
 

 

Protokoll 1 (3) 

 

2020-11-12  
 
  

 

Justerares sign Utdragsbestyrkande 

 

 
Arbetsutskott Samordningsförbund Gävleborg 2020-11-12 
 
 

Plats och tid  Dospace /digitalt via Zoom  

  Kl. 9:30-12 
 

Ledamöter Kenneth Axling (S), ordförande Hofors kommun 

 Anna Magnusson Kroon Arbetsförmedlingen   

  Eva Alner Liljedahl Försäkringskassan  

  

Övriga Anna-Karin Hainsworth, förbundschef 
 Lina Bjarnolf, ekonomiansvarig  

 Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 

  
 

§ 54 Mötets öppnande 

Ordförande, Kenneth Axling, hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 

§ 55 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

§ 56 Föregående protokoll  

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§ 57 Styrelserapporter 

Eva Alner Liljedahl berättar om Försäkringskassans nya riktlinjer angående 

digitala möten, anställda får inte delta i digitala möten via Zoom, Teams. 

Anledningen är säkerhetsrisker. Frågan har eskalerats eftersom det skapar 
svårigheter för samverkan.  

 

Försäkringskassan har fått i uppdrag att ge återrapport angående vad 

Samordningsförbund gör för att komma till rätta med de brister som revisorerna 

identifierar i  den senaste Årsredovisningen. 
 

Enligt lagen om finansiell samordning (2003:1210) ska det möte där vi fattar 

beslut om verksamhetsplan och budget vara öppet för allmänheten och anslås 

enligt den ordning som är beskriven i förbundsordningen. Rekommendationer från 

nationella rådet är att intresserade erbjuds delta via digital länk. 
 

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har skickat en uppmaning 

till alla att nominera till styrelsen.  

I samband med det försenade årsmötet har NNS producerat en film som beskriver 

verksamheten 2019. 
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§ 58 Verksamhetsrapporter 

Förbundschef uppdras att undersöka kostnader för att hyra datorer åt 

processledarna för Mysam och Trisam som i sina uppdrag är finansierade via 

samverkansmedel.   

 
Dialog om NNS arbete i regeringsuppdraget, Stoppa våldet. I samband med NNS 

års- och medlemsmöte har en film tagits fram som beskriver arbetet.  

 

§ 59 Ansökan om samverkansmedel -Ett hållbart arbetsliv 
Hofors dnr SFG 20-27  

Arbetsutskottet föreslår till styrelsen att bevilja ansökan.  

 

§ 60 Verksamhetsplan och budget 2021 - 2023 

Arbetsutskottet föreslår till styrelsen att bevilja Verksamhetsplan och budget 

2021-2023. 
 

§ 61 Förslag på datum för styrelsemöten 2021 

Arbetsutskotet föreslår styrelsen att godkänna följande datum för styrelsemöten 

2021;  

- 2021-02-05, kl. 9:30-12 
- 2021-03-19, kl. 9:30-12 

- 2021-05-28, kl. 9:30-12 

- 2021-09-03, kl. 9:30-12 

- 2021-10-15, kl. 9:30-12 

- 2021-11-26, kl. 9:30-12 
 

 

 

§ 62 Aktuella kurser och konferenser 

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare och Anna-Karin Hainsworth, förbundschef, 
är anmälda till Forum för Jämställdhet 2-3 feb 2021.  

 

§ 63 Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

 

§ 53 Mötets avslutande 

Ordförande, Kenneth Axling, avslutar mötet.  
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Anna-Karin Hainsworth    Kenneth Axling 

Förbundschef/Sekreterare   Ordförande 

 

 

 
 


