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Arbetsutskott Samordningsförbund Gävleborg 2021-05-11 
 
 

Plats och tid  digitalt via Zoom  

  Kl. 13:30-15:00 

   

Ledamöter Tommy Berger (S), ordförande Region Gävleborg 

 Kenneth Axling (S) Hofors kommun  

  Eva Alner Liljedahl Försäkringskassan 

  Charlotta Backström  Arbetsförmedlingen  

  

Övriga Anna-Karin Hainsworth, förbundschef 

 Lina Bjarnolf, ekonom   
 

§ 21 Mötets öppnande 

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

§ 22 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med ett tillägg om Mysam 2022.  

 

§ 23 Föregående protokoll  

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§ 24 Ekonomisk rapport 

Redovisning av rekvirerade medel per insats för kvartal 1, 2021.  

 

§ 25 Revisionsberättelser  

Genomgång av revisionsberättelserna samt dialog om vidtagna åtgärder för att 

komma tillrätta med de områden som kommunernas och Region Gävleborgs 

förtroendevalda revisor har synpunkter på. 

 

§ 26 Digital signering 

För att säkerställa en bra och ändamålsenlig hantering av underskrifter på 

protokoll, årsredovisningshandlingar, ansökan om samverkansmedel och avtal om 

samverkansmedel föreslås att Samordningsförbundet skriver avtal med leverantör 

om tjänst för digital signering.  

Alla parter tar med sig frågan till sin organisation för att säkerställa att sådan 

tjänst kan användas.  
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§ 27 Återrapport från workshop arbetsmiljö anordnad av 
Nationella Nätverket för Samordningsförbund  

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, har deltagit för förbundets räkning. Alla 

arbetsgivare ska ha en arbetsmiljöpolicy och rutiner för systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Om det finns färre än tio arbetstagare behöver dessa inte 

dokumenteras skriftligt. I dagsläget finns inte någon policy.   

 

Beslut 

Arbetsutskottet uppdrar åt förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, att ta fram ett 

förslag till arbetsmiljöpolicy och rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete för 

beslut av styrelsen.  

 

§ 28 Länsövergripande insatser 2022 

a. Trisam, Eva Alner Liljedahl, Försäkringskassan, lyfter vikten av att det 

finns en planering för hur vi går vidare med Trisam efter 2021. Alla parter 

ser vikten av Samordningsförbundets stöd för att forumet ska leva vidare.  

b. Mysam, Eva Alner Liljedahl, Försäkringskassan, behöver en tidigarelagd 

uppföljning och bedömning av hur stor finansieringen till Mysam 

processledare ska vara 2022.  

 

§ 29 Medlemssamråd 

Länets gemensamma medlemssamråd kommer att ske den 17/9 i samband med 

redan inplanerat kommunsamråd.  

Enskilda dialoger i Västra Gästrikland, Gävle, Södra Hälsingland, Norra 

Hälsingland planeras in under oktober/november.  

 

§ 30 Övriga frågor  

Ordförande, Tommy Berger, återrapporter från Nationella Nätverket för 

Samordningsförbund årsmöte. 

 

§ 31 Mötets avslutande 

Ordförande, Tommy Berger, avslutar möte 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Karin Hainsworth    Tommy Berger 

Förbundschef/Sekreterare   Ordförande 

 

 


