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Justerares sign Utdragsbestyrkande 

 

Styrelsemöte, Samordningsförbund Gävleborg  
 
 

Plats och tid  Slottstorget 1, Gävle, kl. 9:30 – 12.30 
 

Ledamöter Tommy Berger (S), ordförande Region Gävleborg  

 Kenneth Axling (S), Hofors kommun 

 Eva Alner Liljedahl  Försäkringskassan  

 Charlotta Backström Arbetsförmedlingen   

  Einar Wängmark (S) Ovanåkers kommun 

  Ove Schönning (S) Ljusdals kommun 

  Stefan Nybom (S) Nordanstigs kommun  

 Hans-Olov Frestadius (S) Sandvikens kommun 

  

Övriga   Hans Backman (L) Region Gävleborg 

  Stefan Grandien (S) Gävle kommun 

  Henrik Persson (S) Hudiksvalls kommun 

  Anders Öquist (S) Ockelbo kommun   

  Anna-Karin Hainsworth  Förbundschef 

  Per Lundgren  Verksamhetsutvecklare 
 

 

 

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

  Anna-Karin Hainsworth 

 

  

 Ordförande …………………………………………. 

  Tommy Berger 

 

 

 Justerare  ………………………………………….  

    Stefan Nybom  

     

Paragrafer  § 99-116 

 

_____________________________________________________________________ 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Datum för anslags Datums för anslags  

uppsättande …………….…………  nedtagande ………………….………. 
 

Förvaringsplats Samordningsförbund Gävleborgs diarium 

för protokollet  

 

Underskrift ………………………… 

 Anna-Karin Hainsworth 
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§ 99  Mötets öppnande  

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.  

 

§ 100 Val av justerare för dagens möte 

Stefan Nybom utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

 

§ 101 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

§ 102 Föregående protokoll  

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§ 103 Delegerade beslut 

Beslut om deltagande vid studiebesök dnr SFG 19-35 

 

Beslut 

Delegationsbeslut läggs till handlingarna 

 

§ 104 Information förstudie Fontänhus Sandviken  

Louise Olsson och Jonny Sandgren informerar om förstudien som har 

pågått under tidsperioden 2019-08-01 – 2019-11-30.  

Inventering och kartläggning pekar på att behov finns av ett Fontänhus i 

Sandviken. Det finns troligen även behov i hela västra Gästrikland. 

Insatsen har tagit fram ett förslag på hur en finansieringslösning skulle 

kunna se ut. Nästa steg kommer att vara politisk förankring och beslut 

både inom Sandvikens kommun och Region Gävleborg.  

 

§ 105 Tillägg till ansökan om samverkansmedel Trisam  2.0 (dnr SFG 
19-22.1) - ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0-Gävle 
kommun (dnr SFG 19-22.5) 

Ansökan är ett tillägg till ansökan Trisam 2.0 (dnr SFG 19-22.1). 

Socialsekreterare kommer att arbeta med likartade arbetsuppgifter som 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansökt om men utifrån 

socialtjänstens uppdrag. Arbetet kommer att ske tillsammans med 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg.  
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Alla parterna i fyrpartschefsgruppen i Gävleborg är positiva till ansökan 

och ställer sig bakom den. 

 

Beslut 

Styrelsen bifaller ansökan utifrån samma principer som övriga Trisam 2.0 

ansökningar, dvs för perioden 2019-12-01 – 2020-09-30. För Gävle 

kommun innebär det att de beviljas 550 000 kr. I maj/juni 2020 kommer 

styrelsen att följa upp förbrukade medel och resultat inför en bedömning 

av fortsatt beviljande av samverkansmedel.   

 

§ 106 Tillägg till ansökan om samverkansmedel Trisam  2.0 (dnr SFG 
19-22.1) - ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0-
Hudiksvalls kommun (dnr SFG 19-22.6) 

Ansökan är ett tillägg till Trisam 2.0 (dnr SFG 19-22.1). 

Socialsekreterare kommer att arbeta med likartade arbetsuppgifter som 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansökt om men utifrån 

socialtjänstens uppdrag. Arbetet kommer att ske tillsammans med 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg. 

Alla parterna i fyrpartschefsgruppen i Gävleborg är positiva till ansökan 

och ställer sig bakom den. 

 

Beslut 

Styrelsen bifaller ansökan utifrån samma principer som övriga Trisam 2.0 

ansökningar, dvs för perioden 2019-12-01 – 2020-09-30. För Hudiksvalls 

kommun innebär det att de beviljas 225 000 kr. I maj/juni 2020 kommer 

styrelsen att följa upp förbrukade medel och resultat inför en bedömning 

av fortsatt beviljande av samverkansmedel.   

 

§ 107 Tillägg till ansökan om samverkansmedel Trisam  2.0 (dnr SFG 
19-22.1) - ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0-
Sandvikens kommun (dnr SFG 19-22.8) 

Ansökan är ett tillägg till ansökan Trisam 2.0 (dnr SFG 19-22.1). 

Socialsekreterare kommer att arbeta med likartade arbetsuppgifter som 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansökt om men utifrån 

socialtjänstens uppdrag. Arbetet kommer att ske tillsammans med 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg. Alla 

parterna i fyrpartschefsgruppen i Gävleborg är positiva till ansökan och 

ställer sig bakom den. 

 

Beslut 

Styrelsen bifaller ansökan utifrån samma principer som övriga Trisam 2.0 

ansökningar, dvs för perioden 2019-12-01 – 2020-09-30. För Sandvikens 

kommun innebär det att de beviljas 250 000 kr. I maj/juni 2020 kommer 
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styrelsen att följa upp förbrukade medel och resultat inför en bedömning 

av fortsatt beviljande av samverkansmedel.   

 

§108 Tillägg till ansökan om samverkansmedel Trisam  2.0 (dnr SFG 
19-22.1) - ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0-Region 
Gävleborg (dnr SFG 19-22.7) 

Ansökan är ett tillägg till ansökan Trisam 2.0 (dnr SFG 19-22.1). 

Region Gävleborg söker medel för två operativa processledare att utveckla 

rehabiliterings koordinatorernas samverkansarbete i länet. 

Region Gävleborg erhåller inga andra statliga medel för detta uppdrag. 

Som mål i ansökan ligger även att under 2020 starta upp Trisam-team på 

samtliga primärvårdsenheter samt öppenvårdspsykiatrin i länet.  

Alla parterna i fyrpartschefsgruppen i Gävleborg är positiva till ansökan 

och ställer sig bakom den. 

 

Beslut 

Styrelsen bifaller ansökan utifrån samma principer som övriga Trisam 2.0 

ansökningar, dvs. för perioden 2020-01-01 – 2020-09-30. För Region 

Gävleborgs del innebär det att de beviljas 1 275 000kr. I maj/juni 2020 

kommer styrelsen att följa upp förbrukade medel och resultat inför en 

bedömning av fortsatt beviljande av samverkansmedel. 

  

§ 109 Ansökan om samverkansmedel - Förstudie Prova vägar vidare 
- Bollnäs (dnr SFG 19-37) 

Ansökan har kommit in från den lokala samverkansgruppen (Mysam) i 

Bollnäs. De söker medel för att genomföra en förstudie för att identifiera 

arbetssätt och utveckla samverkan för att målgruppen med pågående 

sjukskrivning och ekonomiskt bistånd får adekvat stöd att bedöma 

arbetsförmåga. 

Försäkringskassan föreslår att eftersom de har fått ett regeringsuppdrag att 

förbättra stödet till personer som får avslag på aktivitetsersättning så 

kommer Försäkringskassan, Avdelningen för funktionsnedsättning och 

varaktigt nedsatt arbetsförmåga att ingå i insatsens styrgrupp och kan agera 

bollplank via Försäkringskassans handläggare i Trisam 2.0, oavsett om det 

ingår någon individ i den direkta målgruppen i förstudien. I detta uppdrag 

ingår att vidareutveckla samverkansformer med Arbetsförmedlingen, 

kommuner och landsting. 

  

Beslut 

Styrelsen bifaller ansökan som omfattar tidsperioden 2020-01-01 – 2020-

08-31 med 638 000 kr.  
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§ 110 Beslut - anställning av ekonomiansvarig/administratör till 
förbundets kansli 

Samordningsförbundet har i dagsläget upphandlade redovisningstjänster 

till en kostnad av ca 250 000 kr årligen.  

Tjänst som administrativ assistent, 2 dagar i veckan, är vakant.  

Insatskatalogen kommer att ha ett fortsatt behov av uppdateringar för 

vilket en person beräknas behöva avsätta en dag i veckan.  

Under 2018 samt 2019 har förbundets medlemskommuner samt Region 

Gävleborg tillfrågats om möjligheten att ta över förbundets 

ekonomihantering. Ingen anser sig ha den möjligheten. 

Detta beräknas inte innebära en ökad kostnad för kanslifunktionen utan en 

omfördelning av medel från upphandlade tjänster till egen personal.  

 

Beslut: 

Styrelsen bifaller förslaget.  

 

§ 111 Beslut – Verksamhetsplan och budget 2020 - 2022 

Presentation och några justeringar:  

-mål 5.1 tillägg  ”individer uppnår arbetsförmåga” 

- Borttagande av ordet ”förhållningssätt” i stycket kopplat till mål 5.1. 

- rubriken 5 förekommer två gånger 

- Under punkt 7 tas ”flertalet” bort ur texten som beskriver Trisam 2.0 

 

Beslut:  

Styrelsen fastställer verksamhetsplan och budget 2020 – 2022 med 

ovanstående justeringar. 

  

§ 112 Information höstens medlemssamråd 

Medlemssamråd har genomförts i Södra och Norra Hälsingland.  

Uppslutningen har i vissa fall varit något sämre.  

Medlemssamråden i Gävle och västra Gästrikland har inte genomförts 

eftersom kontaktade parter inte återkommit. Samordningsförbundet verkar 

för att identifiera datum och kalla parterna till möte i Västra Gästrikland 

och Gävle.  

 

Dialogerna som har genomförts har varit positiva, vi kommer att lägga en 

tidsplan för nästkommande i början av 2020 och avsätt mer tid än en 

timme.  

 

§ 112 Information NNS Nationella Nätverket för Samordningsförbund 

-NNS har beslutat utse kontaktpersoner från styrelsen till varje förbund, de 

kommer att kontakta förbundet för dialog.  
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- Möjlighet finns nu och fram till 31/1 att nominera personer till NNS 

styrelse.  

 

§ 113 Information Arbetsintegrerande Socialt Företagande   

Aktuell statistik visas för hur det ser ut i företagen, generellt minskar 

antalet deltagare (dvs. individer med någon form av praktik/arbetsträning) 

i företagen. Samordningsförbundet vittnar också om en tröghet hos våra 

samverkande parter att arbeta med frågan om Arbetsintegrerande sociala 

företag. Bollnäs kommun har antagit en handlingsplan för främjande av 

arbetsintegrerande sociala företag, som anger väldigt tydligt på vilket sätt 

man vill främja. Det ger tjänstemännen en arbetsinriktning.  

 

§ 114 Information principer för medverkan i arbetsgruppen Trisam 
2.0  

Flera parter har ändrat deltagare och bytt ut chefspersoner i den 

arbetsgrupp som jobbar fram utvecklingsspår som ska redovisas till den 

strategiska chefsgruppen/ chefsgrupp fyrpartssamverkan samt 

Samordningsförbundets styrelse.   

Samordningsförbundet ser att personer som deltar måste ha mandat och 

koppling till organisationens ledning. Vad gäller personliga egenskaper 

måste man ha förmågan att kliva ur sin vardagsroll och se helheten i den 

organisation man företräder. 

 

§ 115 Övriga frågor 
-Inköp Gävleborg har sagt upp hyresavtalet med Samordningsförbund 

Gävleborg. Kansliet har påbörjat sökandet efter nya lokaler.  

 

- Kenneth Axling informerar om att Socialnämnden i Hofors kommer fatta 

beslut om att starta upp en 3-årig utveckling av Grön Rehab lokalt i 

Hofors. Detta är ett direkt resultat av förstudien som beviljats av 

Samordningsförbundet.  

 

 

§ 116 Mötets avslutande 
 

Ordförande avslutar mötet.  

 

 


