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Datum:

Plats:

Närvarande:

Övriga:

Utses att justera:

Underskrifter:

2016-11-25

Hämösand, Nybrogatan 1 5

Anders Byquist, Härnösands kommun
Carin Lockner-Holmberg, Försäkringskassan
Nlarita Bj ör1ing, Landstinget
Mikael Eriksson, Arbetsfönnedlingen
Anita Hellstrand, Landstinget
.Tan-Christer Jonsson, Timrå kommun

Eva Riise, ekonon-t

Ulrika Sahlin. verkställande tjänsteman

Carin Lockner-Hohnberg
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Carin Lockner-Holmberg
Justerare

lrika Sahlin
Sekreterare

BEVIS OM ANSLAG

Justering av Samordningsförbundets protokoll har tillkänna-eir its genom anslag på huvudmännens

anslagstavla

Sammanträdesdatum
20t6-tr-25

Anslaget uppsatt den

2016-12-07
Anslag nedtas den

2016-12-21

Paragrafer 59-73Förvaringsplats för protokollet är Härnösands kommun

Ulrika Sahlin
Sekreterare
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§ 59 Mötets öppnande
Styrelsens ordfdrande Anders Byquist hälsar alla välkommen och förklarar
mötet öppnat.

§ 60 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar:
Att godkänna dagordningen.

§ 61 Val av justerare

Styrelsen beslutar:
Att utse Carin Lockner-Holmberg att tillsammans med ordförande justera

protokollet.

§ 62 Genomgång av ftiregående protokoll

S§'relsen beslutar:
Att lägga protokollet til1 handlingarrla.

§ 63 Ekonomi
o Rapporler
o Statens tilldelning 2017

- Aktuell resultat- och balansrappofi per den 31 oktober 2016 presenterades ar.

ekonom Eva Riise. Er a Riise intbn.nerar om att det är cirka 500 000 klonor
kvar av det a\ satta rnedlen för projekt under 2016. som inte används och det
b1'gger på förbundets egna kapital.

- Försäkringskassan har beslutat om medelstilldelningen till
samordningsförbunden inför 2017. Beslutet gäller under forutsättning att
statliga medel tilldelas enligt förslaget i budgetpropositionen avseende 2017.
För samordningsforbundet Härnösand Tirnrå innebär det en

medelstilldelning på I 865 792ktonor.

Styrelsen beslutar:
Att lägga rappoftema till handlingama.

§ 64 Verksamhetsplan och budget ftir åren 2017-2019
- Ekonom Eva Riise och verkställande tjänsteman redovisar det upprättade

förslaget till budget- och verksamhetsplan för 2017. Carrn Lockner-
Holmberg uttrycker att hon saknar att det i verksamhetsplanen fiamgår att
Försäkringskassan vill att förbunden prioriterar att bevilja medel till projekt
riktade till målgruppen långtidssjukskrivna och personer som uppbär
sj ukersättning. Diskussi on kring detta fördes.
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- Diskussion ftirdes om viklen atl användaprojektmedlen. Det är mycket
viktigt att inventering av behov görs och att utvecklingsgruppen tar fram
proj ektansökningar utifran behoven.

Styrelsen beslutar:
Att fastställa20l6 års budget och verksamhetsplan med plan ftir 2018 och20l9
enliS upprättat ftirslag.

§ 65 Projektredovisning
"Förstiirkning i verksamheten Lärande och Arbete".

Styrelsen beslutar:
Att godkiin:ra redovisningen.

§ 66 Policy projekt
Carin Lockner-Holmberg informerar om att hon har liimnat synpunkter på
ft)rslaget. Hon efterfrägarbättre forberedelse av forslag innan de tas upp i
styrelsen. Exempelvis i en arbetsgrupp. Diskussion ftjrdes kring detta och det

rådde olika uppfattningar om hur förarbetat av ett ftirslag ska ske.

Styrelsen beslutar:
Att återremittera ftirslaget. Verkställande tjänsteman får bearbeta ftirslaget
ytterligare genom att ta in eventuella synpunkter från styrelsen.

§ 67 Ansökan
o Etappen
o Fastställande av projektmedel enligt tidigare beslut
. Nyansökningsblankett

Styrelsen beslutar:
o Att bevilja projektet "Etappen" med 1 100 000 kronor for perioden 170101-

17l23l.
o Utifrån att staten nu meddelat vilken medelstilldelningen ftirbundet får for

2017, beviljas medel till projekten "Utvecklad och samordnad studie och
yrkesvägledning" samt "förstärkning i verksamheten Lärande och arbete,

fullt ut for 2017. Projekten beviljas vardera med 532 000 kronor under
perioden 170101- 171231. Verkställande tjiinsteman fär i uppdrag att
upprätta nyaavtal mellan ft)rbundet och Timrå kommun.

o Att anta ansökningsblanketten.

§ 68 Mötesplan

Styrelsen beslutar:
Att fastställa mötesplanen ftir 2017.

§ 69 Utbildning/konferenser
Informations- och erfarenhetsseminarium 5 december
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- Verkställande dänsteman inlormerar om syftet och upplägget med
seminariet som hon anordnar för tjänstemän den 5 december 20l6.Detär 62
stycken anmälda.

§ 70 Rapporter
o Ansvarsfrihet - Försäkringskassan
. Försäkringskassans OH kostnader
o Minnesanteckningar från utvecklingsgruppens möte den 23 oktober
. Förbundschefsdagarna
o Norrlandsträffen

Styrelsen beslutar:
o Verkställande tjänsteman ger information från forbundschefsdagarna. Fokus

under dagarna var på den ökade sjukfr'ånvaron samt ökningen av
aktivitetsersättning. Försäkringskassan redovisade en uppföljning av insatser
f-rnansierade a\r samordnir-rgsförbund for unga med aktivitetsersättning. Där
slutsatsen var att man kan se positir-a förändlingar hos målgruppen som
deltagit i en åtgärd via samordningsförbund.

o Verkställande dänsteman ir.rfbrmerar om norrlandsträffen. Verkstä11ande

tjänsteman hcill i träft'en den 10-11 nor,ember. Ordförande och vice
ordförande deltog den 10 november och Carin Lockner Holmberg deltog den
11 november. Av minnesanteckningarna 1iån träf1-en liamgår vad som
beslutades. Minnesanteckningarna kommer att läggas in under förbundets
hemsida som beräknas vara igång fi'ån december 2016.

o Rapporterna läggs ti11 handlin-qama.

:t 7l Ör'riga fragor
Carin Lockner Holmberg intormerade orn kommuner och landstingssektoms
ar.siktsförklaring - Åtgarder f'ör fi'iskare arbetsplatser i kommuner och landsting.
Kommun- och landstingssektom kallar på regeringen att vidta åtgarder som
1örstärker deras insatser för att minska sjukfi'ånvaron och lämnar därför förslag
på flera områden. Förslagen anses av kommnn och landstingssektor vara ett
bättre alternativ än regeringens förslag om särskild sjukförsäkringsavgift. I
avsiktsförklaringen framgår de olika förslagen. Ett av forslagen är att pröva en

utvidgning av FINSAM för insatser riktade mot långtidssjukskrivna.
Carin Lockner-Holmberg vill skicka med till politikerna att det är en viktig
uppgift att föra in detta i det politiska sammanhanget.

§ 72 Nästa möte
Nästa styrelsemöte genomfors den 11 januari i Timrå.

§ 73 Mötets avslutning
Ordförande Anders Byquist förklarar sammanträdet avslutat och passar på att
önska alla en god Jul och ett gott nytt år.
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