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Arbetsutskott Samordningsförbund Gävleborg 
 

Plats och tid   Digitalt via Teams, kl. 12:30-15:30 

 

Ledamöter  Jan Lahenkorva (S), ordförande Region Gävleborg 

  Tomas Fröjd (S), vice ordförande Hofors kommun 

  Eva Alner Liljedahl   Försäkringskassan 

  Jeannette Radstake Gustavsson  Arbetsförmedlingen 

 

Övriga  Anna-Karin Hainsworth, Förbundschef 

  Per Lundgren, Verksamhetsutvecklare 

 

 

§ 33 Mötets öppnanden 
 Ordförande, Jan Lahenkorva, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  

 

§ 34 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes med tillägg av följande punkter.  

 - Ny ledamot och ersättare från Försäkringskassan 

 - MUCF 

 - ESF+ 

 

§ 35  Föregående protokoll  
Protokoll från arbetsutskott 2022-03-03, 2022-04-17, 2022-05-06 läggs till 

handlingarna.  

 

§ 35 Styrelserapporter 
a. Jan Lahenkorva rapporterar om veckans studiebesök till Fontänhus Falun.  

 

b. Försäkringskassan har utsett Anna Fält Skoglund till ny ordinarie ledamot i 

Samordningsförbundets styrelse. Ny ersättare är Anna Hallberg, områdeschef för 

sjukförsäkringen i Gävleborgs län från den sista augusti i år.  

 

§ 36 Rapport kvartal 1 
Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, redogör för ekonomi och hur de olika 

insatserna har fortlöpt under årets första kvartal.  

 

§ 37 Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhälles frågor (MUCF)  
Erbjuder alla länets Samordningsförbund en möjlighet att anordna lokala workshops 

angående ungdomar som varken studerar eller arbetar (UVAS). Arbetsutskottet tycker 

det låter som en intressant möjlighet för vårt län. Frågan lyfts på nästkommande 

styrelsemöte.  
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§ 38 ESF+ 
Samordningsförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg har varit inbjudna till 

dialog och informationsmöte med Svenska ESF-rådet angående kommande utlysning 

inom det nya programområdet ESF+. Samordningsförbunden har haft fortsatt dialog 

om möjligheten att göra en gemensam ansökan om projektmedel.  

Arbetsutskottet tycker att det låter intressant, frågan lyfts vidare till nästkommande 

styrelsemöte.  

 

§ 39 Årsredovisning 2021 
Revisorerna har lämnat sina rapporter. Den enda anmärkningen vi får är att vi inte 

uppnår vårt ekonomiska mål. En redogörelse för åtgärder tas upp vid nästkommande 

styrelsemöte.  

 

§ 40 Medelstilldelning 2023 
Kommer upp som en beslutspunkt på nästkommande styrelsemöte. Förbundschef, 

Anna-Karin Hainsworth, har följt upp hur uppdraget förlöper med styrelseledamöter 

och ersätter från kommunerna.  

 

§ 41 Ekonomi- och lönehantering Samordningsförbund Gävleborg 
 Avtal är tecknat med Radiko AB, enligt uppdrag från arbetsutskottet.  

 

§ 42 Finsam konferens 2025 
Nationella rådet tar inte emot ansökningar för att anordna Finsam konferens 2025 ännu. 

De öppnar eventuellt upp för möjligheten att söka i årsskiftet 2023/2024. 

 

§43 Pågående ansökningar om insatsmedel 
a. Sandviken -Kärnhuset 2.0 

En utveckling av verksamhet för personer långt från arbetsmarknaden. Ansökan 

kommer att vara färdig att behandlas på styrelsemötet i september.  

 

b. Bollnäs  

Ansöker om medel för att utveckla arbetet med bedömning av arbetsförmåga. 

Aktivt arbete pågår för att slutföra ansökan.  

 

c. Utbildning bedömning arbetsförmåga, 28–30 september 2022 

Ansökan föredras.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen bifaller ansökan om samverkansmedel.  

 

§ 44 Aktuella kurser och konferenser 
- Samordningsförbundet anordnar en digital Mysam konferens, eftermiddag den 13 

juni. Styrelsen bjuds in via Teams, ingen anmälan behövs.  
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- NNS anordnar en konferens i samband med årsmötet den 3/6. Eventuellt kommer 

det att finnas möjlighet att medverka digitalt på eftermiddagen under 

eftermiddagen. Temat är FINSAM:s framtid.  

 

§ 45 Övriga frågor 
Ändrat datum för höstens första arbetsutskott. Mötet flyttas från 12:30-15:30 den 19 

augusti till 13:15-16:15 den 22 augusti.  

 

§ 46 Mötets avslutande  
 Ordförande, Jan Lahenkorva, avslutar mötet.  

 

 

 

 

Anna-Karin Hainsworth    Jan Lahenkorva  

Sekreterare     Ordförande 
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