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Protokoll  

2022-10-14 
 
 

 

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 

Anna Magnusson Kroon   Arbetsförmedlingen 

Ove Schönning (S)   Ljusdal kommun  

Stefan Nybom (S)   Nordanstigs kommun 

Anders Öquist (S)   Ockelbo kommun 

Stefan Grandien (S)   Gävle kommun 

 

Övriga  Hans Frestadius (S)   Sandvikens kommun    

 

Anna-Karin Hainsworth, Förbundschef  

Per Lundgren, Verksamhetsutvecklare  

Patrik Wikström RESAN, Söderhamns kommun §62–66 

Carina Silver, Lisa Arvesten, Ett Hållbart arbetsliv, Ljusdal §62–67 

Angelica Gabrielsson Försäkringskassan, processledare Trisam §67–69 
 

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

Anna-Karin Hainsworth 
 

Ordförande …………………………………………. 

Jan Lahenkorva 
 

Justerare …………………………………………. 

             Stefan Nybom  

Paragrafer § 62–83 
 

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

 

§ 63  Val av justerare för dagens möte 
   Stefan Nybom utses att tillsammans med ordförande justera       dagens   

    protokoll. 

 

§ 64  Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes med följande tillägg:  

- Fontänhus Sandviken  

- Information medelstilldelning 

- Information från extra medlemsmötet Nationella Nätverket Samordningsförbund 

(NNS) 7/10 

- SUS-Uppföljning Finsam  

- Påminnelse att nya förbundsordningen ligger på dagordningen till nästa 

fullmäktigesammanträde 

 

§ 65  Föregående protokoll 
   Läggs till handlingarna 

 

§ 66  RESAN, Söderhamns kommun  
Patrik Wikström, Försörjningsstöd Söderhamns kommun deltar i syfte att lämna en 

uppföljning till styrelsen för fortsatt finansiering under 2023.  

Patrik berättar om hur de arbetar inom RESAN, Söderhamn med att stödja sjukskrivna 

och utreda arbetsförmåga. Det har tagit tid att få till ett bra arbetssätt. Det är en lång 

process att få personer att börja insatsen. Av de som har avslutat insatsen finns 

personer både med och utan arbetsförmåga. En utmaning är att deltagare med 

arbetsförmåga fastnar i kö hos Arbetsförmedlingen.  

 

   Beslut 

Styrelsen bifaller fortsatt finansiering till Söderhamns kommun för att bedriva 

insatsen RESAN under perioden 2023-01-01 - 2023-12-31 med 1 242 500 kr, enligt 

avtal.  

  

§ 67 Ett hållbart arbetsliv, Ljusdals kommun  
Lisa Arvesten och Carina Silver, Arbetsmarknadsenheten, Ljusdals kommuns deltar i 

syfte att lämna en uppföljning till styrelsen för fortsatt finansiering 2023-01-01-2024-

03-31.   

Lisa och Carina berättar att de får positiv respons både inom kommunen, från 

deltagare och personer som skulle vilja delta. Insatsen arbetar med att möta det 

individen behöver stöd med för att kunna gå ut på arbetsmarknaden. Har startat walk-

and-talk grupper en gång i veckan både med aktuella deltagare och de som vill starta. 

Det finns även ett samarbete med Mindset på Vuxenskolan.  

Arbetsplatser rekryterats från privata arbetsgivare.  
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Beslut 

Styrelsen bifaller fortsatt finansiering till Ljusdals kommun för att bedriva insatsen Ett 

hållbart arbetsliv, för perioden 2023-01-01 – 2024-03-31 med följande belopp per år:  

-2023 uppgår till 1 037 966 kr 

-2024 uppgår till 270 839 kr 

Detta i enlighet med upprättat avtal. 

 

§ 68  Trisam handläggartid 2022–2023 
Angelica Gabrielsson, Trisam processledare deltar i syfte att lämna en uppföljning till 

styrelsen för fortsatt finansiering.  

Insatsen bedöms följa planering även om kostanden är lägre än förväntat.  
 

   Beslut 

Styrelsen bifaller fortsatt finansiering för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31 med 

totalt 3 982 812 kr enligt avtal och med följande fördelning mellan parterna.  

   

 

§ 69  Trisam processledare samt Trisamutvecklare 2022–2023 
Angelica Gabrielsson, Trisam processledare deltar i syfte att lämna en uppföljning till 

styrelsen för fortsatt finansiering.  
 

   Beslut 

Styrelsen bifaller fortsatt finansiering för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31 enligt 

upprättade avtal och med följande fördelning mellan parterna.  

-Försäkringskassan 413 992 kr 

-Region Gävleborg 1 082 031 kr 
 

§ 70  Beslut, ansökan om samverkansmedel Connect, Bollnäs  
Bollnäs kommun söker tillsammans med samordningsförbundets övriga parter medel 

för att skapa en insats i Bollnäs för de personer som efter att deras ärende lyfts inte 

passar in någon av de ordinarie verksamheterna.  

Bollnäs kommun medfinansierar med kostnader för lokaler, resor, arbetstid för 

enhetschef, administration:  

-2023-01-01 – 2023-12-31 uppgår till 349 984 kr 

-2024-01-01 – 2024-12-31 uppgår till 356 404 kr 
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Ansökta medel för:  

-2023-01-01 – 2023-12-31 uppgår till 1 283 586 kr 

-2024-01-01 – 2024-12-31 uppgår till 1 296 414 kr 

 

Beslut 

Styrelsen återremitterar ansökan med en uppmaning att förtydliga insatsens mål. 

 

§ 71  Ansökan om samverkansmedel, Rätt till Rätt Gävle  
Gävle kommuns funktionsrättsnämnd har beviljat medel till Välfärd Gävle för att 

utveckla arbetet med sjukskrivna personer med försörjningsstöd. Det handlar både om 

att hitta möjligheter att tillvarata arbetsförmåga och om att stödja personer vidare till 

sjukersättning när det bedöms som enda utväg.  

Gävle kommun finansierar detta projekt med 3,25 årsarbetare samt köp av fördjupad 

utredning:  

- 2022-06-01 - 2022-12-31 uppgår till 942 387 kr 

- 2023-01-01 – 2023-09-30 uppgår till 2 313 031 kr 

 

Detta arbete behöver ske i samverkan med andra parter. Vad gäller Försäkringskassan 

samt Region Gävleborg bedömer de, att det som förväntas av dem ligger inom deras 

ordinarie uppdrag. Arbetsförmedlingen kommer att behöva arbeta med att 

sammanställa myndighetens dokumentation för projektdeltagare, vilket i denna 

omfattning inte ingår i deras uppdrag.  

 

Arbetsförmedlingen ansöker därför om samverkansmedel för 33 % av en 

arbetsförmedlare, med följande fördelning:  

-2022-10-15 – 2022-12-31 uppgår till 56 250 kr 

-2023-01-01 – 2023-08-30 uppgår till 149 999 kr  

 

Beslut 

Styrelsen beslutar bifalla ansökan om samverkansmedel för Rätt till Rätt med 

respektive maxbelopp per år.  

 

 

§ 72  Beslut delårsrapport 2022-01-01 – 2022-08-31 Samordningsförbund 
Gävleborg 
 

Beslut 

Styrelsen fastställer delårsrapport 2022-01-01 – 2022-08-31. 
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§ 73  Beslut dataskyddsombud 
    

   Beslut  

Till dataskyddsombud för Samordningsförbund Gävleborg utses Sara Comén, 

förbundschef på Samordningsförbundet Jämtlands län.  
 

§ 74  Beslut, fortsatt medverkan i ansökan om medel från Europeiska 
socialfonden, ESF+ tillsammans med Samordningsförbunden i Dalarna 
och Värmland  
-Utlysning riktad mot samordningsförbunden för att utveckla och göra dom mer 

effektiva i sitt uppdrag och därigenom främja stödet till de individer de arbetar med.   

-Utlysningen kommer att vara en PO1A-kompetensutveckling för redan anställda. 

Metodutveckling, samverkansutbildning etc. Endast i väldigt låg omfattning direkta 

deltagarinsatser med finansiering.  

-Utlysning i januari till mitten av mars, beslut 14 juni.  

Förbundscheferna i Dalarna, Gävleborg och Värmland träffas 24–25 oktober för att 

diskutera mer i detalj. 

Information från alla förbundschefer har kategoriserats enligt följande områden; 
 

  
      

   Beslut  

Styrelsen bifaller ett fortsatt deltagande i ansökan om medel från ESF-rådet 

tillsammans med Samordningsförbunden i Värmland och Dalarna, under förutsättning 

att ansökan speglar de behov som finns i Gävleborg.  

Ovanstående områden är intressanta att jobba med inom ramen för ett ESF-projekt 
 

§ 75  Dialog digitalt utanförskap Mysam Ovanåker  
 

   Frågan ajourneras till nästa möte.  
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§ 76  Fontänhus Sandviken  
Det kommer att bli fördröjningar med start av Fontänhus eftersom erforderliga beslut 

inte fattas förrän i början av året. För att se till att projektet slutförs söker Sandvikens 

kommun en förlängning med tre månader. Idag finns 12 presumtiva medlemmar. Fler 

personer signalerar intresse att vara med.  

Ordinarie årsmöte Fontänhus i början av mars.  

Aktiviteter som beräknas ingå i uppdraget under tiden är följande: Uppstart 

Fontänhus, rekrytering samt introduktion av personal, studieresa, konferens/möten.  

 

Sandvikens kommun ansöker om följande för perioden 2023-01-01 – 2023-03-31 

   -Lönekostnader 226 705 kr 

   -Resor   30 000 kr 

   - Konferens   20 000 kr 

   - IT    2 500 kr 

   Summa   279 205 kr  

    

   Beslut 

Styrelsen bifaller ansökan om förlängning Fontänhus Sandviken under perioden 2023-

01-01 – 2023-03-31 med 279 205 kr.  
 

§ 77  Information från extra medlemsmöte Nationella Nätverket för 
samordningsförbund (NNS) 7/10  

   Jan Lahenkorva deltog som ombud från Samordningsförbund Gävleborg.  

    

Beslut fattades om en oförändrad medlems- och serviceavgift.  

   NNS kommer att arbeta vidare med följande:  

- förtydliga föreningens mål och syfte 

- sträva efter ökad delaktighet, transparens och förbättrad kommunikation 

- testa idén med ett förbundschefsträffar en gång i månaden 

- vidareutveckla kontaktmannaskapet och utveckla föreningens förmåga till politiskt 

påverkansarbete 

- skyndsamt säkra tjänstepersonstödet utifrån rådande ekonomi 

- tillsammans prioritera och anpassa verksamheten i föreningen efter de resurser som 

finns 

- förtydliga ett finansiellt mål för föreningen och ta ett formellt beslut i frågan 

- varje verksamhet klarar sin egen ekonomi och genererar ett visst överskott (5-10%) 

till föreningen för att säkra samordning, kommunikation och administration 

- sträva efter att finna kompletterande finansiering till föreningens arbete. 

 

§ 78  Information om Försäkringskassans lägesrapport om medelstilldelning 
2023 

Försäkringskassan har givit en lägesuppdatering av medelstilldelning. 

Samordningsförbund Gävleborg kommer att få 9 460 000kr i tilldelning av staten för 

2023. 
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§ 79  SUS-Uppföljning Finsam 
Enligt Lagen om finansiell samordning (2003:1210) är en av samordningsförbundets 

uppgifter att svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna. Detta 

gör vi i ett system som tillhandahålls av Försäkringskassan-SUS.  

Systemet är omodernt och Försäkringskassan har under flera år arbetat med att 

utveckla ett nyare och modernt system-Uppföljning Finsam. 

I slutet av september kom följande besked via Nationella Rådet:  

1. SUS stänger sista december. Vi kan ta ut statistik och göra klart redan registrerade 

men inte registrera nya deltagare.   

2. Det finns inte lagstöd för att starta upp det nya Uppföljning Finsam.  

3. Arbete pågår med att ta fram ett enklare system. Man kommer inte kunna följa 

deltagare på personnivå.  

 

Diskussion pågår inom NNS om följande vägar vidare;  

- politiskt påverkan 

- påverkansarbete Försäkringskassan  

- ta fram ett eget systemstöd 

Ärendet är brådskande, särskilt om vi behöver gå in och utveckla ett eget systemstöd.  
 

§ 80  Aktuella kurser och konferenser 
-Förbundschefsdagar 19–20 oktober, Stockholm  

-Forskare möter praktiker 20 oktober  

-Planering ESF+ ansökan Tällberg 24–25 oktober  

-Norrlandskonferensen 27–28 oktober, Sundsvall  

- Konferens ökad upptäckt våld, 7 dec Stockholm 3 platser 

- Medlemsmöte NNS, 7 dec  

 

§ 82  Övriga frågor  
- Påminnelse, se till att ärende om ny förbundsordning lyfts på fullmäktige.  
- Påminnelse, gör styrelsenkäten. 

   

§ 83  Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet.  
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