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Styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg  
 
 

Plats och tid: Zoom, Gävle 

 Kl. 9:30-12:00 

 
Ledamöter Tommy Berger (S)   Region Gävleborg 

 Kenneth Axling (S)   Hofors kommun 

Eva Alner Liljedahl   Försäkringskassan 

Anna Magnusson Kroon  Arbetsförmedlingen 

Einar Wängmark (S)  Ovanåkers kommun 

Ove Schönning (S)   Ljusdals kommun 

Stefan Nybom (S)   Nordanstigs kommun 

 Marianne Persson (C)  Söderhamns kommun  

 

Övriga Hans Backman (L)  Region Gävleborg 

Erika Engberg (S)  Bollnäs kommun 

Stefan Grandien (S)  Gävle kommun 

Henrik Berglund Persson (S) Hudiksvalls kommun  

Hans-Olov Frestadius (S)   Sandvikens kommun 

Anders Öquist (S)  Ockelbo kommun 

 

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef 

 Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 

 Lina Bjarnolf, ekonom 
 

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

  Anna-Karin Hainsworth 

 

  

 Ordförande …………………………………………. 

  Tommy Berger 

 

 

 Justerare  ………………………………………….  

     Einar Wängmark 

Paragrafer  § 25-39 

_________________________________________________________________ 
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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§ 25 Mötets öppnande, upprop 

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet. 

Upprop genomförs. 

 

§ 26 Val av justerare för dagens möte 

Einar Wängmark utses att tillsammans med ordförande justera 

dagens protokoll.  

 

§ 27 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns med ett tillägg om förändringar på 

Arbetsförmedlingen. 

 

§ 28 Föregående protokoll  

 Läggs till handlingarna.  

  

§ 29 Anmälan om delegerade beslut 

- Städning, kontorslokal Håstaholmen Hudiksvall, dnr SFG 21-

13.1 

- Tilläggsanslag Förstudie utveckling av egenmakt Hudiksvall dnr 

SFG 21-2.4 

§ 30 Ekonomisk rapport, kvartal 1 2021 

Efter det första kvartalets rekvirering av insatsmedel så ligger alla 

insatser i fas med förväntad förbrukning, de smärre variationer som 

förekommer handlar främst om uppskjutna kostnader som kommer 

senare under året. 

§ 31 Revisionsberättelser samt åtgärder 

KPMG- statens revisor  

Har inga synpunkter på årsredovisningen utan tillstyrker att 

resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

 

Den förtroendevalda revisorn i Samordningsförbund Gävleborg, 

sakgranskning utförd av PwC 

Tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

Årsredovisningen är dock inte förenlig med det fastställda 

finansiella målet.  
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Fördjupad granskning hantering av samverkansmedel, PwC på 

uppdrag av den förtroendevalda revisorn 

De fastställda regler och rutiner efterlevs.  

I ett styrelsebeslut anges endast totalt beviljat belopp ej per insatspart.  

Delrapporter har inte lämnats in enlighet med ingångna avtal.  

Positiva till nya rekvisitionsrutinerna.  

Rekommendationer; 

• Se över behov att inför bestämmelser som tydliggör vad som 

gäller om kvartalsrapporter inte inlämnas av insatsparterna.  

• Säkerställ att det av samtliga styrelsebeslut framgår beviljat 

belopp per insatspart för att möjliggöra spårbarhet mellan 

ansökan, beviljat belopp och insatsmedel.  

 

 

Åtgärder för att uppnå det finansiella målet 

I jämförelse med budget 2020 är en ännu större andel av årets 

budgeterade samverkansmedel bundna i beviljade insatser. Det 

förväntade resultatet är -3 235tkr. 

 

Åtgärder med anledning av rekommendationer granskning 

hantering av samverkansmedel 

Mall för kvartalsrapport skickas per e-post till alla parter tillsammans 

med underlag för rekvisition. I detta förtdyligas att kvartalsrapport 

skall inkomma innan utbetalning av samverkansmedel sker.  

Mall för beslutsparagraf är upprättad för att säkerställa att det av 

samtliga styrelsebeslut framgår beviljat belopp per insatspart för att 

möjliggöra spårbarhet mellan ansökan, beviljat belopp och insatsmedel 

 

§ 32  Trisam 2022 

Eva Alner Liljedahl, Försäkringskassan, lyfter vikten av att det finns 

en planering för hur vi går vidare med Trisam efter 2021-12-31, då 

den extra monetära satsning som Samordningsförbundet har gjort för 

att ge parterna möjlighet att bedriva utvecklingsarbete, avslutas. Alla 

parter understryker vikten av att Trisam ska fortleva för att det ska 

vara möjligt behövs samverkansmedel från Samordningsförbundet. 

 Parterna behöver dessutom stöd från Samordningsförbundet för att 

föreslå finansiering från och med 2022.  

 

Beslut 

Anna-Karin Hainsworth uppdras att ta fram förslag till finansiering 

från och med 2022 samt föra dialog med parterna.  
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§ 33 Återrapport Årsmöte Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund 

Ordförande, Tommy Berger, representerade Samordningförbund 

Gävleborg. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Under mötet framgick 

dock att styrelsens förtroende är ifrågasatt av vissa medlemmar, det 

finns anledning att aktivt bevaka och delta i nätverket för att öka 

insyn och påverka utvecklingen.  

 

§ 34 Medlemssamråd 2021 

Länets gemensamma medlemssamråd kommer att ske den 17 

september i samband med redan inplanerat kommunsamråd.  

Enskilda dialoger i Västra Gästrikland, Gävle, Södra Hälsingland 

samt Norra Hälsingland planeras in under oktober/november. 

 

§ 35 Viljeförklaring samverkan genom samordningsförbund, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har gemensamt skrivit 

en viljeförklaring för hur myndigheterna gemensamt ska ta större 

ansvar för samverkan genom samordningsförbund för att lagen om 

finansiell samordning nyttjas fullt ut. 

Myndigheterna ska verka för att:  

- Förstärkta och samordnade rehabiliteringsinsatser för 

långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga 

som har aktivitetsersättning i syfte att öka arbetsförmåga och 

möjlighet att få arbete.  

- Stärka sina medarbetare att driva samverkan genom 

samordningsförbund via följande insatser 

o stärka kunskapen om tillgängliga insatser 

o hänvisa fler individer till insatser 

o ta initiativ till att fler samordnade insatser startar 

o medverka med medarbetare i insatser 

Gemensamma behovsanalyser tillsammans med kommun och region 

är basen för att parterna gemensamt ska nyttja den fulla potentialen.  

§ 36 Oro inför förändringar på Arbetsförmedlingen 

 Frågan lyfts av Hans Frestadius, Sandvikens kommun, men flera 

andra håller med om oron. 

Kommunerna ser en risk för ökat försörjningsstöd och reella 

svårigheter i samarbetet med fristående aktörer.  

Oklart vad som händer när Extra tjänster går ner i volym. 

Flera kommuner har planer på att söka för att vara fristående aktör.  
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Anna Magnusson Kroon, Arbetsförmedlingen, bemöter oron med att 

uttrycka en förhoppning om fortsatt gott samarbete. I framtiden 

kommer dock samarbetet att beröra en mer strategisk nivå gällande 

individers deltagande i arbetsmarknadsenheternas aktiviteter 

kommer dialogen främst att vara med de fristående aktörerna.  

Eftersom Arbetsförmedlingen arbetar agilt, dvs. utvecklar under 

resans gång, så tas olika perspektiv tacksamt emot och förs vidare i 

organisationen.  

Arbetsförmedlingen bokar in dialoger med alla kommuner för att 

diskutera den lokala situationen.  

 

§37 Helårsekvivalenter Gävleborgs län 

Information om att Samordningsförbundet sammanställt SCBs 

helårsekvivalenter för länets alla kommuner.  

 

§ 38 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor 

 

§ 39 Mötets avslutande 

 Ordförande avslutar mötet 


