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Arbetsutskott Samordningsförbund Gävleborg 2021-01-21 
 
 

Plats och tid  Dospace /digitalt via Zoom  

  Kl. 13-14 
 

Ledamöter Tommy Berger (S), ordförande Region Gävleborg 

 Kenneth Axling (S) Hofors kommun  

  Eva Alner Liljedahl Försäkringskassan  

  

Övriga Anna-Karin Hainsworth, förbundschef 

 Lina Bjarnolf, ekonom  

 Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 

  
 

§ 1 Mötets öppnande 

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

§ 2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

§ 3 Föregående protokoll  

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§ 4 Styrelserapporter 

Personal på Försäkringskassan kan just nu delta på möten i andra plattformar än 

deras eget Skype. Det pågår fortfarande ett internt arbete om hur det kommer att 

se ut i framtiden. Under 2021 kommer en processledare för Mysam och en 

processledare för Trisam att vara utlånade till Samordningsförbundet på 90% av 

sin arbetstid på Försäkringskassan. Arbetsutskottet ser det inte som orimligt att 

Samordningsförbundet står för kostnader för datorer. Eva Alner Liljedahl 

undersöker om hon kan ta bort den kostnaden när hon rekvirerar medel från 

Samordningsförbundet.  

 

§ 5 Verksamhetsrapporter 

Processledare för Trisam 2.0, Helen Tyrén, Försäkringskassan, Eva Alner 

Liljedahl, Arbetsförmedlingen Mohammed Chabchoub (förhinder) samt 

Samordningsförbundet var inbjudna till Länsledning Välfärd den 18/12 för 

redovisning och gemensamt ställningstagande av tre delar ur arbetsgruppens 

förslag till utveckling av Trisam. Tiden var dock för knappt tilltagen så att 

gruppen han inte ta ställning. Eva Alner Liljedahl kommer att sammankalla 
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representanter för de fyra parterna under februari för att ge ett samlat 

ställningstagande till Samordningsförbundets styrelse.  

 

Processledare för Trisam, Helen Tyrén, bjuds in till nästa styrelsemöte för att 

redovisa hur det har sett ut i Trisam under 2020.  

 

§ 6 Förändrade rutiner rekvirering istället för fakturering av 
samverkansmedel  

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, berättar om det omfattande arbete som 

påbörjats, våra beviljade samverkansinsatser kommer att rekvirera medel istället 

för att fakturera för kostnader från januari. Det innebär att Samordningsförbundet 

kommer att skriva om alla avtalen, rapportmall samt uppdaterade riktlinjer.  

 

§ 7 PM Baslinjemätning  

Arbetsutskottet lämnar synpunkter inför att ärendet lyfts på nästa styrelsemöte. 

 

§ 8 Övriga frågor  

Ordförande, Tommy Berger, förbereder ett ärende om delårsrapporter till nästa 

styrelsemöte.  

 

§ 53 Mötets avslutande 

Ordförande, Tommy Berger, avslutar mötet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Karin Hainsworth    Tommy Berger 

Förbundschef/Sekreterare   Ordförande 
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