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2019-03-22  
 
 

 
 

Justerares sign Utdragsbestyrkande 

 

Styrelsemöte, Samordningsförbund Gävleborg  
 
 

Plats och tid  Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle, kl 9.15 – 12.30. 
 

Ledamöter Tommy Berger (S), ordförande Region Gävleborg 

 Eva Alner Liljedahl  Försäkringskassan  

 Gabriella Persson-Turdell Arbetsförmedlingen   

  Kenneth Axling (S) Hofors kommun 

 Stefan Nybom (S) Nordanstigs kommun 

  Einar Wängmark (S) Ovanåkers kommun 

  Ove Schönning (S) Ljusdals kommun 

  Hans-Olov Frestadius (S) Sandvikens kommun 

   

Övriga     Hans Backman (L) Region Gävleborg 

  Stefan Grandien (S) Gävle kommun 

  Anders Öquist (S) Ockelbo kommun 

 

 Anna-Karin Hainsworth  Förbundschef 

 Per Lundgren  Verksamhetsutvecklare 

 Cecilia Wisén  Administrativ assistent 

 
 

 

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

  Cecilia Wisén 

 

  

 Ordförande …………………………………………. 

  Tommy Berger 

 

 

 Justerare  ………………………………………….  

    Einar Wängmark 

 

Paragrafer  § 31 - 48 

 

_____________________________________________________________________ 
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 ………………………… 

 Cecilia Wisén 
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 Mötets öppnande  

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.  

 

 Val av justerare för dagens möte 

Einar Wängmark utses till justerare, och skall därmed tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 
 

 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

 Föregående protokoll (handling)  

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

 Anmälan om delegerade beslut 

Delegationsbeslut, beslutsfattare är förbundschef Anna-Karin 

Hainsworth. 

Anna-Karin Hainsworth har bifallit ansökan från den lokala Mysam-

gruppen i Ockelbo, gällande finansiering av en föreläsning om metoden 

Supported Employment med en kostnad på 3 000 kr exl moms.  

Anmälan läggs till handlingarna.  

 

 Styrelserapporter 

Eva Alner Liljeroth informerar om att Försäkringskassan utsett en ny  

ersättare till Samordningsförbundets styrelse; Angelica Gabrielsson, 

sektionschef inom sjukförsäkringen Försäkringskassan. 

  

 Verksamhetsrapporter 

Planering pågår för vår första Mysam-konferensen, på Winn konferens 

16 maj 2019. 

 

Förbundschef Anna-Karin Hainsworth har besökt Sandvikens kommuns 

ordförandegrupp samt kommunchefens ledningsgrupp för att informera 

om Samordningsförbundet.  
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Alla Mysam-grupper i länet är i full gång med att konkretisera vad man 

vill göra med sin budget, förbundschef Anna-Karin Hainsworth gör en 

kort genomgång. 

 

 

 Årsredovisning 2018 

Årsredovisningen för 2018 gås igenom av förbundschef.  

 

Beslut 

Styrelsen beslutar att godkänna Årsredovisning 2018 i sin helhet. 

 

 

 Ansökan om samverkansmedel arbetslivsinriktad 
rehabilitering enligt IPS-modellen 

Arbetsutskottet har behandlat ansökan och skrivit en rekommendation till 

beslut till styrelsen.  

Hudiksvalls kommun har beviljats medel under perioden 2016-09 – 

2018-12-31, först för att pröva metoden och sedan i syfte att 

implementera den i ordinarie verksamhet. Hudiksvalls kommun har fattat 

beslut om att pemanenta verksamheten. Enligt samordningsförbundets 

riktlinjer finansierar inte förbundet permanent verksamhet.  

 

Beslut 

Styrelsen beslutar att avslå ansökan om samverkansmedel 

arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen.  

 

 

 Arbetsmiljöansvaret i samordningsförbundet 

Nationella rådet för finansiell samordning har uppmärksammat ett behov 

av att förtydliga arbetsmiljöansvaret och hur det fördelas i 

samordningsförbunden. Ytterst ligger ansvaret på styrelsens ordförande, 

men arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet kan delegeras till 

förbundschef om styrelsen så beslutar. 

 

Beslut 

Styrelsen beslutar att bifalla föreslaget beslut om att fördela 

arbetsmiljöansvaret till förbundschef, i enlighet med föreslagen modell.  
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 Rådighets- och samordningsansvar i förbundsfinansierade 
insatser 

Ett underlag om rådighets- och samordningsansvar i 

förbundsfinansierade insatser har tagits fram av nationella rådet för 

finansiell samordning. Underlaget är avsett att att förtydliga vem som har 

vilket ansvar i förbundsfinansierade insatser. Arbetsutskottet föreslår att 

underlaget används för alla insatser. 

 

Beslut 

Styrelsen bifaller förslaget.  

 

 

 Förlängning Mysam-avtal 

Arbetsutskottet föreslår att Mysam-avtalet förlängs till sista april 2020. 

Avtalet finansierar de samverkansansvariga processledarna som arbetar 

5% med varje Mysam-grupp för att ansvara för processen. 

 

Beslut 

 Styrelsen beslutar att bifalla förlängning av Mysam-avtalet. 

 

 

 Information om nationella resultat indikatorenkäter i relation 
till samordningsförbundets resultat 2018 

Per Lundgren informerar om förbundets intentioner och målsättning att 

mäta resultat av våra insatser. Resultaten mäts via ett enkätverktyg som 

NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund har tagit fram och 

används nationellt i förbundsfinansierade insatser. Samordningsförbund 

Gävleborg har börjat använda dessa 2018. Den nationella 

sammanställningen har nu kommit varför verksamhetsutvecklare Per 

Lundgren går igenom förbundets resultat relaterat till de nationella.   

 

 

 Information om ISF-rapporterna ”Det finns skäl att se över hur 
samverkan genom samordningsförbunden kan förbättras” 
och ”Samordningsförbundens organisering och verksamhet”.  

Förbundschef Anna-Karin Hainsworth går igenom en sammanfattning av 

föreliggande rapporter.  
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 Övriga frågor 

Parterna har identifierat ett behov av att utveckla arbetet med Trisam då 

myndigheternas uppdrag snävas in och man har svårt att finansiera 

resurser som ägnar sig åt något annat än myndighetens huvuduppdrag.  

 

Parterna (FK, Af, Regionen, kommunerna) kommer förbereda och lämna 

in en ansökan om samverkansmedel för att utveckla modellen för Trisam. 

 

 

 Aktuella kurser och konferenser 

Finsam-konferens tis-ons 26-27 mars 2019.  

Mysam-konferens torsdagen den 16 maj 2019.  

Trisam-konferens torsdagen den 19 september 2019.  

 

 

 Mötets avslutande. 

Mötet avslutas. 

 

 

 


