 45  Anmälan om delegerade beslut 
- Lokal individinriktad insats efter Trisam Hudiksvall dnr SFG 21-17.1 

 

§ 46  Information, Medelstilldelning 2022 
Efter förfrågan till länets kommuner och Region Gävleborg har 

Samordningsförbund Gävleborg begärt statliga medel för 2022 med samma 

summa som föregående år.   

Det innebär att en begäran från staten av 6 660 000kr, kommunerna i länet 

budgetar tillsammans för 3 330 000kr och Region Gävleborg budgeterar för 

3 330 000kr.  

 

Styrelsen kommer att se över dialogformen med parterna angående 

medelstilldelning då det i nuläget inte bedöms ske ändamålsenligt.  

 

 



Protokoll 
2021-09-03 

3 (5) 

Justerares sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

§ 47  Information, Referensgrupp Samordningsförbund Gävleborg 
Parternas chefer på övergripande nivå har tillfrågats om att upprätta en 

referensgrupp till samordningsförbundet i syfte att på strategisk nivå bidra till 

förbundets verksamhet.  

Förslaget har tagits emot positivt, förbundschef har initierat ett första möte med 

gruppen den 14 september.  

 

§ 48 Information, Trisam 2022 
Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, informerar om att det har skett inledande 

dialoger med förbundets alla parter om hur arbetat med Trisam ska bedrivas och 

finansieras under 2022.  

Det är statliga parterna är tydliga med att det är nödvändigt för deras fortsatta 

samverkan att handläggare finansieras via samverkansmedel. En allt högre 
styrning av de statliga myndigheternas uppdrag göt att det blir svårare att ha 

lokala arbetssätt.  

Just nu håller också en arbetsgrupp, med medarbetare från alla parter, på att ta 

fram förslag på insats för att kunna erbjuda som ett nästa steg efter Trisam, för de 

individer som inte kan ingå myndigheternas ordinarie tjänster. 

För förbundet är det viktigt att finansiering för Trisam 2022 minskar till fördel 

för att fler individer kommer vidare i en lågtröskelrehabilitering mot arbete efter 

Trisam.  

 

Styrelsen håller med om att Trisam måste stödjas ekonomiskt av förbundet i 

någon form eftersom vissa delar inte ligger inom ordinarie verksamhetsområden. 

Förbundet kan och bör finansiera strukturell samverkan som inte annars kommer 

att upprätthållas, frågan är i vilken utsträckning.  

Budget för 2022 beslutas av förbundsstyrelse den 26 november 2021, innan dess 

måste en ansökan om samverkansmedel har formulerats och bearbetats.  
    

§ 49 Information, Rapport politisk och finansiell samordning från 
Nationella Nätverk för Samordningsförbund (NNS)  
Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, informerar om att NNS årsmöte 2021-

04-23, beslutade att överlämna en rapport om politisk och finansiell samordning 

till NNS medlemmar för vidare utvecklingsarbete.  

Politisk och finansiell samordning kan ske via en utökad förbundsordning med 

ändamål att bidra till systemutveckling, att fungera som en arena för 
kunskapsutveckling och stöd för utveckling av ordinarie verksamhetsstruktur och 

därmed bidra till att inte begränsa arbetet till förbundets ekonomiska ramar.  

Rapporten distribueras till styrelsens medlemmar.  

 

§ 50  Information, Utbildning, en värld i förändring  
Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, informerar om att Hans Abrahamsson 

docent i freds och konfliktforskning vid Göteborgs universitet på uppdrag av 

SKR har tagit fram en självstudiekurs i omvärldskunskap, samhällsförändring 

och medborgardialog.  

Frågan ställs till styrelsen om det finns intresse att starta en självstudiegrupp.  

 

Mötet föreslår att arbetsutskottet tar fram förslag på plan för att kunna genomföra 

i samband med styrelsemöten. 
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§ 51 Övriga frågor 
- Digital signering, samtliga kommunrepresentanter i styrelsen kan signera 

dokument med Bank-ID. Statliga representanter samt regionen undersöker 

fortfarande frågan.  

 

- Henrik Berglund Persson, föreslår att styrelsen bjuder in representanter för 

det ESF finansierade projektet - Utveckling av sociala företag, där 

Hudiksvall och Söderhamns kommun medverkar. Målet med projektet är att 

skapa modeller för hållbara samverkansstruktur och flera affärer mellan 

kommuner och sociala företag - allt för att tillsammans bidra till en 

framgångsrik samhällsutveckling och en breddad arbetsmarknad.  

 

§ 52  Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet 
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