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Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte   
 

Plats och tid H-huset, Hudiksvall, kl. 09.15 – 15.25 
 
Ledamöter Hannah-Karin Linck (C), ordf Region Gävleborg 
 Erika Engberg (S) Bollnäs kommun 
 Anette Nordbakken, ers för E Alner Liljedahl § 1-3 Försäkringskassan  
 Eva Alner Liljedahl § 4 – 17 Försäkringskassan 
 Stefan Pettersson (V), § 1-14 Gävle kommun   
 Majvor Westberg-Jönsson (S) Hudiksvalls kommun   

Hans-Olov Frestadius (S), § 1-14   Sandvikens kommun     

Ej tjänstgörande ersättare 
 Kenneth Axling (S), § 1-14  Hofors kommun 
 
Särskilt inbjudna Pernilla Fernlund, Kooperativa Kraftkällan 
§ 1 Gabriella Fasth, Kooperativa Kraftkällan  
 Marianne Lindberg, Kooperativa Kraftkällan  
 Maggie Sjöblom, Hudiksvalls kommun 
 Eva Wannberg, Hudiksvalls kommun 
 Mattias Rundgren, Arbetsförmedlingen, Hudiksvall 
 Kerstin Falk, Arbetsförmedlingen, Hudiksvall 
  
Övriga  Tinna Cars-Björling, förbundschef  
 Per Lundgren, verksamhetsutvecklare  
 Lena Hörberg, sekr  
 
Underskrifter Sekreterare …………………………………………. 
  Lena Hörberg 
 
 Ordförande ………………………………………….. 
  Hannah-Karin Linck 
  
 Justerare § 1-14 ………………………………………….. 
  Stefan Pettersson 
 
 Justerare § 15-17  …………………………………………. 
 

   Erika Engberg 
Paragrafer  § 1 – 17. 
__________________________________________________________________ 
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 ………………………… 
 Lena Hörberg 



Protokoll  2 (5) 

            2016-01-22 

 

  
 

Justerares sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 1 Mötets öppnande   
Ordförande Hannah-Karin Linck hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 

§ 2 Val av justerare 
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet utses Stefan Pettersson. 
 

§ 3 Arbetsintegrerande sociala företag  
Information och diskussion om arbetsintegrerande sociala företag med deltagande 
från Kooperativa Kraftkällan, Hudiksvalls kommun och Arbetsförmedlingen i 
Hudiksvall. Länk: 
https://prezi.com/q4cim82offxq/asf-i-gavleborg-av-samordningsforbund-
gavleborg/		
 

§ 4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns.  
 

§ 5 Föregående protokoll 
Protokollet läggs till handlingarna.  
 

§ 6 Anmälan om delegerade beslut 
Två delegerade beslut anmäls. Beslutsfattare är förbundschef Tinna Cars-Björling. 
 
1. Fortsatt anställning av Per Lundgren, verksamhetsutvecklare. 

Provanställningen övergår i en tillsvidareanställning. 
 
2. Anställning av Lena Hörberg som administratör på 40 % under i första hand 

ett halvår, 2016-02-01--07-31. 
 

§ 7 Verksamhetsrapporter 
Samordningsförbundet kommer under februari att tillsammans med Inköp 
Gävleborg byta lokaler med Omvårdnad Gävle på samma våningsplan. Flytten 
innebär ett större kontor och tillgång till större konferenslokal till oförändrad 
hyreskostnad. 
 
Arbetet med uppbyggnad och utveckling av MYSAM-grupper fortgår. I Ovanåker 
har ingen MYSAM-grupp bildats ännu. I Gävle pågår arbetet med att identifiera 
rätt representation i gruppen. Kontinuerliga möten genomförs. Samordnings-
förbundet har en viktig uppgift att ansvara för administrationen kring mötena. 
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Åsa Ranung, Aktiv Samhällsutveckling AB, kommer att delta i verksamhets-
planering för samordningsförbundets interna arbete den 28 och 29 januari. Syftet 
är att ta fram en plan för kansliets samlade uppdrag och förslag till innehåll i 
utbildningserbjudande till MYSAM-grupperna.  
 
Pilotprojekt TRISAM avslutas i februari. Samordningsförbundet tar över ansvaret 
för den fortsatta TRISAM-utvecklingen i länet. Samordningsförbundet köper 
under 2016 motsvarande 60 % av en heltidstidstjänst (Angelica Gabrielsson) från 
Försäkringskassan med uppdrag att leda arbetet kring TRISAM. 
 

§ 8 Ekonomisk redovisning 
LRF har lämnat en preliminär resultatrapport för samordningsförbundet 2015. 
Vissa kompletteringar kan bli aktuella. LRF:s redovisning stäms av mot budget 
2015.  
 
Revision kommer att ske under februari 2016 och årsredovisning/bokslut 
presenteras i samband med nästa styrelsemöte den 18 mars. 
 

§ 9 Förslag till beslut om ändring av förbundsordning - 
lägesrapport 

Beslut om ändring av förbundsordning har inkommit från Nordanstigs, Ockelbo, 
Ljusdals och Gävle kommun.  
 
Frågan om hur mandaten ska fördelas när antalet ledamöter och ersättare utökas 
från fyra till fem tas upp för diskussion. Förslaget är att Söderhamns kommun och 
Ockelbo kommun, som idag har adjungerade ledamöter, kommer överens om att 
en av kommunerna utser en ledamot och den andra en ersättare. 
 
Beslut 
Erika Engberg får i uppdrag att ta upp frågan i Hälsingerådet och Hans-Olof 
Frestadius gör motsvarande i Gästrikerådet. 
 

§ 10 Nya Finsammedel att söka 
Det finns ytterligare Finsammedel att söka för att förstärka stödet för långtids-
sjukskrivna, ungdomar i farozonen för aktivitetsersättning samt unga med 
aktivitetsersättning. Efter fördelning av de statliga medlen för 2016 återstår  
ca 13 mnkr. Varje förbund har möjlighet att söka max 500.000 kr. Det krävs ingen 
medfinansiering från parterna utan varje samordningsförbund ansöker om medlen 
genom att beskriva hur stödet ska förstärkas för någon av de angivna 
målgrupperna. Ansökan ska vara inlämnad senast 1 mars 2016 och beslut är 
utlovat till den 8 mars 2016. 
 
Eva Alner Liljedahl presenterar ett förslag från Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen i länet utifrån att det idag finns en grupp – framför allt 
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långtidssjukskrivna med lång historik - som går i passiv väntan på Gemensam 
kartläggning. Den Gemensamma kartläggningen är grunden för att kunna fortsätta 
sin utveckling med rätt stöd. Stödet för att komma vidare kan sedan vara 
arbetsförberedande insatser, arbetslivsinriktade åtgärder eller annat stöd från 
Arbetsförmedlingen. Under väntetiden betalar idag Försäkringskassa sjukpenning.  
 
Förslaget innebär att särskilt utsedda handläggare från Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan genomför kartläggningen/behovsanalysen tillsammans med 
specialister från Arbetsförmedlingen för att se vilka ytterligare utredningar som 
behövs för att på så sätt påskynda möjligheten för den enskilde att ta ett steg 
vidare. Förslaget att utsedda handläggare från Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen genomför kartläggning tillsammans med specialister från 
Arbetsförmedlingen kan ses som en metodutveckling i förhållande till idag. De 
sökta medlen bedöms räcka ca 6 månader och omfatta kartläggning för 80-100 
individer i länet.  
 
Beslut 
Försäkringskassan skriver fram en ansökan om 500.000 kr enligt redovisat 
förslag. 
 

§ 11 Ägarsamråd den 8 april 2016 
Ägarsamråd kommer att genomföras den 8 april kl. 13-14 i samband med 
Samrådsmöte mellan de politiska ledningarna i länet och Region Gävleborg. 
 
Ett förslag har väckts om det är möjligt för styrelsen att ha ett möte med 
ägarrepresentanterna för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i samband 
med ägarsamrådet. Styrelsen enas om att det bästa alternativet är att mötet äger 
rum mellan 11-12 innan ägarsamrådet. 
 
Beslut 
Tinna Cars-Björling får i uppdrag att undersöka möjligheterna till möte mellan 
styrelsen och ägarrepresentanterna för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
i samband med ägarsamrådet 8 april. Formerna för mötet fastställs på kommande 
arbetsutskott. 
 

§ 12 Hemsida 
Per Lundgren redovisar förbundets hemsida.  
 
Beslut 
Hemsidan publiceras under första delen av februari. 
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§ 13 Riktlinjer för samverkansmedel och utvärderingspolicy  
Per Lundgren redovisar riktlinjer för samverkansmedel och utvärderingspolicy. 
Vissa justeringar görs.  
 
Beslut 
Riktlinjer för samverkansmedel godkänns. 
Utvärderingspolicyn godkänns.  
Bilagor. 
 

§ 14 Resepolicy  
Per Lundgren redovisar resepolicy för samordningsförbundet. Resepolicyn ska 
kompletteras med ett reseavtal. 
 
Beslut 
Resepolicyn godkänns. 
Bilaga. 
 

§ 15 Val av ny justerare 
Erika Engberg utses till justerare för återstående paragrafer, då utsedd justerare 
Stefan Pettersson lämnar mötet. 
 

§ 16 Aktuella kurser och konferenser 
NNS ordförandekonferens 28 januari 2016: Erika Engberg kommer att delta. 
 
Finsamkonferens 5-6 april 2016:  
Beslut: Tre styrelsemedlemmar + tjänstemän erbjuds möjlighet att delta. 
Intresseanmälan från styrelsen lämnas till ordförande Hannah-Karin Linck. 
 
Nätverksmöte 2-3 februari för förbundschefer och övriga tjänstemän i 
samordningsförbunden i Mellansverige. Inbjudan kommer från Jonas Wells, 
förbundschef, Södra Dalarnas samordningsförbund. Tinna Cars-Björling och Per 
Lundgren kommer att delta. 
 

§ 17 Mötets avslutande 
Mötet avslutas. 


