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Protokoll  

2022-09-02 
 
 

 

Styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg 

 
Plats och tid: Teams/Dospace Norra Kungsg. 1 Gävle, kl. 9:30-12 

 

Ledamöter Jan Lahenkorva (S), Ordf.  Region Gävleborg 

Tomas Fröjd (S), V. ordf.  Hofors kommun 

Anna Fält Skoglund   Försäkringskassan 

Jeannette Radstake Gustavsson Arbetsförmedlingen 

Ove Schönning (S)   Ljusdal kommun  

Stefan Nybom (S)   Nordanstigs kommun 

Carina Nordqvist (S)   Ovanåker kommun 

Marianne Persson (C )  Söderhamn kommun 

 

Övriga  Hans Backman (L)   Region Gävleborg §52- 

  Erika Engberg (S)   Bollnäs kommun § 52- 

  Stefan Grandien (S)   Gävle kommun 

  Henrik Berglund Persson (S)  Hudiksvall kommun §52- 

  Anders Öquist (S)   Ockelbo kommun   

 

Anna-Karin Hainsworth, Förbundschef  

Per Lundgren, Verksamhetsutvecklare  

Anders Roth, Ockelbo kommun, §48–52 
 

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

Anna-Karin Hainsworth 
 

Ordförande …………………………………………. 

Jan Lahenkorva 
 

Justerare …………………………………………. 

             Marianne Persson  

Paragrafer § 48–61 
 

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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§ 48  Mötets öppnande, upprop 
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet. Upprop genomförs. 

 

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

    protokoll. 

 

§ 50  Godkännande av dagordningen  
Beslut om Fontänhus Sandviken behandlas som en informationspunkt eftersom 

handlingar inte har inkommit.  

 

§ 51  Föregående protokoll 
   Läggs till handlingarna 

 

§ 52  Information, Ett hållbart Arbetsliv Ockelbo 
Anders Roth informerar om insatsen som finansierades till och med den 30 juni 2022. 

Ett hållbart arbetsliv implementeras nu som ett arbetssätt inom 

Arbetsmarknadsenheten i Ockelbo kommun. De når inte riktigt sina numerära mål 

men har under resans gång haft stora utmaningar i och med pandemin samt 

Arbetsförmedlingens förändringar. Den allra viktigaste vinsten har varit att man via 

Trisam har upparbetat enkla korta vägar för operativ samverkan, inte minst med 

vården.  

§ 53 Information, rapport för kvartal 2  
a. Insatser  

I huvudsak löper alla insatser enligt plan.  

Att notera och jobba vidare med;  

Hudiksvalls kommun har fortsatt svårt att identifiera ärenden till Trisam.  

Hofors kommun fortsätter att jobba med den interna samverkan mellan 

försörjningsstöd och Arbetsmarknad och Integration både vad gäller Trisam och Ett 

hållbart arbetsliv.  

Dessutom får vi signaler vid sidan av kvartalsrapporterna om stora problem med att 

individer inte får tillgång till arbetslivsinriktade rehabilitering efter Trisam. Dels finns 

det få insatser för personer som inte klarar av att delta tio timmar i veckan. Intag till 

gemensam kartläggning mellan Arbetsförmedlingen har varit stoppad en stor del av 

året samt att Arbetsförmedlingens handläggare dels inte får anvisa till 

samordningsförbundsfinansierade insatser (konkurrenslagstiftning)och inte hinner 

anvisa till program. 

b. Ekonomi 

Ingen sammanställning, alla har inte rekvirerat.  

 

§ 54  Anmälan om delegerade beslut 
- Ersättning för kurslitteratur förbundschef. 
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§ 55  Information äskande av medel för 2023 
   Samordningsförbund Gävleborg har för 2023 äskat 9 460 tkr från staten. 
 

§ 56  Beslut, ansökan om samverkansmedel Kärnhuset 2.0 Sandviken  
Sandvikens kommun söker tillsammans med övriga parter om medel för att utveckla 

verksamheten Kärnhuset/Vågbrytaren för att bättre kunna möta personer med behov 

av samordnad rehabilitering.  

 

Ansökta medel för;  

- 2022-10-01 – 2022-12-21 uppgår till 343 900 kr 

- 2023 uppgår till 1 273 150 kr 

- 2024 uppgår till 1 225 340 kr 
 

   Beslut 

Styrelsen beslutar bifalla ansökan om samverkansmedel för Kärnhuset 2.0 Sandviken 

med respektive maxbelopp per år.  

 

Bifallet sker under förbehåll att insatsen vid styrelsens uppföljning under oktober 

månad 2023 följer utförande enligt plan avseende genomförande och ekonomi. I det 

fall styrelsen anser att insatsen ej följer utförande enligt plan, kommer 

Samordningsförbundets avtal med insatsägare att avslutas per 2023-12-31. 

 

§ 57  Information, förlängning av projektering Fontänhus Sandviken  
Hans Frestadius, ledamot från Sandvikens kommun tillika interimsstyrelsen för 

Fontänhus Sandvikens ordförande, berättar att de inte kommer att hinna starta 

Fontänhuset som planerat innan sista december.  

De avser därför att söka med medel för att kunna slutföra starten av Fontänhuset.  

Till nästa möte kommer detta att komma upp som en beslutspunkt med kompletta 

handlingar.  

 

§ 58  Information ESF+ 
Arbetsgruppen bestående av Klarälvdalens förbundschef, Ann-Karin Bohl, Arvika-

Edas förbundschef Magnus Lindström, Södra Dalarnas förbundschef Jonas Wells 

samt förbundschef från Gävleborg Anna-Karin Hainsworth har precis sammanställt en 

enkät och i dagarna skickat ut kompletterande frågor. Syftet med enkäten är att skapa 

en inledande gemensam bild av vad vil förbund tillsammans vill göra. Dialog om vad 

det innebär att medfinansiera ett ESF-projekt sant Värmlands projektparaplys roll. 

Nästa steg kommer att handla om att förankra med alla tio lokala samverkansgrupper 

(Mysam) samt beredningsgruppen.  

 

§ 59  Aktuella kurser och konferenser 
- NNS medlemsmöte den 7 oktober 2022 

- Trisam-konferens 13 oktober, Söders källa Gävle 
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§ 60  Övriga frågor  
- Påminnelse till styrelsen att svara på enkäten som skickades ut igår.  

- Ove beskriver hur de har arbetat med att halvera antalet personer som uppbär 

försörjningsstöd. Arbetsmarknadsenheten arbetar med olika jobbspår; restaurang, rekond 

verkstad, skog. Mer än 50% av alla deltagare går till fasta anställningar efteråt. De arbetar 

parallellt med kontakter med privata arbetsgivare. För mer information, kontakta Peter 

Knapp på arbetsmarknadsenheten Ljusdals kommun.    

§ 61  Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet 
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NAMN: MARIANNE PERSSON
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