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Protokoll  

2022-03-18 
 
 

 

Styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg 

 
Plats och tid: Dospace, kl. 9:30-12:00 

 

Ledamöter Jan Lahenkorva (S), Ordf.  Region Gävleborg 

Kenneth Axling (S), V. ordf.  Hofors kommun 

Eva Alner Liljedahl   Försäkringskassan 

Anna Magnusson Kroon  Arbetsförmedlingen (teams) 

Carina Nordqvist (S)   Ovanåkers kommun 

Ove Schönning (S)   Ljusdals kommun (teams) 

Stefan Nybom (S)   Nordanstigs kommun (teams) 

Marianne Persson (C)   Söderhamns kommun (teams) 

 

Övriga  Erika Engberg (S)   Bollnäs kommun 

  Henrik Berglund Persson (S)  Hudiksvalls kommun(teams) 

  Hans Frestadius (S)   Sandvikens kommun (teams) 

  Anders Öquist (S)   Ockelbo kommun 

 

Carolina Sondell Örnsköldsviks kommun, NNS §14 

Anna-Karin Hainsworth, Förbundschef  

Per Lundgren, Verksamhetsutvecklare  

Lina Bjarnolf, ekonom 
 

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

Anna-Karin Hainsworth 
 

Ordförande …………………………………………. 

Jan Lahenkorva 
 

Justerare …………………………………………. 

             Carina Nordqvist 

Paragrafer § 10 -  
 

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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§ 10  Mötets öppnande, upprop 
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet. Upprop genomförs. 

 

§ 11  Val av justerare för dagens möte 
   Carina Nordqvist utses att tillsammans med ordförande justera       dagens   

    protokoll. 

 

§ 12  Föregående protokoll 
   Läggs till handlingarna. 

 

§ 13  Godkännande av dagordningen 
Punkten lokal individinriktad insats efter Trisam- Hudiksvall utgår från dagens möte. 

De bjuds in till nästa styrelsemöte. 

 

§ 14  Information Nationella Nätverket för Samordningsförbund 
Carolina Sondell, ordförande i Samordningsförbundet i Örnsköldsvik samt 

styrelseledamot i NNS informerar om det interna utvecklingsarbetet som pågår. NNS 

styrelse har arbetat fram ett diskussionsunderlag som föredras, vi uppmanas reflektera 

och återkoppla synpunkter. Samordningsförbund Gävleborg är inbjudna att delta i 

digitalt dialogmöte den 8 april. 

 

§ 15 Årsredovisning 2021 
Styrelsen beslutar godkänna Samordningsförbund Gävleborgs Årsredovisning 2021 

enligt förslag.  

 

§ 16  Reviderade mål, samverkansinsatsen Trisam timmar 2022–2023 
Referensgruppen för fyrpartssamverkan har lämnat en begäran om att revidera målen i 

insatsen Trisam timmar 2022–2023, för att möjliggöra bra mätningar.  

 

Styrelsen beslutar godkänna förslag till revidering av mål. 
 

§ 17  Intresseanmälan anordna Finsam konferens i Gävle 2024 
Samordningsförbundets styrelse fattade för några år sedan ett beslut om att lämna in 

en intresseanmälan för att genomföra den årliga Finsam-konferensen. Eftersom 

konferensen inte har genomförts med anledning av pandemin har ingen anmälan 

lämnats in.  

Gävle Convention Byrå har nu tagit fram ett nytt förslag till intresseanmälan. 

 

Styrelsen beslutar lämna in en intresseanmälan att tillsammans med Nationella Rådet 

anordna en nationell Finsam-konferens år 2024.  
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§ 18  Revidering av förbundsordning 
Nationella Rådet har gjort en omtolkning av Lag (2003:1210) om finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser 10§, varje förbundsmedlem ska vara 

representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. I tidigare tolkning har 

kommunerna ansetts som en medlem. I den nya tolkningen anses varje kommun vara 

en enskild medlem. Detta innebär att varje kommun ska vara representerad med minst 

en ledamot och en ersättare.   

Vi uppmanas att skriva om vår förbundsordning så att en ny är på plats i samband med 

att nya ledamöter och ersättare ska utses efter höstens val. 

 

Styrelsen beslutar ge Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, uppdrag att i samråd 

med arbetsutskottet utforma ett förslag till reviderad förbundsordning.  

Ett extra styrelsemöte bokas in den 19 april 16:30-17:30. 
 

§ 18  Medelstilldelning 2023 
Dialoger pågår med ett flertal kommuner som vill söka samverkansmedel för att 

genomföra individinriktade insatser under 2023. I stort sett alla våra samverkansmedel 

är intecknade för nästkommande år.  

Eftersom vi inte tar emot det föreslagna beloppet som staten avsätter varje år kan vi 

söka mer medel från staten, under förutsättning att kommunerna och Region 

Gävleborg matchar med motsvarande belopp.  

För vår del skulle det vara aktuellt att söka ytterligare 2,8 mkr från staten för att täcka 

de prognostiserade kostnaderna. Det innebär att kommunerna måste tillsammans 

betala ytterligare 1,4 mkr och Region Gävleborg 1,4 mkr.  

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, sammanställer ett underlag till alla 

medlemmar. Beslut om medelstilldelning 2023 fattas vid styrelsemöte 3/6.  

 

§ 19  Nästa styrelsemöte 
Ordförande är förhindrad att delta vid nästa styrelsemöte men eftersom det är svårt att 

identifiera ett nytt datum så kvarstår datum 3/6 samt tid 9:30-12 för nästa möte.  
 

§ 20  Resultat indikatormätning 2021 
Dialog och reflektioner om genomförd indikatormätning 2021. Att notera är 

förändringen av frågeställningen ”Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och 

underhålla relationer mellan inblandade aktörer” Resultaten för 2020 är högre än för 

både 2019 och 2021. Styrelsen kommer fram till att det är ett resultat att fortsätta 

bevaka men att inga särskilda insatser genomförs.  

Vad gäller indikator 16, en värdegrund utifrån mänskliga rättigheter såsom 

jämställdhet, mångfald och jämlikhet, finns det ett behov av att arbeta med personal i 

samverkan för att skapa rutiner samt lärande och reflektion. 
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§ 21  Övriga frågor 
- Kenneth Axling avsäger sig uppdraget som ledamot tillika vice ordförande i 

Samordningsförbundets styrelse. Hofors kommun kommer att utse en ny ledamot. 

Styrelsen kommer dock vid nästa möte att utse en ny vice ordförande.  

 

- Finsam konferensen genomförs som ett digitalt event, eftermiddag 5/4 samt 

förmiddag 6/4, det finns möjlighet att anmäla sig till sista mars. Meddela 

förbundschef Anna-Karin Hainsworth, om du önskar delta.  
 

§ 22  Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet 
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Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JAN LAHENKORVA
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Samordningsförbund Gävleborg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _087649e62f845f241651c062d84c9c901c
DATUM & TID: 2022-04-21 10:51:06 +02:00

NAMN: CARINA NORDQVIST
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Samordningsförbund Gävleborg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06f10e08f76954db7fa46747d141df4d29
DATUM & TID: 2022-04-21 12:22:59 +02:00

NAMN: ANNA-KARIN HAINSWORTH
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Samordningsförbund Gävleborg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
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