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Arbetsutskott Samordningsförbund Gävleborg 2020-10-01 
 
 

Plats och tid  Dospace /digitalt via Zoom  

  Kl. 9:30-12 
 

Ledamöter Tommy Berger (S), ordförande Region Gävleborg 

 Charlotta Backström Arbetsförmedlingen   

  Eva Alner Liljedahl Försäkringskassan  

  

Övriga Anna-Karin Hainsworth, förbundschef 

 Lina Bjarnolf, ekonom/admin 

  
 

§ 43 Mötets öppnande 

Ordförande, Tommy Berger, hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 

§ 44 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

§ 45 Föregående protokoll  

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§ 46 Styrelserapporter 

- Dialog om inplanerade medlemssamråd. Påminnelse att anmäla sig har 

gått ut till de som inte har hört av sig.  

Förbundschef får i uppdrag att ta kontakt med de medlemmar som inte 

anmält deltagare. 

- Två styrelserepresentanter deltog i seminariet om Fontänhus som 

Samordningsförbundet anordnade 15/9. 

 

§ 47 Verksamhetsrapporter 

- Finsamkonferens ställs in även för 2021. Planeras att genomföras 2022 i 

Halland. Enligt tidigare besked är Umeå i tur för att organisera.  

Detta innebär att Samordningsförbundet kan komma ifråga för att 

arrangera konferensen i Gävle tidigast 2024.  

- Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS) tillsammans med 

arbetsgivarorganisationen Sobona anordnar en seminarieserie om 

arbetsmiljö vid Samordningsförbund. Förbundschef deltar.  

- Under 2017 genomfördes en baslinjemätning av samverkansklimatet i 

Gävleborgs län, vid beslutstillfället diskuterades även att göra en 
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uppföljning, men ingen konkret planering gjordes. Vid nästa styrelsemöte 

kommer ett omtag att göras i frågan.  

- Genomgång av tids- och aktivitetsplan av Trisam 2.0 utvecklingsarbete.  

- Redovisning av processen om utökad tid för Mysam 

processledare/koordinering. 

- Ett hållbart arbetsliv-Ockelbo bjuds in till nästa styrelsemöte inför beslut 

om förlängning.  

 

§ 49 Delårsrapport 2020-01-01 – 2020-08-31 

Genomgång av rapporten och diskussion om vissa redaktionella justeringar.  

 

§ 50 Verksamhetsplan och budget 2021 - 2023 

Samordningsförbundet är ålagda att lägga en plan för tre år varje år.  

Förra året gjordes ett grundligt arbete kring planen så inga stora förändringar 

kommer att genomföras. Vid styrelsemötet 2020-10-16 kommer styrelsen ges 

tillfälle att reflektera och diskutera om justeringar behöver göras av de indikatorer 

som används för att bedöma måluppfyllelsen.  

 

§ 51 Kurser och konferenser 

På fredag genomför processledare för Trisam 2.0, del 2 av webb-utbildning om 

Våld i nära relationer. Det är ungefär 160 personer anmälda.  

 

§52 Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

 

§ 53 Mötets avslutande 

Ordförande Tommy Berger avslutar mötet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Karin Hainsworth    Tommy Berger 

Förbundschef/Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

 


