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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  

 Tomas Fröjd (S), vice ordförande Hofors kommun 

Anna Fält Skoglund   Försäkringskassan 

Jeannette Radstake Gustavsson Arbetsförmedlingen  

 

Övriga Anna-Karin Hainsworth, förbundschef 

 Per Lundgren, verksamhetsutvecklare  

  

§ 63 Mötets öppnande 

Ordförande, Jan Lahenkorva, hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 

§ 64 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

§ 65 Föregående protokoll  

Godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§ 66 Styrelserapporter 

Vice ordförande, Tomas Fröjd, har deltagit i Samordningsförbundens 

Norrlandskonferens den 27–28 oktober i Sundsvall.  

Samordningsförbund Gävleborg kommer att anordna Samordningsförbundens 

gemensamma Norrlandskonferens hösten 2023.  

 

§ 67 Status – revidering förbundsordning 

Två kommuner har ännu inte fattat vederbörliga beslut, övriga medlemmar har 

bifallit förslag till revidering.  

 

§ 68 Status - beslut om ansvarsfrihet Årsredovisning 2021 

Alla medlemmar förutom en har godkänt Årsredovisning 2021 och beviljat 

styrelsen ansvarsfrihet. En kommun har ärendet på dagordningen vid 

kommunfullmäktige i slutet av november.  
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§ 69 Ansökan till ESF-rådet 

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, uppdaterar om det pågående arbetet med 

att samla in behov och förslag på aktiviteter via Mysam, beredningsgrupp och 

andra strategiska kontakter med Länsstyrelsen och Region Gävleborg.  

 

Förslag till beslut  

Styrelsen avser att delta tillsammans med övriga samordningsförbund i Norra 

Mellansverige i ett gemensamt ESF-projekt rörande kompetens- och 

utvecklingsinsatser. 

Styrelsen ställer sig bakom förslagen runt organisering och styrning av projektet 

samt uppdrar till förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, att bevaka att förbundet 

blir representerat i projektets styrgrupp.  

Styrelsen ger förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, i uppdrag att arbeta vidare 

med innehållet i ansökan tillsammans med övriga förbundschefer och Karlstads 

kommun.  

 

§ 70 Verksamhetsplan 2023, budget 2023–2025 

Genomgång av förslag till verksamhetsplan och budget. Några mindre förslag till 

justeringar genomförs.  

 

Förlag till beslut 

Styrelsen antar reviderad verksamhetsplan 2023 och budget 2023–2025. 

 

§ 71 Ansökan om samverkansmedel Connect Bollnäs  

Förbundschef, Anna-Karin Hainsworth, föredrar hur arbetet med återremitterad 

ansökan om samverkansmedel Connect Bollnäs fortskrider. Ansökan beräknas 

vara reviderad till nästa styrelsemöte.  

 

Förslag till beslut  

Styrelsen bifaller reviderad ansökan om samverkansmedel.  

 

§ 72 Årskalendarium 2023 

Genomgång av datum för styrelsemöte samt utbildningsdag och lunch till lunch 

planering. Ersättare bjuds in att delta vid det konstituerande styrelsemötet, 

utbildningsdagen samt till lunch till lunch planering.  

 

Förslag till beslut 

Styrelsen bifaller årsplanering 2023 

 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 53869SE



 Protokoll  3 (4) 

            2022-11-11 
 

  

 

Justerares sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 73 Revidering av rekvireringsprocess Trisam-timmar 
handläggare  

Bakgrund 

Under okt 2010-dec 2021 beviljade Samordningsförbundet samverkansmedel för 

insatsen Trisam 2.0. Handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa 

samt kommuner finansierades för att arbeta i Trisam team och lägga tid på att 

utveckla arbetet internt.  

För 2022–2023 sökte Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länets alla 

kommuner samt Region Gävleborg samverkansmedel för den dubbla arbetstiden 

handläggarna träffas i teamen. Utifrån tidsredovisningar i insatsen Trisam 2.0 

skulle det täcka för- och efterarbete för Trisam samt arbetstiden för mötet.  

 

Enligt insatsägarna räcker inte den avtalade tiden för att täcka det arbete som 

parterna lägger ned för varje Trisam-möte.  

Planeringen som gjordes inför beslut om finansiering av insatsen Trisam-timmar 

handläggare stämmer inte heller helt överens med hur det ser ut i verkligheten, 

framför allt inte kring årsskifte och semesterperioden. Vilket har lett till att 

Samordningsförbundet inte använder avsatta medel för Trisam-timmar 

handläggare. 

 

Förslag till Beslut 

Att parterna får ersättning för hela den planerande och budgeterade tiden enligt 

avtal, oavsett om mötet blivit av eller inte. Förslaget gäller hela avtalsperioden, 

2022 retroaktivt och fortsatt för 2023.   

 

§ 74 Aktuella kurser och konferenser  

Finsam-konferens i Halmstad 18–19 april 2023 

 

Förslag till Beslut 

Att förbundet bekostar konferens, resa och arvode för två styrelsemedlemmar.  

 

§ 75 Planering nästa styrelsemöte 

Mötet genomförs som ett fysiskt möte och avslutat med gemensam lunch. 

Ovanåkers kommun bjuds in för en dialog om digitalt utanförskap.  

 

§ 76 Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

 

§ 77 Mötets avslutande   

Ordförande, Jan Lahenkorva, avslutar mötet. 

 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 53869SE



 Protokoll  4 (4) 

            2022-11-11 
 

  

 

Justerares sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Anna-Karin Hainsworth   Jan Lahenkorva 

Sekreterare    Ordförande 
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