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Justerares sign Utdragsbestyrkande 
 

Arbetsutskott för Samordningsförbund Gävleborg   
 

Plats och tid Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle, kl. 12.30 – 15.00 
 
Närvarande Hannah-Karin Linck (C)  Region Gävleborg 
 Erika Engberg (S)  Bollnäs kommun 
 Eva Alner Liljedahl  Försäkringskassan  
 Charlotte Humling  Arbetsförmedlingen 
 Tinna Cars-Björling, förbundschef 
 Anna-Karin Hainsworth, förbundschef  
 Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 
  
 

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

 Anmälan om delegerade beslut  
Ansökan ASF-platser i Hofors 
Förbundschefen har beviljat ansökan från Hofors kommun och Arbetsförmedlingen 
Västra Gästrikland att finansiera fyra ASF-platser under perioden 2018-01-15 - 
2018-06-14. Projektet gäller personer som är långtidsarbetslösa och står långt från 
arbetsmarknaden, är inskrivna på arbetsförmedlingen samt har kontakt med 
kommunen. Samarbete kommer att ske med det arbetsintegrerade sociala företaget 
Växa i Hofors. 
 
Fortsättningsvis kommer kansliet bifoga beslut samt delegationsärende med 
utskickade handlingar till arbetsutskottets möten.  
 

 Styrelserapporter 
Erika Engberg och Hanna-Karin Linck deltar vid NNS´s ordförandekonferens 
den 25 januari. Rapport kommer på nästa styrelsemöte.  
 

 Verksamhetsrapporter 
Kansliet håller just nu på och förbereder årsredovisning samt uppdaterar 
handlingsplaner för Trisam och ASF. Uppdatering av hemsidan pågår.  
SUS redovisning för 2017 pågår.  
 
Angelica Gabrielsson och Tinna Cars-Björling har tagit fram ett förslag gällande 
behovet av att bilda en länsstyrgrupp för fyrpartsamverkan. Förslaget diskuterades 
och några justeringar föreslogs. Dokumentet skickas därefter till Charlotte Humling 
samt Eva Alner Liljedahl som kommer att ta initiativ till ett möte med arbetsgruppen 
för fyrpart inom ramen för Länsledning Välfärd.  
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 Attestordning och delegationsbestämmelser 

Förslag till ny attestordning och nya delegationsbestämmelser presenteras. 
Arbetsutskottet har förslag på ett antal justeringar.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår styrelsen att efter aktuella justeringar godkänna förslagen. 
Dessa ska ersätta nuvarande Besluts- och attestordning från 2015. 
 

 Medlemsturné i länet 
Samordningsförbundet har under 2017 genomfört finsamdialoger med samtliga 
kommuner förutom Ockelbo kommun och Region Gävleborg. Tinna Cars-Björling 
har skickat påminnelser om förslag på datum. Målsättningen är att genomföra de 
resterande dialogerna under våren.  
 
Arbetsutskottet är överens om vikten av att genomföra finsamdialoger löpande 
mellan parterna.  
 
Arbetsutskottet ger kansliet i uppdrag att göra ett förslag på hur man ska tydliggöra 
den röda tråden mellan ägarsamråden och finsamdialogerna.  
 

 Samordningsförbundet, ägare till ESF-projekt 
Försäkringskassan (FK) lyfter frågan om samordningsförbundets inställning till att 
vara ägare av ett ESF-projekt. En dialog pågår mellan FK och ESF om en utlysning 
som kommer att ske inom PO1 under 2018.  
 
Arbetsutskottet enas om att föreslå FK att i första hand fortsätta dialogen med Region 
Gävleborg utifrån deras roll som projektägare i flertalet andra ESF-projekt som rör 
hela länet.  
 

 Information/dialog om jämställdhetsarbetet inom förbundet 
Per Lundgren och Angelica Gabrielsson har gått Finsam´s centrala JGL-utbildning.  
De har påbörjat arbetet med att tydliggöra hur jämställdhetsarbetet ska 
implementeras i förbundets arbete under 2018. Som ett första steg kommer 
förbundet, där det är möjligt, att redovisa könsuppdelad statistik. Mysamgruppernas 
handlingsplaner ska kompletteras med en punkt om jämställdhet.  
I samband med kommande styrelsemöte kommer tid att avsättas för information till 
styrelsen.  
 

 Baslinjemätning 
Slutrapport Baslinjemätning har skickats ut till hela styrelsen innan jul. En planering 
ska göras för hur resultaten ska återkopplas till berörda, bland annat samtliga 
Mysamgrupper. 
 
Den 22 januari 2018 träffar kansliet och Jonas Wells och FoU Välfärd för att påbörja 
en planering för den uppföljande studien, som ska genomföras 2019/2020. 
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 Ansökan samverkansmedel – IPS Hudiksvall – utveckling och   

implementering 
Vid styrelsemöte den 12 – 13 oktober 2017 togs beslut om att tillstyrka ansökan om 
fortsättning på IPS-projektet för utveckling och implementering under 2018, § 77.  I 
samband med information om styrelsens beslut meddelade projektägaren att projektet 
inte kommer att kunna genomföras enligt plan med den minskade budgeten som 
beslutades. 
 
Efter Finsamdialog med Hudiksvalls kommun har ordförande Hannah-Karin Linck 
haft en dialog med ansvarig politiker i Hudiksvalls kommun. Deras gemensamma 
förslag är att Hudiksvalls kommun bidrar med 150 000 kr och samordningsförbundet 
med 200 000 kr för att täcka de 350 000 kr som fattas för att projektet ska kunna 
genomföras enligt plan. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att tillskjuta ytterligare 200 000 kr för 
genomförande av projektet IPS Hudiksvall – utveckling och implementering. 
Samordningsförbundets finansierar sammantaget 1 522 000 kr och Hudiksvalls 
kommun (projektägaren) 150 000 kr. 
 

 Finansiering 2019 – framställan till medlemmarna 
Frågan om att växla upp medlemmarnas insatser till förbundet inför 2019 har tagits 
upp både i finsamdialoger och Ägarsamråd under hösten 2017. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet enas om att föreslå styrelsen att besluta om en framställan till 
kommunerna och Region Gävleborg om att växla upp insatsen med 100 % i 
förhållande till insats för 2018.  
 

 Fastställa datum för arbetsutskottets möten under 2018 
Följande datum fastställs för AU-möten under 2018: 
Lokal för samtliga möten är Samordningsförbund Gävleborg, Slottstorget 1, Gävle. 

• 9 mars kl. 9:15-12:00 
• 18 maj kl. 12:30-15:30 
• 10 aug kl. 9:15-12:00 
• 28 sep kl. 13:30-16:00 
• 16 nov kl. 13:00-16:00 

 

 Aktuella kurser och konferenser 
• NNS´s ordförandekonferens den 25 januari. Erika Engberg och Hannah-Karin 

Linck deltar. 
• SKL´s Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar den 15 - 16 mars på Uppsala 

Konsert & Kongress. Erika Engberg deltar för Bollnäs kommun. 
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 Regleringsbrev Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 

Försäkringskassan: Inriktningen är att Försäkringskassan måste öka tryggheten för 
människor. Höja arbetsgivarens ansvar i sjukfrånvaron.  
Försäkringskassan har fått i uppdrag att betala ut löpande sjukpenning även där nytt 
underlag inte inkommit, om personen anger fortsatt sjukskrivning.  
Fortsatt samarbete med Arbetsförmedlingen om att göra en bra övergång mellan 
myndigheterna.   
 
Arbetsförmedlingen: Motivera och vägleda till reguljära studier. Färre personer är 
direkt matchningsbara.  
Utbildningsplikt för nyanlända.  
Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att utreda termen arbetsförmåga.  
 
Direkt skrivelse i båda regleringsbreven:  
Arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för 
långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har 
aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete.  
 
Regleringsbreven bifogas utskick inför kommande styrelsemöte.  
 

 Övriga frågor 
Erika informerar om SOU 2016:44 – Tillitsdelegationen; Jakten på den perfekta 
ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme? 
Dokumentet skickas ut med handlingarna inför kommande styrelsemöte. 
 

 Fastställa dagordning och tid för styrelsemöte 26 januari 
Arbetsutskottet föreslår att tid för styrelsemöte 26 januari avsätts mellan 9.15-14.00. 
Kl. 13.00-13.45 avsätts tid för information och dialog kring jämställdhetsarbetet 
inom förbundet. Dagordningen fastställs av Hannah-Karin Linck tillsammans med 
Tinna C-B och Anna-Karin H. 
 

 Mötets avslutande 
Ordförande Hannah-Karin Linck avslutar mötet. 
 
 
Tinna Cars-Björling  Hannah-Karin Linck 
Förbundschef/sekreterare  Ordförande/justerare   


