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Mötets öppnande
Ordloranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Beklagligtvis hade vår
tjänsteman och ftiredragande insjuknat på morgonen och kunde ej medverka.

Godkännande av dagordning
Med justeringar enligt nedan godkändes dagordningen.

Val av Sekreterare och justerare

S amo r dn in g sJii r b un dets b es I ut :
Till sekreterare valdes Torgny Jarl och till justerare valdes Jan-Christer Jonsson.

Genomgång av fiiregående protokoll

S amor dn ingsfi) r b un dets b es I ut :
Protokollet från2016-11-25 godkiindes och lades till handlingama. Noterades
att dagordningen i regel inte behör,er utgöra en egen punkt i protokollen.

Ekonomi
Det preliminiira resultatet fiir 2016 presenterades. Efter genomgång konstatera-
des att andelen kvarr.arande medel i procent av eget kapital ser ut au öka trots
afi fem fakturor iinnu inte är bokftrda Ökningen är n 277 tkr istiillet frr budge-
terade - 259 tkr. l\1tillkommande och planerade projekr har ej beviljats i till-
räcklig omfattning- rilket sqrelsen tar till sig. Budgeten frr 2017 hm justerats
med hänqn till detta-

Eva Riise annonserade sin avgång från posten som vär ekonom pga ann4tjob!
och informerade om att efterträdare blir Jonas Lundgren. Styrelsen tackar för
Evas goda insatser lor Samordningsftirbundet.

Noterades att Timra kommun nu tagit formellt beslut om planerad medelstilldel-
ning infrr verksamhetsåret 2017.

S amo r dn in gsJö r h an d ets b es I ut :
De ekonomiska rapporterna läggs till handlingama.

P roj ektredovisnin gar :

- Etappen: Diskussion ftirdes om måluppfirllelse och kriterier ftir hur de med-
verkandes "diagnoser" ställs. Drivs vidare under 2017 päprojektmedel.
- Navigator: En belysande inventering av hinder och behov ftr målgruppen.
- Etappen-Långlidssjukskrivna: pågick under juni- dec 2016. Kanske inte så hög
kostnadseffektivitet, men målgruppen är krävande.
- Analys av långa sjukfall: Projektet är en förstudie i FK:s regi och fortgår enligt
plan.
- DUA: Samordnad studie- och yrkesvägledning med lovande resultat.

S amo r dnin g sfi)r b undets b es lut :
Samtliga rapporter godkändes. I samband med redovisningen av projekten dis-
kuterades riktlinjer ftir projekt och redovisningar samt hur beslut om utbetalning
av projektmedel ska tas. Uppdrogs till ordftirande och verkställande tjänsteman
att komma med forslag på kommande styrelsemöte.
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§7 Informations- och erfarenhetsutbytesseminariet 2016-12-05
Ordforanden redovisade frågor kring efl-ektiviseringen av samordningsförbun-
dens verksamhet. vilket kräver prioritering på respektive myndighet. Detta be-
höver vi diskutera med våra ägare och vi planerar nu att träffa representanter för
dem på kommande möten. Tyvärr var inbjudne Andreas Sjölander från Lands-
tingets Folkhälso- Primärvårds- och Tandvårdsnämnd förhindrad att delta idag.
Ny inbjudan utgår till nästa st-vrelsemöte. Övriga ägamepresentanter (kommunal-
råden) ska också inbjudas.

Kommande utbildningar/konferenser :

- Nationella FlNSAM-konterensen i Malmö 21-22 mars.

- Projektredovisningar från 1änets Samordningsfcirbund på Hallstaberget912.
Ledamöter och ersättare i t-örbundet uppmanas delta.

- Sociala foretag: En inbjudan tili dialo-q med Timrå kommun och Lars Bryn-
tesson i Tirnrå 25 januari. Lars Brvntesson arbetar sedan den januari 2016
som departementsråd i Regeringskansliet. med bland annat uppgiften att ut-
reda hur socialt töretagande kan stärkas.

Samo rd n irt gsfbrb u n dets bes I ut :
- Jan-Christer och r erkstäl1ande tjänstenran deltar i FI\S \\1-konferensen.
- L lnka och ordliirande deltar i dialtrsen rrm socialt 1öreta!:ande.

Rapporter:
- Slutrapport lrån Etablering med hälsoperspektir: Stort tr1'ck på SFI (ex

Härnösand: 450 som går och i 50 som r,äntar på plats). Efter en tid i Sverige
kommer r erklisheten i kapp. Har r i resurser att ta hand om detta?

- Samordningsnrtt: \oteras en bra ocll snrss hemsida 1ör rar del. bra stöd-

1änkar.

Övriga frågor:
Carin Holmberg-Lockrer beränade att FK har tankar om en kont'erens tillsam-
mans med Landstinget krins arbets-eir ares mojligheter att stödja medarbetare lör
att undrika ohälsa. Konterensen är preliminärt planerad till april.

Nästa möte:
Nästa möte är planerat till den l8 mars kl. 09.00 i Häniösand. då en äganepre-
sentant ska inbjudas.

Avslutning:
Ordforanden tackade närvarande f-ör visat intresse och bra diskussioner. Ett ex-
tra tack till vår avgående ekonom. Härefter avslutades mötet.
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