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Justerares sign Utdragsbestyrkande 
 

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte   
 

Plats och tid  Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle  
  Kl. 09.15 – 12.30 
   
Ledamöter Hannah-Karin Linck, ordf (C) Region Gävleborg
 Erika Engberg (S)   Bollnäs kommun 
 Eva Alner Liljedahl  Försäkringskassan 
 Peter Löfstrand  Arbetsförmedlingen 
 Stefan Pettersson (V)  Gävle kommun 
 Majvor Westberg-Jönsson (S) Hudiksvalls kommun 
 Hans-Olov Frestadius (S)  Sandvikens kommun  
 Kenneth Axling (S), ers för A Öquist Hofors kommun 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
 Ann Mari Bergström (M)  Region Gävleborg 
 Alexandra Gard (S) § 29 - 38  Söderhamns kommun 
  
Övriga Tinna Cars-Björling, förbundschef 
 Ronney Olsson § 29 - 36 
 Lena Hörberg, sekreterare  
  
 
Underskrifter Sekreterare …………………………………………. 
  Lena Hörberg 
  
 Ordförande …………………………………………. 
  Hannah-Karin Linck 
 
 Justerare  …………………………………………. 
   Majvor Westberg-Jönsson 
Paragrafer  § 29 - 42  
 
_______________________________________________________________________ 
 

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  
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 Mötets öppnande   
Ordföranden öppnar mötet.  
 

 Val av justerare 
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet utses Majvor Westberg-
Jönsson. 
 

 Fastställa beslutande styrelse för mötet 
Kenneth Axling går in som ersättare för Anders Öqvist. 
 

 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns med följande ändring: 
Punkten ”Ansökan SE-coach - supported Employment” utgår. Kommer upp på 
nästa styrelsemöte. 

 

 Föregående protokoll 170317 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 

 Anmälan om delegationsbeslut 
Inga delegationsbeslut anmäls. 
 

 Styrelserapporter 
Medlemssamråd 5 maj 
Eva Alner Liljedahl sammanfattar det senaste Medlemssamrådet (Ägarsamrådet) 
med att det blev ett mycket bra möte med aktiv dialog och konkreta förslag om 
framtida mötesstruktur. Nästa möte blir den 1 december. Inför detta möte ska 
samtliga parter förbereda sig med frågor som man vill ska komma upp på 
agendan. Tinna Cars-Björling ska ta kontakt med Christer Lundback, 
kanslidirektör Region Gävleborg, om planeringen inför mötet samt efterlysa 
minnesanteckningar från mötet 5 maj. 
 
Namn på sammankomsten diskuteras, Medlemssamråd eller Ägarsamråd.  
Tinna C-B förklarar benämningen Medlemssamråd med att det kommit som ett 
förslag i samband med ett nationellt Finsammöte. Synpunkter framförs om att 
Ägarsamråd är ett etablerat begrepp och att det kan bli förvirrande att byta namn. 
Frågan tas upp för beslut på styrelsens möte i oktober.  
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Beredningsgrupp Finsam 
Samtliga representanter är utsedda till Beredningsgrupp Finsam. Första mötet blir 
i augusti eller september. Ett dokument med beskrivning av syfte, uppdrag och 
sammansättning bifogas med protokollet. 
 
Strategisk länsövergripande tjänstemannagrupp 
Eva Alner Liljedahl informerar styrelsen om att hon har tagit upp frågan om 
behovet av en övergripande strategisk tjänstemannagrupp i länet med 
landshövding Per Bill. Utgångspunkten i diskussionen var en presentation av den 
aktuella sjukfallsutvecklingen i länet med en väldigt hög andel personer 
sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Per Bill har sagt sig vara beredd att stödja 
denna fråga, vilket även Johan Färnstrand, ny regiondirektör, Region Gävleborg, 
ställer sig bakom. Frågan kommer att lyftas i samband med ett kommande möte 
med länets riksdagsledamöter. Eva A L nämner att Arbetsmiljöverket också är en 
viktig part att ha med i dessa strategiska diskussioner. 
 
Hans-Olof Frestadius lyfter frågan om behovet av att även underlätta samverkan 
internt mellan verksamheter inom respektive organisation kopplat till 
utvecklingen av den externa samverkan. Hans-Olof kommer att lyfta frågan om att 
hitta nya lösningar i Sandvikens kommun i samband med fördelning av budgeten 
inför 2018. En viktig aspekt att ha med i dessa diskussioner är att parterna 
behöver komma in tidigare i samverkan – i det förebyggande arbetet med barn, 
unga och familj.  
 

 Verksamhetsrapporter 
Medelstilldelning från staten 2018 
Samordningsförbundet har ännu inte fått något besked från staten om 
medelstilldelning till samordningsförbundet inför 2018.  
 
Insats ”Ung i Gävleborg”  
I länet pågår ett ESF-projekt ”Ung i Gävleborg” med Region Gävleborg som 
projektägare och delprojekt i samtliga kommuner. Projektet ska förlängas t o m 
juni 2018. I projektet finns inga krav på uppföljning eller implementering. 
 
Region Gävleborg och samordningsförbundet har tillsammans diskuterat frågan 
om värdet av en uppföljning utifrån delprojektledarnas erfarenheter och 
synpunkter. Uppföljningen skulle genomföras i form av en fokusintervju med 
samtliga delprojektledare i projektet samt en enkel enkät. Tanken är att få ta del 
av samlade erfarenheter i projektet för att kunna sprida kunskapen vidare till 
berörda parter. Mysamgrupperna är en viktig mottagare av informationen. 
 
Region Gävleborg kommer att genomföra en intervjustudie med ungdomar som 
deltagit i projektet.  
 
Styrelsen ställer sig bakom förslaget att samordningsförbundet finansierar en 
uppföljning av projektet enligt beskrivning ovan. 
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Pågående insatser 
ASF 
Samordningsförbundet har beställt en film (drygt 5 minuter) om ASF från 
Glädjeverket, ett arbetsintegrerande socialt företag i Bollnäs. Ronney Olsson 
presenterar filmen på mötet. Den kommer att läggas ut på hemsidan inom kort. 
Ronney O kommer att sammanställa aktuell statistik om ASF i länet som bifogas 
protokollet. 
Länk film: https://youtu.be/5zoHr8DYbNE 
 
Mysam 
Som informerades om på föregående styrelsemöte 2017-03-17 (§ 25) har 
omfattningen av det administrativa stödet till Mysamgrupperna utökats till 
motsvarande 5 % av en heltid per Mysamgrupp, summa 45 % för länets nio 
Mysamgrupper.  Förslag på justering av budgeten presenteras under § 38. 
 
Kompetensutveckling till processledare 
Att vara ansvarig för de olika processer som pågår inom ramen för 
samordningsförbundets olika insatser kräver både tid och kompetens.  
Tinna Cars-Björling har beslutat att erbjuda ansvariga processledare för stöd till 
Mysamgrupper, Trisam och ASF en kompetensutveckling under hösten 2017 och 
våren 2018. Stefan Mörk, Global Cooperation, Sweden AB, är anlitad för 
uppdraget. 
 
Arbetsgivarkonferenser 
Försäkringskassan har tagit initiativ till att tillsammans med Region Gävleborg 
bjuda in till två arbetsgivarkonferenser – halvdagar 23 oktober i Gävle och 24 
oktober i Söderhamn. Liknande konferenser har genomförts på andra håll i landet 
som tagits emot mycket positivt. Inbjudan kommer att gå ut brett och annonseras 
på olika sätt så att så många arbetsgivare som möjligt kan delta – både privata och 
offentliga. Samordningsförbundet står för finansieringen av konferenserna. 
 
Trisam 
Intresset för att starta Trisamteam är stort i länet. Hittills har 
samordningsförbundet finansierat 80 % processledare (Angelica Gabrielsson) för 
stöd och utveckling av Trisam, men det räcker inte längre till. I samarbete med 
Försäkringskassan har ett nytt avtal skrivits fram som innebär att 
samordningsförbundet finansierar ytterligare 70 % fördelat på 40 % för 
Hälsingland (Annette Nordbakken) och 30 % för Gästrikland (Cathrine Hedin). 
Deras uppdrag blir bland annat att ansvara för möten med respektive styrgrupp för 
Trisam. Angelica Gabrielsson har fortsatt det övergripande ansvaret för 
utvecklingen av Trisam i länet. 
 
Avtalstiden är maj till december 2017. Frågan om ägarskap och processledning 
inför 2018 behöver diskuteras mellan parterna under hösten 2017. 
 
En Trisamkonferens kommer att genomföras den 15 november i Gävle. Program 
och inbjudan kommer att skickas ut. Målgrupp: Trisamteam, styrgrupper och 
övriga berörda och intresserade. 
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Barnsam 
Tinna Cars-Björling informerar att frågan om att utreda förutsättningarna för att 
starta en regional social investeringsfond för barn och unga i länet pågår. 
Ansvarig tjänsteman är Emma Mårtensson, strateg på enheten för Folkhälsa och 
hållbarhet, Region Gävleborg. Tinna ingår i en referensgrupp. Arbetet ska 
redovisas i Hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg, innan årsskiftet.  
 
Ansökan “SE-coach – Supported Employment¨ 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har lämnat in en ansökan om ”SE-
coach, Supported Employment coach Gävle” för tiden 1 sep 2017 – 31 oktober 
2019. Ansökta medel är 1 372 685 kr. Målgruppen är ungdomar med psykisk 
ohälsa som uppbär aktivitetsersättning och av Försäkringskassan bedöms tillhöra 
det förstärkta samarbetet.  
 
AU har diskuterat ansökan och anser att det behövs vissa kompletteringar och 
förtydliganden. Ansökan tas upp på möte i Mysam Gävle den 12 juni och kommer 
upp för beslut i samband med nästa styrelsemöte den 25 augusti. 
 
Baslinjemätningen 
Rapporten om första delen av baslinjemätningen är klar, ”En baslinjemätning av 
samverkansklimatet, FoU Välfärd, rapport 2017:1, Region Gävleborg”. Upptryckt 
version delas ut på mötet. Den kommer att spridas via Mysamgrupperna och 
läggas ut på hemsidan. Slutrapport med resultat av workshops och analys av hela 
processen blir klar i augusti. Rapporterna kommer att användas som underlag för 
dialog bland annat i Mysamgrupperna. 
 
Screening hörselnedsättning för nyanlända 
Flera aktuella rapporter visar att många nyanlända har hörselnedsättningar, vilket 
får stora negativa konsekvenser för möjligheten att tillgodogöra sig SFI och 
etablera sig i det svenska samhället. Arbetsförmedlingen har lyft frågan om 
möjligheten att hitta en länsövergripande modell för hörselscreening för att tidigt 
identifiera dessa problem hos de nyanlända. Per Lundgren och Tinna Cars-
Björling har bokat ett första möte med representanter för AF inom kort. 
 
IPS, arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen 
Projektet IPS i Hudiksvall går mycket bra. Flera deltagare har fått arbete eller 
praktik. Deltagare i projektet kommer förutom från Hudiksvalls kommun även 
från Ljusdal och Nordanstig. Spridning av erfarenheter och resultat av projektet 
ingår i uppdraget och ska planeras in under hösten. 
 
En ansökan om förlängning av projektet kommer sannolikt att skickas till 
förbundet under hösten 2017. Syftet är att på ett bra sätt hinna förankra och 
förbereda för implementering i ordinarie verksamhet. 
 
Delrapport från följeforskningen i anslutning till IPS-projektet i Hudiksvall 
bifogas. 
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 Ekonomirapport januari – april 2017 
Ekonomirapport för januari – april 2017 redovisas. 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 

 Budget 2017 - justering 
Förslag till justering av budget 2017 redovisas. Vissa justeringar föreslås. 
 
Beslut 
Ny budget för 2017 godkänns. 
 

 Resultat av projekt Gemensam kartläggning - fortsatt 
arbete Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 

Vid föregående styrelsemöte, § 24, återrapporterades avslutat uppdrag av 
projektet Gemensam kartläggning, finansierat med extra Finsammedel 2016. 
 
Eva Alner Liljedahl informerar att efter avslutat projekt har Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan beslutat att den framgångsrika modellen i fortsättningen 
ska ingå som en del i överenskommelsen om samverkan mellan myndigheterna.  
 

 Aktuella kurser och konferenser 
Styrelsen har tagit del av återrapportering från Anders Öqvist, som deltagit i en 
utbildningsdag om Finsam den 15 maj.  
 

 Övriga frågor 
Rekrytering av ny förbundschef 
Rekryteringsarbete pågår. Rekryteringsfirma kommer att kontaktas. 
 
Konferens i höst  
Plats för internat för styrelsen 12 - 13 oktober tas upp på nästa arbetsutskott. Ett 
förslag är Kilafors herrgård.  
 
Ny ersättare i styrelsen för Försäkringskassan 
Anette Nordbakken har avslutat sin tjänst som enhetschef hos FK. Ny ersättare för 
Försäkringskassan till styrelsen ska utses. 
  

 Mötets avslutande 
Mötet avslutas. Hannah-Karin Linck tackar alla för den här terminen och önskar 
alla en fin sommar. 
 


