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Styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg 

 
Plats och tid: Dospace Gävle samt via Teams, kl. 9:30-12:00 

 
Ledamöter Tommy Berger (S), ordförande Region Gävleborg 

Eva Alner Liljedahl  Försäkringskassan 

Jeanette Radstake Gustavsson  Arbetsförmedlingen 

Einar Wängmark (S)  Ovanåker kommun 

Ove Schönning (S)  Ljusdals kommun 

Stefan Grandien (S)  Gävle kommun  

Hans Frestadius (S)    Sandvikens kommun 

 

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef 

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 

Lina Bjarnolf, ekonom 

Jan Brandberg, Mikael Damberg, 

Sofia Groth, Fredrik Nygren, §53-58 

 
 

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

Anna-Karin Hainsworth 
 

Ordförande …………………………………………. 

Tommy Berger 
 

Justerare …………………………………………. 

             Stefan Grandien 

Paragrafer § 53 - 68 
 

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 

 
 

 

 

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

§ 54  Val av justerare för dagens möte 
   Stefan Grandien utses att tillsammans med ordförande justera       dagens   

    protokoll. 

§ 55  Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

§ 56  Föregående protokoll 
Läggs till handlingarna. 

§ 57  Föredragning, Utveckling av egenmakt i Hudiksvall 
Sofia Groth och Fredrik Nygren presenterar insatsen som pågår under perioden 2021-

02-01-2021-10-31. De har under insatstiden fokuserat på nätverkande, 

omvärldsbevakning, utbildning inom tjänstedesign samt spridning av kunskap allt 

med fokus på att se brukarens perspektiv på välfärdens tjänster. Om offentlig 

möjliggör sektor att brukare får inflytande i sin egen process kommer vi att få 

effektivare tjänster med ett bättre resultat. 

§ 58  Föredragning av ESF projekt, utveckling socialt företagande Hudiksvall 
samt Söderhamn 
SKR tillsammans med tolv kommuner i landet ingår i ett ESF-projekt för att skapa 

modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och 

sociala företag. Jan Brandberg Söderhamns kommun samt Mikael Damberg 

Hudiksvalls kommun beskriver de utmaningar man ser i projektet kring samordning 

och utveckling av finansieringslösningar. 
 

§ 59  Ny styrelseledamot Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen anmäler ny styrelseledamot, Jeannette Radstake 

Gustafsson som ersätter Charlotta Backström. 
 

§ 60  Anmälan om delegerade beslut 
- Mysam Gävle initiativ, dnr SFG 21-20 

- Avtal elektronisk signering, dnr SFG 21-21 
 

§ 61 Delårsrapport 2021-01-01 – 2021-08-31 
Beslut 

Styrelsen godkänner delårsrapporten. 
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§ 62  Rapport från medlemssamråd  
Medlemsamråd genomfördes i samband med det kommunsamråd som Region 

Gävleborg anordnade den 17 september. Samordningsförbundets dagordning bestod 

av en redogörelse av helårsekvivalenter, verksamhet och resultat 2021, prognosbudget 

2021 samt en redogörelse för pågående ansökningar. 

Gällande medelstilldelning så kommer Samordningsförbundet i framtiden inte att 

fråga om medlemsavgift varje år utan varje medlem meddelas om avgift. Om man i 

framtiden vill höja avgiften, genom att ta emot en större andel av medel avsätter varje 

år för Gävleborg, kommer en bred dialog ske. 

 

Fördjupade samråd i länets fyra hörn kommer att genomföras den 18 och 19 november 

inbjudan går ut under nästa vecka till kommunstyrelsens ordförande samt 

kommunchef, regionråd samt hälso- och sjukvårdsdirektör, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassans högsta chefer i länet. Styrelsen kommer att få kopia på inbjudan 

och ombeds hjälpa till att inbjudan uppmärksammas. 
 

§ 63 Beslut, ansökan om samverkansmedel Projektering Fontänhus 
dnr SFG 21-18  
Sandvikens kommun har ansökt om totalt 1 197 845 kr. 

Syftet med ansökan är att förbereda en start av ett Fontänhus i Sandviken. 
 

Beslut 

Styrelsen beslutar bifalla ansökan om samverkansmedel för Fontänhus i Sandviken 

under perioden 2022-01-01—2022-12-31. 
 

Bifallet sker under förbehåll att insatsen följer utförande enligt plan avseende 

genomförande och ekonomi vid styrelsens granskning. 
 

§ 64  Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS), förslag om höjning 
av medlemsavgift  
NNS har föreslagit en höjning av serviceavgift för mer tjänstemannastöd. 

Arbetsutskottet har tagit del av all dokumentation och föreslår att 

Samordningsförbund Gävleborg inte ställer sig bakom den föreslagna höjningen. Ta 

med punkterna. 

Ordförande, Tommy Berger, skriver ett svar som förklarar vårt ställningstagande. 
 

§ 65  Medlemsmöte, Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS) 
NNS har bjudit in till medlemsmöte den 2 december klockan 9 till 12. Ordförande, 

Tommy Berger, kommer att representera samordningsförbundet i mötet. 

Styrelsemedlemmar som avser att delta meddelar kansliet. 
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§ 66  Trisam samt Mysam 2022 
Enligt plan är uppföljning av den ökade omfattning av mysan processledare planerat 

till idag. På initiativ av referensgruppen har nu ett arbete startat för att se över 

strukturen för våra samverkansmöten i länet. Arbetsförmedlingen är tydliga med att de 

inte kan lägga lika mycket tid i framtiden på lokala samverkansmöte. Idag på 

eftermiddagen träffas vi i en arbetsgrupp och försöker tillsammans komma fram till en 

framtida organisering som passar alla. 
 

Angående trisam 2022 så kommer åtminstone Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan att ansöka om samverkans medel för handläggare. 

 

§ 67  Övriga frågor 
Trisam 2.0 anordnar slutkonferens den 10 december klockan 8 till 12. Inbjudan 

skickas ut till styrelsen, de som avser delta meddelar kansliet.  
 

§ 68  Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet 
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