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Arbetsutskott för Samordningsförbund Gävleborg
Plats och tid

Försäkringskassan i Bollnäs, kl. 12.00 – 14.40

Närvarande

Hannah-Karin Linck (C)
Erika Engberg (S)
Eva Alner Liljedahl
Gabriella Persson-Turdell
Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
Per Lundgren, verksamhetsutvecklare

Region Gävleborg
Bollnäs kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Ordförande Hannah-Karin Linck hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Dagordningen godkänns.

Inga beslut har fattats.

Eva Alner Liljedahl redogör för Försäkringskassans interna dag om Finsam.
Erika Engberg redogör för studiebesök på Fontänhus i Örebro tillsammans med
representant från Mysam Sandviken samt Anna-Karin Hainsworth.
Eva Alner Liljedahl och Gabriella Persson-Turdell redogör för vad som avhandlades
vid den strategiska chefsgruppen fyrpart 2018-10-29.
- Ersättare i beredningsgruppen kommer den strategiska chefsgruppen fyrpart
att ansvara för, förbundschef aktualiserar vid behov till gruppen.
- Genomgång samt godkännande av Mysam-avtalet.
- Dialog om resultat av utvärdering Mysam, strategiska chefsgruppen önskar
att alla Mysamgrupper arbetar med spelregler samt att varje part utser en
ersättare med chefsmandat.

Genomgång av verksamhetsplanen, vissa förändringar och förtydliganden görs.
Tillägg under målområde 2 att inriktningen är att arbeta för att inkludera individen.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Kansliet kommer att arbeta med aktivitets- och handlingsplaner för att ytterligare
förtydliga hur målen ska nås.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner verksamhetsplan för 2019 – 2021.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner budget för 2019 - 2021.

Mentorskapsutbildningar. Per Lundgren föredrar vad satsningen innebär.
Dialog om en utveckling av Trisam för att arbeta för att i högre grad involvera och
inkludera individen i mötet. Kansliet får i uppdrag att undersöka på vilket sätt det
skulle kunna genomföras för senare beslut i styrelsen.
Fortsatt dialog samt beslut tas vid styrelsemöte.

Mötestider arbetsutskottet 2019, Anna-Karin skickar förslag på tider.
Ägarsamråd 30 november är inställt. Det innebär att nästa sammanträde hålls i
Gävle. Ordförande föreslår att vi avslutar med gemensam lunch som avtackning av
styrelsen.

Ordförande Hannah-Karin Linck avslutar mötet.

Anna-Karin Hainsworth
Förbundschef/sekreterare

Hannah-Karin Linck
Ordförande/justerare
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