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Datum:

Plats:

Närvarande:

Övriga:

Utses att justera:

Underskrifter:

2016-09-29

Terminalvägen, Timrå

Anders Byquist, Härnösands kommun
Carin Lockner-Holmberg, Försäkringskassan
Marita Björling, Landstinget
Mikael Eriksson, Arbetsförmedlingen

Birgitta Arnberg, revisionsdirektör landstinget
Therese Rosbach, revisor landstinget

Eva Riise, ekonom
Ulrika Sahlin, verkställande dänsteman

Mikael Eriksson

Ulrika Sahlin
Sekreterare

BEVIS OM ANSLAG

Justering av Samordningsförbundets protokoll har tillkännagivits genom anslag på huvudmännens

anslagstavla

Sammanträdesdatum
2016-09-29

Anslaget uppsatt den
2016-t0-20

Anslag nedtas den
2016-1 l-1 1

Paragrafer 45-58Förvaringsplats för protokollet är Härnösands kommun

Ulrika Sahlin
Sekreterare

lfr/LL-
Mikael Eriksson
Justerare
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§ 45 Mötets öppnande

§ 46 Godkännande av dagordning

§ 47 Val av justerare

§ 48 Genomgång av föregående protokoll

§ 49 Ekonomi

§ 50 Projektredovisningar
- Etappen
- Navigator
- Slutrapport "förstudie vården"

§ 51 Polic,v projekt

§ 52 Ansökningar
- Etappen
- Utvecklat samarbete med hälsocentraler

§ 53 Internkontrollplan

§ 54 Utbildning/konferenser
- Förbundschefsdagarna 4-5 oktober
- Deltagare till norrlandskonferensen
- Lunch till lunchkonferens länets verkställande tjänstemän 15-16 december

§ 55 Rapporter
- Minnesanteckningar från utvecklingsgruppens möte 160912

§ 56 Övriga frågor

§ 57 Nästa möte

§ 58 Mötets avslutning
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§ 45 Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Anders Byquist hälsar alla välkommen och förklarade

mötet öppnat. Hälsar revisorerna speciellt välkomna och mötet inleds med en

presentationsrunda.
Styrelsen ajournerade sig och flck information om revisionsplanen for 2017

samt förde en dialog med revisorerna.

Revisor Birgitta Arnberg sammanfattar revisionsrapporten för 2015. Styrelsen

säger att de känner igen sig i sammanfattningen och att de i sin svarsskrivelse

har bemött kommentarerna i rapporten. Ett förslag till internkontrollplan har

arbetats fram och om denna ska tas under detta möte.

Birgitta frågar styrelsen om de tror att de uppsatta målen och budgeten för 2016

kommer att hålla? Styrelse bedömer att det bör hålla om det forlsätter att gå

enligt planeringen.

Birgitta Arnberg informerar om 2016 års revisionsplan. Föliande områden är

prioriterade inför 20 1 6 års revision; styrelsens ansvarsutövning, internkontroll,

uppfölj ning/utvärdering samt granskning av årsbokslut och årsredovisning.

S amo r dn ingsfö r b un det b es I uta r :

Att lägga infbrmationen till handlingarna.

§ 46 Godkännande av dagordning

S amor dn in g sfi) r b un det b es I ut u r :

Att godkänna dagordningen.

§ 47 Val av justerare

S amo r dn ingsftir b undet b es I uta r :
Att utse Mikael Eriksson att tillsammans med ordförande, justera protokollet.

§ 48 Genomgång av föregående protokoll

S amordn in gsfi) r b undet b es I utor :

Att protokollet läggs till handlingarna.

§ 49 Ekonomi
Aktuellt resultat- och balansrapporl per den 3 1 augusti 2016 presenterades.

Ekonom Eva Riise presenterar även olika prognoser som kan bli aktuella för
20t6-2017. Diskussion kring de olika scenarierna fördes.

S a mo r dningsft) r b u n det bes I utsr :
Att de ekonomiska rapporterna läggs till handlingarna.
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§s0 Projektredovisningar
Etappen
- Arbetslivsft)rvaltningen Hiirnösands kommun, har inkommit med

tertialredovisning 2 ftr projektet Etappen.

Navigator
- AME arbetsmarknad,Lärande och arbete Timrå kommun, har inkommit

med tertialredovi snin g 2 for proj ektet Navi gator.

Förstudie vården
- Försäkringskassan har inkommit med slutrapport av projektet Förstudie

vården. Carin Lockner Holmberg sammanfattar rapporten.

S amo r dnin g sfi) r b un det b e s I ut ar :
Att godkänna redovisningarna.

Policy projekt
Verkställande tj änsteman informerar om ftirslaget till policyn.

S amo rdning sJö r b undet b es lutar :
Styrelsen antar dokumentet som ett arbetsdokument och tar beslut vid nästa
styrelsemöte efter viss bearbetning av dokumentet.

Ansökningar
Verkställande tjåinsteman informerar om ftirslag till ny ansökningsblankett, som
har diskuterats i utvecklingsgruppen. Det som är nytt på blanketten är
beskrivning av proj ektorganisation och utviirderingsplan.

Ansökan Etappen
- Arbetslivsftirvaltningen, Hiirnösands kommun ansöker om 1100 000 kr fttr

fortsatt projektverksamhet under 20Il .

Ansökan från Försäkringskassan
- Carin Lockner Holmberg informerar om Försäkringskassans kommande

ansökan, som iir ett nästa steg utifran "Förstudien vården". Det handlar om
att testa ett nytt arbetssätt genom att handläggare från Försiikringskassan ska
arbeta en viss tid på hälsocentral.

Styrelsen diskuterar kring medlen ftir 2017. Staten har iinnu inte liimnat besked
om budgetenlor 2017 och de har signalerat om att eventuellt minska
medelstilldelningen till den nivå ftirbundet ftjrbrukat under 2015. Detta medft)r
att och styrelsen som redan har tagit beslut att finansiera projekt under 20ll med
I 247 000 kr vill awakta statens besked innan fler beviljande av finansiering till
projekt. Staten ftirväntas lämna besked om medelstilldelning för 2017 inom den
snaraste framtiden.

§51

§52
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§53

S umo r dnin gsfö r b un det b es lutar :

- Beslut om förändring av ansökningsblanketten tas på nästa styrelsemöte, då

styre I semedlemmarna har tittat närmare på ansökningsbl anketten'

- Au det är viktigt att det framgår en tydligare målbeskrivning i

proj ektansökningarna'
- Att inte ta nägot"beslut idag gällande ansökningarna. Styrelsen tar ett beslut

om medel till ansökningu.nu uia extrainsatt telefonmöte efter att staten har

meddelat beslut om medelstilldelning föt 2017 '

InternkontrollPlan
Förslag på i nternkontrol lplan pre senteras av verkställande tj änsteman'

S amo rd n in gsfi) r b un det b e s I ut ur :

- Att anta din presenterade internkontrollplanen'

Utbildning/konferenser
- Förbundschefsdagarna'l-5 oktober

- Deltagare till Norrlandskorrferensen

- Lunch till lunchkonferens för 1änets Yerkställande tjänstemän, 15-16

december.

S a mo r dn in g sfii r b un d et b e s I ut u r :

- Att det år bra att verkställande tjänsteman deltar i konferenserna'

- Att Anders Byquist och Jan-Christer Jonsson kommer att delta vid

Norriandskonf-erensen. Carin Lockner Holmberg kommer att delta på

fiedagen. Verkställande tjänsteman får i uppdrag att maila till de

st-vreliemedlemmar som är frånvarande vid dagens möte' för att höra om

någon av dem vill delta.

Rapporter
- Minnesanteckningar fiån utvecklingsgruppens möte 160912.

Verkställande tjänsteman informelal om utvecklingsgruppens diskussion om

au använda måel från förbundet till att köpa NPF-utredningar och att de nu

inventerar hur många det kan vara som är i behov av utredningar hos

myndigheterna.

Carin Lockner Holmberg berättar att i samordningsförbundet Sundsvall har

man tidigare giorl detta äch det var en lång process att få till det, så man måste

räkr-ra med att det tar cirka 6 månader. så detta skulle innebära att man inte

himer använda de medel som finns kvar under 2016'

S amo r dn in gsfi) r b un det b es I ut ur :

Att lägga minnesanteckningarna till handlingarna'

Övrigu frågor

§s4

§s5

§s6
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§ 57 Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 25 november kl. 9.00 i Härnösand. Anders Byquist
tar på sig uppdraget att boka mötesrum i deras nya lokaler.

§ 58 Mötet avslutas
Ordforande A nders B yqui st fö rklarar sammanträdet avslutat.
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