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Arbetsutskott Samordningsförbund Gävleborg  
 
 

Plats och tid Dospace, Norra Kungsgatan 1 Gävle samt digitalt via Teams 

 Kl. 15-17 

   

Ledamöter Tommy Berger (S), ordförande Region Gävleborg  

Kenneth Axling (S), vice ordförande Hofors kommun 

Jeanette Radstake Gustavsson  Arbetsförmedlingen 

Eva Alner Liljedahl   Försäkringskassan 

 

Övriga Anna-Karin Hainsworth, förbundschef 

 Lina Bjarnolf, ekonom  

 Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 
 

§ 64 Mötets öppnande 

Ordförande, Tommy Berger, hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 
 

§ 65 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns  

 

§ 66 Föregående protokoll  

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§ 67 Styrelserapporter 

Inget att rapportera.  

 

§ 68  Verksamhetsrapporter 

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, föredrar genomförda aktiviteter inom 

ramen för NNS uppdrag Ökad upptäckt av våld.  

Högskolan i Gävle har beviljats forskningsmedel av Försäkringskassan för 

genomförande av en forskningsstudie under rubriken; - Att fråga om våld och 

ta hand om svaret: Möjligheter och hinder för arbetslivsrelaterad 

rehabilitering vid långtidssjukskrivning kopplad till våldsutsatthet. 

Våra finansierade insatser kommer att erbjudas att delta i forskningsstudien.  
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§ 69 Information underlag för individinriktade insatser – nästa 
steg efter Trisam 

I syfte att stimulera förbundets parter att initiera och starta upp fler 

individinriktade insatser, tillsattes under maj 2021 en arbetsgrupp – Nästa steg, 

individinriktade insatser, med representanter från förbundets parter. 

Arbetsgruppen har arbetat fram en skrivelse som presenterar fokusområde och 

önskvärd inriktning för förbundsfinansierade individinriktade insatser.  

Underlaget kommer att presenteras vid medlemssamråd, i länsledning välfärd 

samt för Samordningsförbundets styrelse. 

 

§ 70 Ett hållbart arbetsliv Ovanåker, uppföljning 

Enligt beslut vid styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg 2020-05-29 §43 

beviljades ansökan om samverkansmedel Ett hållbart arbetsliv i Ovanåker. Beslut 

fattades om att följa upp insatsen i september/oktober 2021 för bedömning om 

fortsatt finansiering.  

Insatsen bedöms följa plan både gällande kostnader samt resultat.  

 

Förslag till beslut 

Bifall till fortsatt finansiering enligt beviljad ansökan. 

 

§ 71 Förslag till beslut, koordinering Mysam 2022 

Processledare lokal samverkansgrupp Mysam har under verksamhetsår 2021 

omfattat 90 % av en tjänst med syfte att stödja och stimulera Mysam grupperna 

till utveckling av fler samverkansinsatser.  

På begäran av Arbetsförmedlingen har organisering av Mysam samt Trisam 

styrgrupp reviderats till att omfatta mindre mötestid. Organiseringen följs upp av 

referensgruppen för fyrpartssamverkan under första halvåret 2023. 

Uppdraget att stimulera till flera samverkansinsatser bedöms vara färdig i och 

med att underlag för individinriktade insatser är framtaget. 

Samordningsförbundets kansli tar nu över uppdraget att stödja parterna i att 

utforma ansökningar om samverkansmedel.  

Att koordinera länets Mysam grupper bedöms omfatta 25% arbetstid, vilket 

finansieras via samverkansmedel.  

Förslag till beslut 

Bifall till fortsatt finansiering under 2022 samt 2023 enligt förslag. 

 

§ 72 Ansökan om samverkansmedel Trisam 2022–2023 

Förbundschef Anna-Karin Hainsworth informerar om nuläge för processen med 

ansökan om samverkansmedel för Trisam 2022–2023. 

Två ansökningar är under arbete, den en har operativ inriktning Trisam 

handläggartid och den andra strategisk inriktning Trisam processledare och 

Trisam utvecklare. 
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Den operativt inriktade ansökan omfattar finansiering av handläggartid i Trisam-

team och omfattar tid för medarbetare från Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen, för rehabiliterings koordinatorer från Region Gävleborg samt 

handläggare inom kommunens socialtjänst. Medel kommer kunna sökas för 

dubbel mötestid (inkluderar tid för; planering, genomförande möte, uppföljning). 

 

Den strategiskt inriktade ansökningen omfattar finansiering av metodstöd, 

handledning och samordning av Trisam.  

Ansökan omfattar tid för Region Gävleborgs Trisamutvecklare samt tid 

Processledare med övergripande ansvar för insats Trisam.  

 

Underlag att ta ställning saknas för närvarande.  

 

§ 73 Ansökan om samverkansmedel Ett hållbart arbetsliv 
Ljusdal 

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, föredrar ansökan Ett hållbart arbetsliv 

Ljusdal. Insatsen ligger i linje med utveckling av individinriktade insatser.   

Ansökan har behandlats av beredningsgruppen som ställer sig bakom ansökan.  

 

Arbetsutskottet ställer sig positivt till ansökan, men tveksamma till att förbundet 

finansierar insatsens lokalkostnader.  

Förslag till beslut 

Bifall med undantag från finansiering av insatsens lokalkostnader. 

 

§ 74 Ansökan om samverkansmedel RESAN Söderhamn 

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, föredrar ansökan RESAN från 

Söderhamn. Ansökan har behandlats av beredningsgruppen som ställer sig bakom 

ansökan. Insatsen ligger i linje med utveckling av individinriktade insatser.   

Förslag till beslut 

Bifall 

 

§ 75 Verksamhetsplan och budget 2022–2024 

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, informerade om förslag till 

verksamhetsplan samt budget för 2022–2024. Vissa kostnader i budgeten saknas 

fortfarande eftersom ansökan om samverkansmedel Trisam fortfarande bearbetas.  

Arbetsutskottet ser gemensamt över indikatorer.  

 

§ 76 Aktuella kurser och konferenser 

- Finsam konferensen 2022 genomförs den 5–6 april i Halmstad. 

- JÄMY anordnar en digital spridningskonferens Ökad upptäckt av våld, 1 

december 2021. 
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Konferensen presenterar erfarenheter från arbetet inom regeringsuppdraget 

och visar på fördelar och utmaningar med samverkan för ökad upptäckt av 

våld samt vikten av ledning och styrning i arbetet. Regeringsuppdraget 

genomförs av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen. 

 

§ 77 Övriga frågor 

- Region Gävleborg utser en ny ordinarie representant till 

Samordningsförbundets styrelse från och med 1 jan 2022. 

- Möteskalender Samordningsförbundets arbetsutskott 2022 fastställs. 

- Möteskalender Samordningsförbundets styrelsemöten 2022 fastställs. 

 

§ 78 Mötets avslutande   

Ordförande, Tommy Berger, avslutar möte. 

 

 

 

 

 

 

Per Lundgren   Tommy Berger 

Verksamhetsutvecklare/Sekreterare  Ordförande 
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