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Styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg  
 
 

Plats och tid: Zoom, Ljusdal  

 Kl. 9:30-12:00 

 
Ledamöter Tommy Berger (S)   Region Gävleborg 

 Kenneth Axling (S)   Hofors kommun 

Anna Fält Skoglund   Försäkringskassan 

Anna Magnusson Kroon  Arbetsförmedlingen 

Anders Öquist (S)  Ockelbo kommun 

Stefan Grandien (S),§16-  Gävle kommun 

Ove Schönning (S)   Ljusdals kommun 

Stefan Nybom (S)   Nordanstigs kommun 

 Marianne Persson (C)  Söderhamns kommun  

 

Övriga Erika Engberg (S)  Bollnäs kommun 

Stefan Grandien (S)  Gävle kommun 

Henrik Berglund Persson (S) Hudiksvalls kommun  

Hans-Olov Frestadius (S), §16- Sandvikens kommun 

 

Anders Lustigh, Berit Enberg Stobby Bollnäs kommun, §12-§16 

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef 

 Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 

 Lina Bjarnolf, ekonom 
 

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

  Anna-Karin Hainsworth 

 

  

 Ordförande …………………………………………. 

  Tommy Berger 

 

 

 Justerare  ………………………………………….  

     Anders Öquist 

Paragrafer  § 12 - §24 

_________________________________________________________________ 
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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§ 12 Mötets öppnande, upprop 

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet. 

Upprop genomförs. 

 

§ 13 Val av justerare för dagens möte 

Ander Öquist utses att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll.  

 

§ 14 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

§ 15 Föregående protokoll  

 Läggs till handlingarna.  

  

§ 16 Förstudien Prova Vägar Vidare Bollnäs 

Anders Lustigh och Berit Enberg Stobby informerar om hur de 

under förstudien har arbetat med att bryta långvarigt beroende av 

försörjningsstöd. Anders arbetar med livsvägledning samt att göra 

förhandsbedömningar genom matchning mot rätt arbete. En 

väsentlig del i förstudien var SPETSAs arbetsförmågeutbildning 

samt hur Trisam nyttjades. Arbetssättet är implementerat i Bollnäs 

kommun. 

§ 17 Skrivelse från SKR ”Se över Finsam för att säkra och 
utveckla stödet till individen i behov av stöd av flera 
aktörer” 

Sveriges Regioner och kommun har lämnat en skrivelse till 

regeringen och uppmanat till en bred översyn av 

finsamlagstiftningen.  

§ 18 Trisam 2.0 

Anna Fält Skoglund, Försäkringkassan, berättar att Länsledning 

Välfärd har återkopplat via e-post angående beslut om 

arbetsgruppens förslag till utvecklingsspår som de fattat den 26 

februari 2021.  

- Den enskildes deltagande på mötet, ja och hur avgörs i varje 

enskilt fall utifrån individens behov.  

- Partsgemensam samtalsguide, nej varje medverkande aktör 

utreder individens behov utifrån sitt uppdrag och använder de 

verktyg som är relevanta inom egna verksamheten. 
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- Gemensam ansökan om medel från Samordningsförbundet, 

positiva för långsiktig finansiering gällande aktuell målgrupp. 

Behöver dock utredas ytterligare med beskrivningar av parternas 

prioritering av målgruppen samt de lokala förutsättningarna i 

varje kommun.  

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ställer sig positiva till 

Länsledning Välfärds bedömning. 

  

§ 19  Försäkringskassan anmäler ny ersättare till styrelsen 

Anna Fält Skoglund är från och med dagens möte 

Försäkringskassans ersättare i Samordningsförbund Gävleborgs 

styrelse.   

 

§ 20 Delegationsbeslut 

- Hyra av kontorslokaler dnr SFG 21-10 

 

§ 21 Årsredovisning 2020 

 Beslut 

 Enligt förslag. 

 

§ 22 Tilläggsbudget 2021 

 Samordningsförbund Gävleborg hade i samband med årsredovisning 

ett större överskott än beräknat då beslut fattades om budget 2021. 

Styrelsen föreslås fatta beslut om lägga till 731 tkr till budget för att 

uppnå målet om verksamhet i balans. 

 Beslut  

 Enligt förslag 

 

§ 23 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor 

 

§ 24 Mötets avslutande 

 Ordförande avslutar mötet 


