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Protokoll  

2022-11-25 
 
 

 

Styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg 

 
Plats och tid: Arbetsförmedlingen, Nygatan 31, 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  

Erika Engberg (S)   Bollnäs kommun 

Stefan Grandien (S)   Gävle kommun 

Anders Öquist (S)   Ockelbo kommun 

 

Övriga   

Anna-Karin Hainsworth, Förbundschef  

Per Lundgren, Verksamhetsutvecklare  

Stefan Jonsson § 84–88 
 

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

Anna-Karin Hainsworth 
 

Ordförande …………………………………………. 

Jan Lahenkorva 
 

Justerare …………………………………………. 

             Anna Fält Skoglund 

Paragrafer § 84–102 
 

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

 

§ 85  Val av justerare för dagens möte 
   Anna Fält Skoglund utses att tillsammans med ordförande justera       dagens   

    protokoll. 

 

§ 86  Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes med följande tillägg:  

- Information SUS-Uppföljning Finsam  

- NNS medlemsmöte  

- Rutiner och process för ansökan om samverkansmedel 

 

§ 87  Föregående protokoll 
   Läggs till handlingarna 

 

§ 88  Digitalt utanförskap – Ovanåker kommun  
Stefan Jonsson, arbetsmarknadschef Ovanåkers kommun beskriver hur de upplever ett 

ökande digitalt utanförskap. Om inte arbetsmarknadsenheterna erbjuder ett handfast 

stöd så kommer personer att straffa ut sig från offentliga ersättningar och åter söka 

försörjningsstöd. Frågan har diskuterats på Mysam men lokala chefer har svårt att 

påverka.  

Styrelsen uppdrar till förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, att sätta samman en 

skrivelse med stöd av Ovanåkers kommun att lyfta tillbaka till styrelsen med 

målsättning att aktualisera frågan till Nationella Nätverket för Samordningsförbund 

för politisk påverkan.  

    

§ 89 Ansökan om samverkansmedel Connect, Bollnäs 
Bollnäs kommun har i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt 

Region Gävleborg tagit fram en insats för att erbjuda stöd för personer som inte klarar 

av kraven för att delta i någon av myndigheternas reguljära insatser men som behöver 

arbetslivsinriktad rehabilitering.  

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  

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  

Ärendet har föredragits för beredningsgruppen två gånger under hösten. 

Beredningsgruppen har ansett den klar för beslut. 
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Vid föregående styrelsemöte 2022-10-14 föredrogs ansökan men återremitterades med 

en uppmaning at förtydliga målbeskrivningarna.  

Bollnäs kommun har i dialog med kansliet förtydligat ansökan vad gäller 

målbeskrivningar men även vad gäller arbetssätt samt uppföljning och resultat.  

 

Beslut 

Styrelsen beslutar bifalla ansökan om samverkansmedel för Connect, Bollnäs 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. 

 

§ 90  Revidering rekvireringsprocess Trisam-timmar handläggartid 
Under okt 2010-dec 2021 beviljade Samordningsförbundet samverkansmedel för 

insatsen Trisam 2.0. Handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa samt 

kommuner finansierades för att arbeta i Trisam team och lägga tid på att utveckla 

arbetet internt.  

För 2022–2023 sökte Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länets alla kommuner 

samt Region Gävleborg samverkansmedel för den dubbla arbetstiden handläggarna 

träffas i teamen. Utifrån tidsredovisningar i insatsen Trisam 2.0 skulle det täcka för-

och efterarbete för Trisam samt arbetstiden för mötet.  

Enligt insatsägarna räcker inte den avtalade tiden för att täcka det arbete som parterna 

lägger ned för varje Trisam-möte.  

Planeringen som gjordes inför beslut om finansiering av insatsen Trisam-timmar 

handläggare stämmer inte heller helt överens med hur det ser ut i verkligheten, 

framför allt inte kring årsskifte och semesterperioden. Vilket har lett till att 

Samordningsförbundet inte använder avsatta medel för Trisam-timmar handläggare. 

 

Beslut 

Parterna får ersättning för hela den planerade och budgeterade tiden enligt avtal, 

oavsett om mötet blivit av eller inte. Förslaget gäller hela avtalsperioden 2022 

retroaktivt och fortsatt för 2023.   

 

§ 91  Beslut, Verksamhetsplan 2023 Budget 2023–2025 
Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, föredrar Verksamhetsplan 2023 och budget 

2023–2025.  

 

Beslut 

Styrelsen bifallet Verksamhetsplan 2023 och budget 2023–2025.   
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§ 92  Gemensam ansökan och avsiktsförklaring för ESF-projekt rörande 
kompetens- och utvecklingsinsatser för samordningsförbunden i 
Dalarna, Gävleborg och Värmland 
Samordningsförbund Gävleborg deltar tillsammans med övriga samordningsförbund i 

Norra Mellansverige i en förstudie under 2022 för att förbereda inför en gemensam 

ansökan om finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF) Norra Mellansverige.  

ESF aviserade, i juni 2022, en riktad utlysning till samordningsförbunden. 

Utlysningen kommer att ligga inom programområde A1: Kompetenshöjande insatser 

till personal för ett effektivare arbete inom samordningsförbunden och för att utveckla 

och göra dem effektivare i deras uppdrag och därigenom främja stödet till de 

individer de arbetar med. 

Utlysningen väntas i januari och senast i slutet av mars ska ansökan vara inlämnad. 

Beslut fattas den 14 juni och projektstart hösten 2023, under förutsättning att projektet 

beviljas medel. Utlysningen kommer att ge möjlighet för projekt i tre år.  

Medfinansieringen är 40 % och består av arbetstid från personal i befintlig verksamhet 

i organisationerna hos parterna, samordningsförbundens kansli och styrelse samt 

eventuellt eget kapital.  

Karlstad kommun har erbjudit sig att vara huvudman för projektet. Där finns 

Värmlands Projektparaply, som sedan 2015 ansvarar för ett flertal ESF-finansierade 

projekt med kommunerna i länet som delprojektägare. Beträffande organisering och 

styrning föreslås en styrgrupp med representation från samordningsförbunden under 

ledning av projektägaren Karlstad kommun.  

Styrelsen kommer att få ta del av ansökan innan den sänds till ESF-rådet i mars.  

Under november-december samlas aktuella behov in via länets Mysam-grupper.  
 

Beslut 

Styrelsen avser att delta tillsammans med övriga samordningsförbund i Norra 

Mellansverige i ett gemensamt ESF-projekt rörande kompetens- och 

utvecklingsinsatser. 

Styrelsen ställer sig bakom förslagen runt organisering och styrning av projektet samt 

uppdrar till förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, att bevaka att förbundet blir 

representerat i projektets styrgrupp.  

Styrelsen ger förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, i uppdrag att arbeta vidare med 

innehållet i ansökan tillsammans med övriga förbundschefer och Karlstads kommun.  

 

§ 93 Statusrapport – beslut om godkännande av Årsredovisning 2021 samt 
styrelsens ansvarsfrihet 
Alla medlemmar förutom Bollnäs kommun har godkänt Årsredovisning 2021 samt 

beviljat styrelsen ansvarsfrihet. Bollnäs kommun har inte behandlat ärendet ännu.  

 

§ 94  Statusrapport - beslut reviderad förbundsordning  
Alla medlemmar, förutom Gävle kommun och Hudiksvalls kommun, har behandlat 

frågan om reviderad förbundsordning samt godkänt förslaget. När alla medlemmar har 

godkänt förbundsordningen anses den fastställd.  

 

Comfact Signature Referensnummer: 55565SE



Protokoll 
2022-11-25 

 

5  

 

 

§ 95  Rapport Norrlandskonferensen 
Vice ordförande, Tomas Fröjd, deltog tillsammans med förbundschef Anna-Karin 

Hainsworth samt verksamhetsutvecklare Per Lundgren. Konferensen innehöll 

information från Nationella Rådet samt NNS likväl som erfarenhetsutbyte om insatser 

för etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Det var fler styrelsemedlemmar än 

personal som deltog vilket gav goda möjligheter till nätverkande även mellan 

styrelsemedlemmar.  

Hösten 2023 kommer Samordningsförbund Gävleborg att stå som värd för 

Norrlandskonferensen.  

    

§ 95  Årskalendarium 2023 
- Konstituerande styrelsemöte 2023-01-13, kl. 9:30-12 

- Utbildningsdag 2023-01-26, heldag 

- Styrelsemöte 2023-03-10, kl. 9:30-12 

- Styrelsemöte 2023-06-02, kl. 9:30-12 

- Planerings- och utvecklingsdagar 2023-08-31-2023-09-01, lunch till lunch 

- Styrelsemöte 2023-10-13, kl. 9:30-12 

- Styrelsemöte 2023-11-24, kl. 9:30-12 
 

Ej tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt vid det konstituerande 

styrelsemötet 2023-01-13, utbildningsdagen 2023-01-26, samt vid planerings- och 

utvecklingsdagarna 2023-08-31-2023-09-01. 

    

§ 96  Beslut, Finsam konferens 2023  
Den nationella FINSAM-konferensen, som årligen arrangeras av Nationella rådet, 

genomförs nästa år tillsammans med Samordningsförbundet i Halland. Konferensen 

kommer att genomföras på plats i Halmstad 18–19 april 2023. 

 

Beslut 

Förbundet bekostar konferens, resa och arvode för två styrelsemedlemmar.  
 

§ 97  Information SUS-Uppföljning Finsam 
Styrelsen informerades, §79 Protokoll Samordningsförbundets Styrelsemöte 2022-10-

14, om kommande förändringar i uppföljningssystemet SUS som tillhandahålls av 

Försäkringskassan.  

Samordningsförbunden kommer inte att utveckla någon form av eget systemstöd. 

Dialoger pågår med alla insatser som registrerar i SUS att det behöver etablera ett eget 

arbetssätt för att rapportera sina resultat till Samordningsförbundet.  

Inom NNS pågår intensivt politiskt påverkansarbete. 
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§ 98  NNS medlemsmöte den 7/12 
    Vice ordförande, Tomas Fröjd kommer att medverka som förbundets ombud.  

Styrelsen ställer sig eniga till förslaget att medlems- och serviceavgift för 2023 skall 

vara oförändrad.  

Styrelsen ställer sig även bakom förslaget till verksamhetsinriktning samt förslag till 

budget för 2023.  

 

§ 99  Rutiner, riktlinjer och process, ansökan om samverkansmedel 
Försäkringskassans områdeschef, Anna Hallberg, upplever att Samordningsförbundet 

Gävleborg har en omständligare och långsammare ansökningsprocess än vad 

samordningsförbunden i Dalarna har.  

Samordningsförbund Gävleborg riktlinjer, rutiner och process för ansökan om 

samverkansmedel är sedan förbundet bildades.  

Styrelsen uppdrar till förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, att undersöka hur andra 

förbunds ansökningsprocesser ser ut inför en eventuell revidering.  

 

§ 100 Tillbakablick Samordningsförbund Gävleborg 2019–2022 
Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, ger en tillbakablick på Samordningsförbund 

Gävleborgs utveckling under den senaste mandatperioden.  

 

§101 Övriga frågor   
   Inga övriga frågor.  

     

§ 102 Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet.  
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