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Protokoll från ordinarie styrelsemöte för Samordningsförbundet
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Datum:

Plats:

Närvarande:

Närvarande ersättare:

Ovriga:

Utses att justera:

Underskrifter:

2017-05-30

Timrå kommun, kommunhuset

Anders Byquist, Härnösands kommun
Jan-Christer Jonsson, Timrå kommun
Lena Flodin, Försiikringskassan
Marita Bj örling, Landstinget

Annelie Ringbro, Arbetsftirmedlingen

Ulrika Sahlin, verkställande tjänsteman

Annelie Ringbro

ister Jonsson
Verkställande tj änsteman

BEVIS OM ANSLAG

Justering av Samordningsfiirbundets protokoll har tillkännagivits genom anslag på
huvudmiinnens anslagstavla

Sammanträdesdatum
2017-05-30

Anslaget uppsatt den
2017-06-08

Anslag nedtas den
20t7-06-21

Protokollet omfattar §3 0-45Förvaringsplats for protokollet är Härnösands kommun

Ulrika Sahlin
Verkställande tj änsteman
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§30

§31

§32

§33

§34

§3s

Mötets öppnande
Styrelsens ordftirande Anders Byquist hälsar alla välkomna och mötet inleds
med en presentationsrunda, med anledning av att Försiikringskassans nya
ledamot, Lena Flodin, deltar i styrelsemötet ftir ft)rsta gången.
Anders Byquist överlämnar ordftiranderollen tiIl vice ordforande.

Godkännande av dagordning

S amo rdnin gsJö r b un det b es lutar :
Verkställande tjänsteman påpekar att under punkt 9, så står det felaktigt
Etappen, denna ska strykas. Dagordningen godkänns med den justeringen.

Information av Arbetsftirmedlingen och Försäkringskassan om val av ny
ledamot till Samordningsfiirbundet Härnösand Timrå

S amo rdnin gsfö r b un det b es lutar :
Att informationen läggs till handlingama.

Val av justerare

S amo rdningsfii r b un det b e s I utar :
Att utse Annelie Ringbro att justera protokollet.

Genomgång av fiiregående protokoll

S umo r dn in gsfii r b undet b es lutar :
Att lägga protokollet till handlingarna.

Ekonomi
o Rapporter

Verkställande tjänsteman informerar att förbundet har beviljat medel till insatser
for 3 597 300 kronor. 3 486 000 kronor är budgeterat ftjr 2017 . Detta innebär att
111 300 kronor mer har beviljats, än vad som var avsatt i budgeten for projekt.
Projektet "Handledare på arbetsintegrerat socialt ftiretag", är beviljad 470 000
kronor och projektet pågår tom mars 2018. Delas utbetalningen av medel till
projektet upp, så att hälften betalas ut under 2017 och resterande då projektet
avslutas i mars 2018, innebär det att ftirbundet har 123 700 kronor kvar av den
avsatta budgeten ftlr projekt under 2017. I den presenterade budget-
uppftiljningen har ekonomen lagt in att projektet iir beviljat 235 000 kronor
under 2017, dvs hälften av det hela beviljade beloppet.

S amo r dn in g sftir b undet b es lutar :
För att inte det egna kapitalet ska öka l.tterligare är det viktigt att de medel som

är avsatt ft)r projekten under 2017 görs av. Styrelsen vill diirflor se om ytterligare
ansökningar inkommer till ftrbundet innan beslut tas ifall hela beloppet ska

betalas ut till projektet "Handledare på arbetsintegrerat socialt ftiretag", under
2017 eller om det ska delas upp på detta och nästa år. Beslut om detta tas i höst.
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§ 36 Revisionsrapporter

S amordn in gsfi) r b an det b es I utar :
Diskussion ftirdes kring revisorernas rekommendationer. Styrelsen beslutar att
lägga rapporterna till handlin gama.

§ 37 Svarsbrev pä2016 års revision av samordningsfiirbundet Härnösand Timrå
Verkställande tjiinsteman samt ordftirande Anders Byquist har skrivit ett ftirslag
på svarsbrev till revisionen.

S amor dn in gsft)r b undet b es I utar :
Att godkänna brevet och lägga det till handlingarna.

§ 38 Projektredovisning
- Langtidssjukskrivna

S amo r dn in gsfti r b undet bes lutar :
AU godkänna rapporten.

- Analys av långa sjukfall

S amo rdnin gsfö rb un det b es I utar :
Att godkänna rapporten.

- Utvecklad och samordnad studie- och yrkesvägledning

S amordn ingsfi) rb un det b eslutar :
Att godkänna rapporten.

- Rehabiliteringsvetare, forstiirkning av lärande och arbete

S amo rdn ingsfi) rb un det b es I utar :
Att godkiinna rapporten.

§ 39 Genomgång av beviljade projekt

S umordningsft) r b un det b es lutar :
Att lägga sammanfattningen till handlingarna.

§ 40 Avtal köp av tjänst - verkställande tjänsteman

S amo rdnin gsfii rb un det b es lutur :
Att godkänna forslag till avtal, som innebär att verkställande tjänsteman,
fortsätter sitt uppdrag under perioden 170901-180831.
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§ 41 Utbildningflronferenser
. Psykisk funktionsnedsättning och arbetsmarknaden. Östra teatern. Pär

Larshans (hållbarhetschef Ragn-Sells). Hur kan man nå verklig hållbar
utveckling av verksamheten? Och hur bidrar anställningen av nyanlända och
personer med diagnos till detta?

Verkställande tjtinsteman informerar om att i budgeten finns avsatt medel ftir
utbildning och att denna utbildning/konferens har fätt bra recensioner. Den
har bland annat anlitats av ftirbundet i Skellefteå och eventuellt så ska även

Sollefteå anlita dem. Verkställande tjänstemans tanke är att forbundet
antingen planerar konferensen ftir en halvdag med ftireställningar och
efterftiljande dialog med deltagama och detta riktar sig då främst till
handläggare inom myndigheterna/kommunerna eller så kombinerar man en
ftireställning med Piir Larshans ftireläsning och då riktar det sig även till
arbetsgivare (chefer).

S amo r dn in gsJö r b undet b es lutar :
Att verkställande tjänsteman planerar in detta till hösten.

o Grundutbildning i Finsam

S amordnin gsfii r b un det b es I utar :
Att det 2ir en bra id6 att anordna en ny utbildning, eftersom det är många nya
både i styrelsen och utvecklingsgruppen. Den 26 och 27 oktober
preliminärbokas, utbildningen blir av någon av dessa dagar.

o Lunch till lunchkonferens, Kramfors

S amo r dnin gsfi) rb undet bes lutar :
Att verkställande tjåinsteman deltar i planeringskonferensen med övriga
verkställande tj iinstemän/ftirbundschefer i länet.

o Verksamhetsplaneringsdagen

Diskussion ftirdes kring hur denna dag ska läggas upp.

S amo rdningsfi) r b un det b es I utar :
Au samtliga styrelsemedlemmar och utvecklingsgruppen, funderar på om det
finns något lämpligt inspel från någon, som kan bokas in till
verksamhetsplaneringsdagen.

§ 42 Rapporter
o Minnesanteckningar fran utvecklingsgruppen.

' :"t;:if.Tr?,:äi tjåinsteman presenterar ett utdrag från sus.
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o Minnesanteckningar från ägarsamrådet.

. Konferensen 12 maj, inspirationsdag kring att skapa hälsosamma
arbetsplatser.
-Verkstäl lande tj änsteman redovisar från konferensen.

o Information FPT niimnden den 31 maj.
- Verkställande tjåinsteman informerar om att samtliga verkställande

tj?instemän/ftrbundschefer i låinet ska medverka vid nämndens temadag,
kring jämlik hälsa, där de vardera presenterar ett projekt.

o YAM (Youth Aware of Mental health)
- Verkställande tjiinsteman informerar att programmet är ett

hälsofrämjande och preventivt skolprogram ftir psykisk hälsa bland
unga. På folkhälsoträffen anordnad av landstinget i april, diskuterades
hur samordningsfiirbunden kan hjälpa till i arbetet med en jämlikare
hälsa och då togs detta program upp, som ett ft)rslag. Skulle det bli
aktuellt, med ansökan till forbunden, så är det landstinget som är
huvudägare i samverkan med kommunens skolor. Landstinget kommer
att fortsätta dialogen med ftirbunden, kring detta.

o Indikatorprojektet
-Verkställande tjänsteman informerar om att projektet är avslutat och att alla
enkäter 2ir klar och ligger på NNS hemsida. Inom kort ftirdigställs ett ftirslag
till avtal mellan NNS och anvåindare av indikatorer ft)r finansiell
samordning. Dessutom ftirdigställs inom kort en användarmanual och stöd
for datainsamlande, inmatning och redovisning. Arbetet syftar till
tillsammans utveckla lokal och nationell kunskap och mått på hur
forbundens arbete och de finansierade insatsema utvecklas så att syftet i
lagstiftningen miirks i iin större omfattning. För ftirsta gången kan vi
tillsammans ftilja, jämftira och aggregera lokal, regional och nationell
utveckling både på individ- och struktumivå med salnma mått mellan
forbunden.
Verkställande tjänsteman berättar att hon lämnat intresse från ftirbundet for
att teckna avtal. När ftirslaget på ar,tal tir framtaget av NNS, får styrelsen
besluta om ft)rbundet ska teckna avtalet eller inte.

o Samtal med Timrås och Härnösands kommunstyrelseordförande Ewa
Lindstrand samt Fred Nilsson.
- Ordftrande och vice ordförande informerar vad som togs upp på

samtalet. Bland annat diskuterades det att det iir viktigt att de chefer som

ingår i utvecklingsgruppen, deltar på gruppens möten. Det tir från dem

som behovsläget i kommunerna/myndighetema kommer fram och det är

utifrån det som samverkansarbetet kan utvecklas.
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S amo rdn in gsfi) r b un det b es I utar :
Att lägga rapporterna till handlingama.

§ 43 Övriga frågor
Ingen övrig fråga togs upp.

§ 44 Nästa möte
Nästa möte är inplanerat den29 september kl. 09.00 i Timrå. Aktuell möteslokal
framgtx av kallelsen.

§ 45 Mötets avslutning
Mötets ordförande ftirklarar mötet avslutat.
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