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2021-02-05  
 
 

 
 

Justerares sign Utdragsbestyrkande 

 

Styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg  
 
 

Plats och tid: Dospace, Gävle samt Zoom 

 Kl. 9:30-12:00 

 
Ledamöter Tommy Berger (S),   Region Gävleborg 

 Kenneth Axling (S),   Hofors kommun 

Eva Alner Liljedahl   Försäkringskassan  

Anna Magnusson Kroon  Arbetsförmedlingen 

Stefan Grandien (S)  Gävle kommun 

Ove Schönning (S)   Ljusdals kommun 

Stefan Nybom (S)   Nordanstigs kommun 

 Hans-Olov Frestadius (S)  Sandvikens kommun 

 

Övriga Hans Backman (L)  Region Gävleborg 

Erika Engberg (S)  Bollnäs kommun 

Henrik Berglund Persson (S) Hudiksvalls kommun  

 

Helen Tyrén, processledare Trisam §1-5 

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef 

 Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 

 Lina Bjarnolf, ekonom 
 

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

  Anna-Karin Hainsworth 

 

  

 Ordförande …………………………………………. 

  Tommy Berger 

 

 

 Justerare  ………………………………………….  

    Ove Schönning  

Paragrafer  § 1-11 

_________________________________________________________________ 
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 ………………………… 

       Anna-Karin Hainsworth 
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§ 1 Mötets öppnande, upprop 

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet. 

Upprop genomförs 

 

§ 2 Val av justerare för dagens möte 

Ove Schönning utses att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll.  

 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns med följande tillägg 

Inbjudan till erfarenhetsutbyte med Nationella Nätverket för 

Samordningsförbund (NNS) om Samordningsförbundens arbete med 

regeringsuppdraget våld i nära relationer. 

 

§ 4 Föregående protokoll  

 Läggs till handlingarna.  

 

§ 5 Information om Trisam resultat 2020 

Processledare, Helen Tyrén, informerar om resultatutvecklingen 

under 2020. Det har under året skett en fortsatt utveckling av antalet 

team i länet, just nu finns 39. Det har även skett en ökning av antalet 

individer vars ärenden föredrogs i Trisam, 923 stycken år 2020 att 

jämföra med 694 år 2019.  

De flesta individer försörjde sig via sjukpenning (35%) samt 

försörjningsstöd (31%).  

En stor andel får fortsatt stöd via vården efter Trisam konsultationen, 

vilket understryker det som teamen identifierar som behov av en 

samverkansinsats ”nästa steg”. 

 

§ 6 Processledare Mysam  

I §27 Protokoll Samordningsförbundets styrelsemöte 2020-03-20 

beslutades om utökning av tid för länets Mysam processledare från 

50% till 100% under perioden 2020-05-01 – 2021-04-30. 

Med anledning covid-19 så har det skett en förskjutning i tid som 

innebär att processledares tid utökas från 2021-02-01.  

Istället för 100% kommer tiden att utökas till 90%, eftersom den 

person som innehar uppdraget är anställd på Försäkringskassan, där 

personal inte lånas ut till en högre andel.  
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Beslut 

Avtal om processledare Mysam utökas från 50% till 90% under 

perioden 2021-02-01 – 2021-12-31, uppföljning vid styrelsemöte 

2021-10-15 

 

§ 7 Ekonomisk rapport, kostnader insatser 2020 

 

 

   

§ 8 Rapport uppföljning baslinjemätning av 
samverkansklimatet i länet inom ramen för 
Samordningsförbund Gävleborg 

Förbundschef redovisar hur resultaten av studien ”Baslinjemätning 

av samverkansklimatet i länet inom ramen för Samordningsförbund 

Gävleborg” har tillvaratagits. I samband med att studien redovisades 

2016, beslutades att en utvärdering skulle göras. 

Samordningsförbund Gävleborg arbetar sedan 2018 kontinuerligt 

med uppföljning och aktiviteter för att fortsätta utveckling av 

samverkansklimatet, bl. a genom indikatorer. Bedömningen är att 

det uppföljningsarbete som görs motsvarar den utvärderingen som 

beslutades om 2016, varför någon särskild utvärdering inte behöver 

genomföras. 

 

Beslut 

Styrelsen beslutar att inte genomföra den utvärdering som beslutades 

om 2016. 

 

§ 9 Förslag revision av delårsrapport  

Sedan Samordningsförbund Gävleborg bildades har förbundets 

delårsrapporter revisorsgranskats. Efter utredning (dnr SFG 21-5) 

framgår att det inte finns något krav på revisorsgranskning av 

delårsrapporten. 

 

Beslut  

Delårsrapporten ska inte revisorsgranskas.  

 

 Utfall Budget 

Summa beslutade insatsmedel -10 170 231,5 -12 116 601 
Budgeterade, ej beslutade 
insatsmedel 

 -3 183 399 

Total -10 170 231,5 -15 300 000 
Nyttjat i % 83,94%  
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§ 10 Övriga frågor 

Den 9/2 kl. 9-12 har Nationella Nätverket för Samordningsförbund 

bjudit in till ett erfarenhetsutbyte av Samordningsförbundens arbete 

inom regeringsuppdraget ”Våld i nära relationer”. Erika Engberg 

deltar för förbundets räkning.  

§ 11 Mötets avslutande 

 Ordförande avslutar mötet 
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