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2021-11-26 
 
 

 

Styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg 

 
Plats och tid: Dospace Gävle samt via Teams, kl. 9:30-12:00 

 

 

Ledamöter Tommy Berger (S), ordf.  Region Gävleborg 

Eva Alner Liljedahl   Försäkringskassan 

Jeanette Radstake Gustavsson Arbetsförmedlingen 

Einar Wängmark (S)   Ovanåkers kommun 

Ove Schönning (S)   Ljusdals kommun 

Stefan Nybom (S)   Nordanstigs kommun  

Henrik Berglund Persson (S)  Hudiksvalls kommun (ersätter MP) 

 

Övriga  Hans Backman (L)   Region Gävleborg 

  Stefan Grandien (S)   Gävle kommun 

  Anders Öquist (S)   Ockelbo kommun 

 

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef  

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare  

Lina Bjarnolf, ekonom 

Stefan Jonsson, chef AME Ovanåkers kommun §69-73 
 

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

Anna-Karin Hainsworth 
 

Ordförande …………………………………………. 

Tommy Berger 
 

Justerare …………………………………………. 

             Ove Schönning 

Paragrafer § 69 - 91 
 

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 

 
 

 

 

Justerares sign Utdragsbestyrkan 
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§ 69  Mötets öppnande, upprop 
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet. Upprop genomförs. 

 

§ 70  Val av justerare för dagens möte 
   Ove Schönning utses att tillsammans med ordförande justera       dagens   

    protokoll. 

 

§ 71  Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns med tillägg av följande punkter 

- Firmatecknare 

- Medlemmarnas beviljande om ansvarsfrihet för styrelsen, Årsredovisning 2020 

- Fastställande av datum för styrelsemöten 2022 

- Kurser och konferenser 

 

§ 72  Föregående protokoll 
Läggs till handlingarna. 
 

§ 73  Föredragning, Ett hållbart arbetsliv i Ovanåker 
   Stefan Jonsson berättade för styrelsen om insatsens resultat och måluppfyllelse. 

 

§ 74  Beslut, förlängning av finansiering Ett hållbart arbetsliv Ovanåker 
Insatsen fortlöper i huvudsak enligt plan avseende måluppfyllelse, planering och 

förbrukning av medel.  

Styrelsen föreslås besluta om fortsatt finansiering för perioden 2022-01-01–2023-08-

31 med 1 444 000 kr, enligt avtal.  

 

Beslut  

Enligt förslag 

 

§ 75  Beslut, förlängning av finansiering Ett hållbart arbetsliv Hofors  
Insatsen fortlöper i huvudsak enligt plan avseende måluppfyllelse, planering och 

förbrukning av medel.  

Styrelsen föreslås besluta om fortsatt finansiering för perioden 2022-01-01–2023-03-

31 med 1 004 966 kr, enligt avtal.  

 

Beslut  

Enligt förslag 
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§ 76  Beslut, ansökan om samverkansmedel Ett hållbart arbetsliv Ljusdal  
Ljusdals kommun har ansökt om totalt 2 480 208 kr perioden 2022-01-01 – 2024-03-

31.  

 

Ansökta medel för;  

- 2022 uppgår till 1 111 403 kr  

- 2023 uppgår till 1 085 966 kr  

- 2024 uppgår till 282 839 kr  

 

Syftet med ansökan är att efter utbildning av personal inom metoden Supported 

Employment/Individual Placement and Support integrera arbetsmetoden på  

Arbetsmarknadsenheten i Ljusdal via en finsamcoach. Genom insatsen kommer man 

även att utveckla formerna för samverkan mellan parterna. 
 

Beslut  

Styrelsen beslutar bifalla ansökan om samverkansmedel för Ett Hållbart Arbetsliv i 

Ljusdal under perioden 2022-01-01 – 2024-03-31 med följande belopp per år 

- 2022 uppgår till 1 063 403 kr  

- 2023 uppgår till 1 037 966 kr  

- 2024 uppgår till 270 839 kr  

Samordningsförbundet avslår ansökan om medel för lokaler.  
 

Bifallet sker under förbehåll att insatsen vid styrelsens uppföljning under oktober 

månad 2022 följer utförande enligt plan, avseende genomförande och ekonomi. I det 

fall styrelsen anser att insatsen ej följer utförande enligt plan, kommer 

Samordningsförbundets avtal med insatsägaren att avslutas per 2022-12-31. 
 

§ 77 Beslut, ansökan om samverkansmedel RESAN Söderhamn  
Söderhamns kommun har ansökt om totalt 2 458 000 kr för perioden 2022-01-01 – 

2023-12-31.  

 

Ansökta medel för;  

- 2022 uppgår till 1 215 500 kr  

- 2023 uppgår till 1 242 500 kr  
 

Syftet med insatsen  är att utveckla kunskap och arbetssätt, för personer som är 

sjukskrivna utan ersättning från Försäkringskassan i samverkan med 

Samordningsförbundets övriga parter.   
 

Beslut  

Styrelsen beslutar bifalla ansökan om samverkansmedel för RESAN Söderhamn under 

perioden 2022-01-01 – 2023-12-31 med respektive maxbelopp per år. 
 

Bifallet sker under förbehåll att insatsen vid styrelsens uppföljning under oktober 

månad 2022 följer utförande enligt plan, avseende genomförande och ekonomi. I det 

fall styrelsen anser att insatsen ej följer utförande enligt plan, kommer 

Samordningsförbundets avtal med insatsägaren att avslutas per 2022-12-31. 
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§ 78  Beslut, finansiering Mysam koordinator 2022–2023 
På begäran av Arbetsförmedlingen har det skett en revidering av upplägget av länets 

Mysam grupper. Det innebär en komprimering av mötestid från ca 120 timmar per år 

till 60 timmar per år. Trisam styrgrupp kommer att ingå som en del av Mysam mötet.  

Uppdraget som Mysam processledare övergår till ett uppdrag att koordinera Mysam 

grupperna och kommer att omfatta mindre tid.  

Referensgruppen för fyrpartssamverkan har åtagit sig att följa upp hur upplägget 

fungerar under första halvan av 2023. 
 

Försäkringskassan åtar sig fortsatt uppdraget att koordinera Mysam möten mot en 

ersättning motsvarande 25% arbetstid.  

Kostnad för;  
- 2022 uppgår till 203 387 kr  

- 2023 uppgår till 206 996 kr  

 

Beslut  

Styrelsen beslutar bifalla finansiering av koordinator Mysam till Försäkringskassan 

under perioden 2022-01-01 – 2023-12-31 med respektive maxbelopp per år. 
 

§ 79 Beslut, ansökan om samverkansmedel Trisam timmar 
handläggare 2022–2023 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets alla 

kommuner har ansökt om totalt 7 875 895 kr för perioden 2022-01-01-2023-12-31. 

Parterna söker medel för att finansiera dubbel faktisk arbetstid för handläggare i 

Trisam team. Syftet är att; upprätthålla kontinuitet i samverkansarbetet Trisam-team, 

alla parter ska fortsätta prioritera team-arbetet, samt att alla invånare i länet med 

sammansatta behov ska ges samma förutsättningar och likvärdigt stöd till en 

samordnad kartläggning.  
 

Beslut 

Styrelsen beslutar bifalla ansökan om samverkansmedel för Trisam timmar 

handläggare, 2022-01-01—2023-12-31, med ansökt belopp fördelat enligt följande: 

 

 
 

 

Bifallet sker under förbehåll att insatsen vid styrelsens uppföljning under oktober 

månad 2022 följer utförande enligt plan, avseende genomförande och ekonomi. I det 

fall styrelsen anser att insatsen ej följer utförande enligt plan, kommer 

Samordningsförbundets avtal med insatsägaren att avslutas per 2022-12-31. 
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§ 80  Beslut, ansökan om samverkansmedel Trisam processledare, Trisam 
utvecklare 2022–2023 
 

Region Gävleborg och Försäkringskassan har ansökt om totalt 2 958 970 kr för 

perioden 2022-01-01-2023-12-31.  

Processledare omfattar 100% tjänst som delas lika mellan Försäkringskassan och 

Region Gävleborg och har som syfte att hålla ihop Trisam som metod och arbetssätt.  

Trisam utvecklare omfattar 100 % tjänst och avser att slutföra utvecklingen av 

rehabkoordinatorernas roll och arbetssätt i Trisam.  
    

 Beslut 

Styrelsen beslutar bifalla ansökan om samverkansmedel för Trisam processledare, 

Trisam utvecklare, 2022-01-01—2023-12-31, med ansökt belopp fördelat enligt 

följande: 

 

 
Bifallet sker under förbehåll att insatsen vid styrelsens uppföljning under oktober 

månad 2022 följer utförande enligt plan, avseende genomförande och ekonomi. I det 

fall styrelsen anser att insatsen ej följer utförande enligt plan, kommer 

Samordningsförbundets avtal med insatsägaren att avslutas per 2022-12-31. 
 

§ 81  Beslut, Verksamhetsplan och budget 2022–2024 
Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, föredrar Verksamhetsplan och Budget 2022–

2024. 
  

   Beslut 

   Styrelsen bifaller Verksamhetsplan och Budget för 2022–2024  
 

§ 82  Information underlag Nästa steg individinriktade insatser (SFG 21-27) 
Verksamhetsutvecklare, Per Lundgren, berättar om arbetsgruppens arbete som lett 

fram till underlaget. Arbetsgruppen har tagit fram riktlinjer som ett stöd för att söka 

medel för individinriktade insatser.  

Det är ett värdefullt arbete som kan användas av medlemmar och styrelse för att 

utforma och bevilja insatser i framtiden.  

 

§ 83  Verksamhetsrapport, NNS regeringsuppdrag våld i nära relationer 
Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, berättar om vilka insatser 

Samordningsförbundet genomfört i samband med detta uppdrag. Inriktningen på 

insatserna har varit både utbildning, kompetenshöjning och att inspirera till att 

systematiskt fråga våra klienter/kunder/brukare om de upplevt våld i nära relationer. 

Sandvikens kommun och Försäkringskassan använder frågeformuläret ”Sju validerade 

frågor om våld” vid kartläggning av individer inför konsultation i Trisam. Övriga 

kommuner frågar om våld när det finns en indikation.  
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§ 84  Information, medlemssamråd i de fyra länshörnen 
Medlemssamråd i alla fyra hörn har genomförts under v 46. Alla medlemmar var 

representerade.  

 

§ 85  Ny styrelseledamot från 1/1–2022 Region Gävleborg 
Region Gävleborg har utsett en ny styrelseledamot, Jan Lahenkorva, från 1/1–2022. 

 

§ 86  Val av ny ordförande från 1/1–2022 
Jan Lahenkorva, Region Gävleborg, föreslås till ny ordförande.  

    

   Beslut 

   Enligt förslag. 
 

§ 87  Beslut om firmatecknare 
Till firmatecknare för Samordningsförbund Gävleborg utses från 1/1–2022 

förbundschef Anna-Karin Hainsworth (680125–1502), styrelsens ordförande Jan 

Lahenkorva (660616–7556) och vice ordförande Kenneth Axling (550421-7596) två i 

förening. 

 

   Beslut 

   Enligt förslag. 
 

§ 88 Medlemmarnas beviljande om ansvarsfrihet för styrelsen, 
Årsredovisning 2020 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, och Nordanstigs kommun har beviljat 

Samordningsförbundets styrelse ansvarsfrihet. 

§ 89  Fastställande av datum för styrelsemöten 2022 
   Fredagar kl. 9:30-12 

- 2022-02-04 

- 2022-03-18 

- 2022-06-03 

- 2022-09-02 

- 2022-10-14 

- 2022-11-25 
    

§ 90  Kurser och konferenser 
Finsam konferens 5-6 april Halmstad. Intresserade anmäler sig till förbundschef, 

Anna-Karin Hainsworth.  

§ 91  Övriga frågor 

§ 92  Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet 
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