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Arbetsutskott Samordningsförbund Gävleborg 2020-01-23 
 
 

Plats och tid  Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle 

  Kl. 13-16:30 
 

Ledamöter Kenneth Axling (S), ordförande           Hofors kommun 

 Charlotta Backström                             Arbetsförmedlingen   

   

Övriga Anna-Karin Hainsworth, förbundschef 

 Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 

  

 Mötets öppnande 

Ordförande Kenneth Axling hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 

 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

 Föregående protokoll  

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

 Styrelserapport 

Inget att rapportera. 

 

 Verksamhetsrapporter 

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, går igenom och gör en lägesavstämning 

vad gäller nya lokaler, tidsplan samt process för årsredovisning 2019, preliminära 

ekonomiska resultat 2019, rekrytering ekonomiansvarig samt insatskatalogen. 

 

Dialog gällande Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans chefsmedverkan i 

styrgrupper Trisam 2.0. Ämnet har aktualiserats med anledning av trisam 

styrgrupper ställdes in under senhösten då cheferna från Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan uteblev. Försäkringskassan räknar med att de kommer att delta 

då nya chefer rekryterats. Arbetsförmedlingen har haft en förändring av 

ledarskapet gällande insatsen men kommer att noga gå igenom vårens bokningar 

och meddela om de inte kan medverkan. Processledare Helén Tyrén har i vårens 

bokningar även öppnat upp för möjligheten att delta via skype.  

 

Den avslutade insatsen SE-coach i Gävle bjuds in att dela erfarenheter och resultat 

på styrelsemöte den 6/2.  
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Kansliet planerar att arrangera en Mysam/Trisam konferens under hösten för att 

inspirera och visa goda exempel på samverkan.  

 

Gavle Convention Bureau har gjort ett förslag på hur en ansökan att stå som värd 

för Finsam-konferensen 2022 ser ut. Föredragning och beslut på nästa 

styrelsemöte.  

 

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth visar ett material som ger kommunresultat 

på helårsekvivalenterna. Materialet kommer att föredras på styrelsemötet.  

 

 

 Tillägg till ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0 (dnr 
19-22.1) - ansökan om samverkansmedel Trisam 2.0-
Söderhamns kommun (dnr SFG 19-22.5) 

 

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, föredrar ansökan som ska ses som ett 

tillägg till ansökan Trisam 2.0 (dnr SFG 19 - 22.1). 

Socialsekreterare kommer att arbeta med likartade arbetsuppgifter som 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansökt om men utifrån socialtjänstens 

uppdrag. Arbetet kommer att ske tillsammans med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Region Gävleborg. 

 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutade att föreslå styrelsen att bifalla ansökan utifrån samma 

principer som övriga Trisam 2.0 ansökningar, dvs för perioden 2020-02-06 – 

2020-09-30 med 182 805 kr. I maj/juni 2020 kommer styrelsen att följa upp 

förbrukade medel och resultat inför en bedömning av fortsatt beviljande av 

samverkansmedel.  

 

 Aktuella kurser och konferenser 

Den nationella Finsam-konferensen är i år i Halmstad den 24-25 mars. 

 

 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

 Mötets avslutande 

Ordförande Kenneth Axling avslutar mötet  

 

 

 

Anna-Karin Hainsworth    Kenneth Axling 

Förbundschef/Sekreterare   Ordförande 
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