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Arbetsutskott Samordningsförbund Gävleborg 
 

Plats och tid  Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle 
  Kl. 13-16:30 
 
Ledamöter Tommy Berger (S), ordförande  Region Gävleborg   
 Eva Alner Liljedahl Försäkringskassan 
 Gabriella Persson-Turdell Arbetsförmedlingen  
 
   
Övriga Anna-Karin Hainsworth, förbundschef 
 Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 
  
 

§ 12   Mötets öppnande 
Ordförande Tommy Berger hälsar alla välkomna och öppnar mötet 
 

§ 13 Godkännande av dagordning 
 

§ 14 Styrelserapporter 
Nya styrelsemedlemmar har utsetts enligt följande,  
Hans Backman (L) som ersättare för Region Gävleborg samt Henrik Persson (S) 
som representant från Hudiksvalls kommun.  
 

§ 15 Årsredovisning 2018 
 
Årsredovisning 2018 presenteras, några synpunkter från arbetsutskottet tas i 
beaktande.   
 
Beslut   
Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner årsredovisning 2018.   
 

§ 16 Förfrågan värd Finsam-konferens 2020 
Nationella rådet har skickat ut förfrågan till samordningsförbunden gällande att 
anordna Finsam-konferens 2020.  
Arbetsutskottet diskuterar frågan och enas om att intresse finns för att anordna 
konferensen men att år 2020 bedöms vara för snart.  
Förbundschef får i uppdrag att ytterligare utreda vad det skulle innebär att anordna 
konferensen med sikte på senare år.  
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§ 17 IPS ansökan om samverkansmedel 
En utvecklad ansökan om samverkansmedel för att IPS har inkommit till 
Samordningsförbundet.  
Charlotta Palmborg enhetschef Funktionshinder Hudiksvalls kommun har med 
stöd av övriga chefer i Mysam Hudiksvall lämnat in en ansökan om 
samverkansmedel för finansiering av en IPS coach. Syftet med finansieringen är 
att bedriva ett fortsatt utvecklingsarbete tillsammans med övriga parter för IPS i 
Hudiksvall.  
Arbetsutskottet diskuterade frågan 2019-02-08 §6 och anser fortfarande att samma 
bevekelsegrunder kvarstår. IPS anses som implementerat och därför kan 
samordningsförbundet inte finansiera verksamheten.  
 
Vill Hudiksvalls kommun arbeta med andra målgrupper eller utveckla metoder 
kan man söka medel.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår till styrelsen att avslå ansökan om samverkansmedel för 
Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen.  
 

§ 18 Trisam 2.0 
Information om att fortsatt dialog pågår angående utvecklingen av Trisam. Eva 
Alner Liljedahl har haft en dialog med strategiska chefsgruppen fyrpart för 
förankring.  
Parterna kommer att komma in med en ansökan om ytterligare samverkansmedel 
för att fortsätta utvecklingsarbetet.  
 

§ 19 Arbetsmiljöansvaret i samordningsförbund 
Nationella rådet har publicerat ett stödmaterial för arbetsmiljöarbetet i 
samordningsförbund vilket förbundschef föredrar. 
I materialet ingår det en blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter för 
Samordningsförbundens chefer samt blankett för rådighets- och 
samordningsansvar i förbundsfinansierade insatser.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner att ordförande fördelar 
arbetsmiljöuppgifter till förbundschef enligt framtagen mall av nationella rådet.  
Blankett för rådighets- och samordningsansvar i förbundsfinansierade insatser 
kommer att användas i samband med nya insatser.  
 

§ 20 Reflektioner ISF-rapporten ”Det finns skäl att se över hur 
samverkan genom samverkan genom samordningsförbunden kan 
förbättras” 
Efter dialog om rapporten enas arbetsutskottet om att förbundschef får i uppdrag 
att sammanfatta rapportens slutsatser och föredra vid nästa styrelsesammanträde.  
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§21 NNS nationella rapport 2018 - aggregerat resultat av 
indikatorenkäterna 

Efter dialog om rapporten enas arbetsutskott att uppdra till förbundschef att 
relatera samordningsförbundets resultat för 2018 till de resultat som publicerats i 
den nationella rapporten vid nästa styrelsesammanträde.  
 

§22 Övriga frågor 
• Kansliet planerar för en uppföljning av baslinjemätningen enligt beslut 

2016-05-27 §41 under 2019.  
 

• Förbundschef föredrar ett delegationsbeslut om föreläsare om supported 
employment metodik i Ockelbo.  

  
• Den strategiska chefsgruppen fyrpart önskar att Samordningsförbundet 

förlänger finansiering av processledare i mysam grupperna 2019-05-01-
2020-04-30. Varje Mysam grupp finansieras med 5% processledare. Det 
vill säga totalt 50% av en tjänst som bemannas av Försäkringskassan.   

 
 
§23 Mötets avslutande 
 
Ordförande Tommy Berger avslutar mötet 
 
 
 
 
 
 
 
Anna-Karin Hainsworth    Tommy Berger 
Förbundschef /Sekreterare   Ordförande 
 


