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Arbetsutskott Samordningsförbund Gävleborg  
 
 

Plats och tid digitalt via teams, kl. 12:30-15:00 

  

   

Ledamöter Jan Lahenkorva (S), ordförande Region Gävleborg  

Jeannette Radstake Gustavsson  Arbetsförmedlingen 

Eva Alner Liljedahl   Försäkringskassan §9-17 

 

Övriga Anna-Karin Hainsworth, förbundschef 

 Lina Bjarnolf, ekonom  

 Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 
 

§ 9 Mötets öppnande 

Ordförande, Jan Lahenkorva, hälsar alla välkomna och öppnar mötet efter en 

presentationsrunda. 
 

§ 10 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med tillägg av några punkter och ändringar i 

dagordningens ordningsföljd.  

 

§ 11 Föregående protokoll  

Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§ 12 Styrelserapporter 

Inga styrelserapporter 

§ 13  Personalförändringar  

Dialog om förestående förändringar och åtgärder kring detta.  

§ 14 Årsredovisning 2021 

Genomgång av årshandlingar och några redaktionella förändringar föreslås.  

 

Förslag till beslut 

Bifall av Årsredovisning 2021 efter redaktionella förändringar.  

 

§ 15 Medelstilldelning 2023  

Pågående dialoger med Hudiksvall, Hofors, Sandvikens samt Bollnäs kommuner 

som alla anger att man vill söka samverkansmedel för nästa steg insatser.  
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Kansliet uppdras att göra en uppskattad beräkning av kostnader för insatserna att 

föredra för styrelsen.  

För att söka mer medel från staten för 2023 måste styrelsen fatta beslut innan 

sommaren.  

 

§ 16 Intresseanmälan anordna Finsam-konferens 2024 

Styrelsen fattade innan pandemin beslut om att ansöka om värdskap för Finsams 

årliga konferens, anordnad tillsammans med Nationella Rådet. Eftersom 

konferensen har ställts in två år i rad har vi inte ansökt om värdskapet.  

Frågan har återigen aktualiserats via Gävle Convention byrå som anser att Gävle 

på ett bra sätt kan hantera en konferens av den storleken.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen bifaller att intresseanmälan lämnas in till 

Nationella Rådet.  

 

§ 17 Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund 
(NNS) 

- Årsmöte kommer att ske i samband med konferens den 2/6.  

- NNS har tillsatt en arbetsgrupp som håller på att se över organisation och 

ekonomi. Förslag kommer att läggas fram vid NNS årsmöte. 

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, har deltagit i ett 

referensgruppsmöte.  

- Felaktig information har gått ut från NNS om hur myndigheterna 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan möter sina kunder. 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har korrigerat informationen.  

- NNS har fått en förlängning inom regeringsuppdraget att stoppa våldet. 

Inriktningen på verksamheten under 2022 kommer fortsatt vara att bjuda 

in fler samordningsförbund att ställa frågor om våld till deltagare i 

insatser.  

- Eftersom Samordningsförbund Gävleborg inte har fått någon 

kontaktperson från styrelsen i NNS, har Carolina Sondell Örnsköldsvik 

erbjudit att vi kan vara del att det norrländska nätverket. Carolina bjuds in 

till ett styrelsemöte för att berätta om NNS arbete.  

 

§ 18 Medlemsrepresentation i samordningsförbundens styrelser 

Nationella rådets jurister har gjort en omtolkning av Lagen om finansiell 

samordning, och kommit fram till att varje kommun ska ses som en enskild 

medlem och därför vara representerad i ett samordningsförbunds styrelse. 

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, lyfter även att de flesta förbunds nya 

styrelser tillträder den 1/4 i stället för vid årsskiftet. Enligt lagen är det 

huvudregeln även om annat kan anges i förbundsordningen. 
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Förslag till beslut   

Arbetsutskottet föreslår att Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, uppdras att ta 

fram ett förslag till reviderad förbundsordning. 

 

§ 19 Revidering av mål Trisam-timmar handläggare 2022-2023 

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, föredrar förändringen.  

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår styrelsen att bifalla förslagen till förändring av mål i 

samverkansinsatser Trisam-timmar handläggare 2022–2023. 

 

§ 20 Resultat NNS indikatormätning 2021 

Dialog om resultaten av styrelsens enkät samt en indikator.  

 

§ 21 Styrelsemöten på distans 

Lagändring från 16 mars 2022 möjliggör styrelsemöten på distans.  

 

§ 22 Insatsen Lokal individinriktad insats efter Trisam i 
Hudiksvall 

Insatsen avslutades 2022-01-31, kontaktperson Helena Hägg bjuds in för att 

presentera resultat av insatsen.  

 

§ 23  Aktuella kurser och konferenser 

Finsam-konferensen anordnas digitalt eftermiddagen den 5 samt förmiddagen den 

6 april.  

 

 

§ 24 Mötets avslutande   

Ordförande, Jan Lahenkorva, avslutar möte. 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Karin Hainsworth   Jan Lahenkorva 

Sekreterare    Ordförande 
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