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SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE, V AL AV JUSTERINGSPERSON OCH

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Sammanträdet öppnas av ordförande Jonne Norlin. Roland Hagström väljs att justera dagens
protokoll.
Den utsända dagordningen godkänns.

§7
Rutiner kring internkontroll
Förbundsstyrelsens beslut

- att anta förslaget från förbundschef enligt bifogat tjänsteutlåtande

Bakgrund
Utifrån revisionens granskningsrapport av beviljade insatser i Sollefteå och Kramfors, har
förbundschefen skrivit ett tjänsteutlåtande om förslag till styrelsen kring rutiner i dessa frågor.
Tjänsteutlåtandet bifogas protokollet.

§8
Ansökan om medel till PUMA
Förbundsstyrelsens beslut

- att godkänna ansökan och bevilja 300.000:- till verksamheten under 2014 och i enlighet med
förbundschefens tjänsteutlåtande

Bakgrund
Se bifogat tj änsteutlåtande

§9
Förbundschefen: information och delegationsärenden

a) Delegationsärenden:

1. Susanne Sundström, ekonom hos kommunen, sköter vår ekonomiredovisning från
14.Fe har delegerat behörighet till förbundets bankkonto för att sköta
utbetalningar. Även behörighet till förbundets skattekonto är delegerat till
Susanne.

2. Fe har lämnat svar på remiss från NNS ang. förbundens förslag till äskanden av
statliga medel för 2015.

3. Fe har lämnat svar på remiss från NNS ang. synpunkter på förslag till ny
fördelningsmodell av statliga medel.

4. Avtalet med kommunen är nu klart och underskrivet av Fe för köp av ekonomiska
redovisningstjänster och lönehantering. Avtalstiden är 2014-01-01 - 2015-12-31.
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b) Ekonomisk information kring projekten och beviljade medel.

c) Chefs gruppen hade möte den 2214. Till gruppen har även enhetschefen för
Migrationsverkets mottagningskontor i Kramfors adjungerats. Många frågor kretsar just
nu kring integration och praktisk hantering. Nästa möte är den 9/9.

d) Finsam- Y. Tjänstemännen i länets olika förbund träffas regelbundet i Landstingshuset i
Härnösand. Vid den senaste träffen den 21/5 diskuterades bl.a. förslaget till ny
fördelningsmodell för statens anslag till förbunden i landet. Kritik riktas mot att den
fördelningsnyckel som hämtas från 75% av statistiken över försörjningsmått och 25%
från befolkningsantalet inte speglar det egentliga lokala behovet.
Vid mötet deltog också förbundschef och bitr. förbundschef från Jämtland och gav sin
syn på hur det fungerar med länsförbund i Jämtland. Tjänstemännen i Sundsvall och
Härnösand/Timrå har fått uppdrag från sina styrelser att utreda just denna fråga för
Västernorrlands del.
Styrelsen för Kramfors förbund vill göra en markering kring denna fråga och detta
kommer upp som en särskild punkt vid ett kommande styrelsemöte

e) Information kring rapportering från projekten och rapportering ur SUS

f) Information om sommarens semesterplan

g) Förbundet har nu uppgraderat sin hemsida som fått ett helt nytt utseende. En tilläggstjänst
till befintligt webhotell har inköpts från företaget Hemsida24 till en kostnad av 1227:-

§ 10
Verksamhet 2015

• Behov av ytterligare kartläggning och behovsinventering, speciellt med inriktning mot att
gruppen nyanlända ökar i kommunen. Kan ev. behöva starta redan under detta år.

• Fortsatt medverkan i utvecklingen av "en-dörr-in" konceptet hos kommunens
Arbetsmarknadsenhet. Här skapas en arena med samverkan i fokus och som ligger helt i
linje med förbundets intentioner.

§ 11

Skrivelser

a)Revisionsberättelser och revisorernas granskningsrapporter.
Revisorerna för Stat, kommun och Landsting har avlämnat revisionsberättelser och
bevilj ar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Samtidigt har Ernest & Young
avlämnat granskningsrapport för årsredovisning, Landstinget för granskning av
ansvarsutövning och granskning av internkontroll-projekt. Dokumenten läggs med
beaktande till handlingarna.

b) FPTN protokollsutdrag från 2014-05-21 § 83 om godkännande av årsredovisning.
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c) NNS ang. förfrågan om äskande av statliga medel för 2015.

d) NNS ang. förslag till ny modell får fördelning av statliga medel.

e)NNS protokoll från den 1 april och 5 maj

f) Nationella Rådet protokoll 20 mars och 19 maj.

§ 12

Övriga frågor

Fe uppdras att till nästa sammanträde utreda frågan om hur förbundet även fortsättningsvis kan
engagera sig i socialt företagande. Målet med socialt företagande är att integrera människor, som
har svårt att få jobb på arbetsmarknaden och som ingår i förbundets målgrupp. Flera andra
förbund i landet deltar också på olika sätt i dessa frågor.

§13

Nästa sammanträde

Flyttas från 12 till 24 september kl. 9 - 15

Mötet avslutas.

J"""2jN /2u
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Internkontroll

Ärendebeskrivning

Den granskning som gjorts av Landstingets revisionskontor genom revisor Peter Lindholm av
förbundets internkontroll gentemot beviljade insatser, föranleder styrelsen att se över
rutinerna kring dessa beslut.

I rapporten föreslås att" I defallförbunden delfinansierar projekt är det angeläget att de
kostnader som belöper påförbundens del av finansieringen särskiljs iredovisningen. På så
sätt erhålls möjlighet till uppföljning och kontroll ochförbundenfår bättre möjlighet
att bedöma om nerlagd projektkostnad ska belöpa på de förbundsfinansierade
medlen."

Beslutsunderlag

Granskning av internkontroll - projekt, Samordningsfårbunden i Sollefteå och Kramfors

Revisionsrapport för verksamhetsåret 2013

Förbundschefens tjänsteutlåtande:

Fe har haft underhandskontakt med Peter Lindholm och är överens med honom om att
förbundet bör hitta rutiner som anpassas till omfattningen av förbundets olika
medfinansieringar. Lindholm har också lämnat relevanta förslag som kan genomföras och
börja att tillämpas på alla nya insatser som fårbundet gör fr.o.m. 2015.

Under 2014 kommer en dialog mellan Fe och styrelse att ta fram kriterier för dessa nya
rutiner. Det samtidigt viktigt att de nya rutinerna omfattar hela ansökningsförfarandet.
ärendeberedning. beslutsprocess, genomförandet och uppföljning.

Delegationsordning bör också ingå i översynen med hänsyn till delegation till Fe. Vissa
förtydliganden behöver göras när det gäller praktisk hantering i ekonomiska frågor, ex. vis
mot Skatteverket.

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår

-att han ges uppdrag att presentera rutiner för internkontroll mot projekt och insatser som
medfinansieras av förbundet till styrelsens sammanträde 24 oktober i år.

-att se över den befintliga delegationsordningen och presentera förslag till förändringar vid
styrelsesammanträdet den ~ september i år.

2.."1
vG---

Åke Johansson
förbundschef
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Förbundsstyrelsens sammanträde 2014-06-16 §8

Tilläggsansökan från Kramfors kommun och Arbetsförmedlingen ange
fortsatt utveckling av "En dörr in" (Navigatorcentrum)

Ärendebeskrivning
I ärendet ansöks om tilläggsanslag för utveckling av ungdomsdelen, PUMA, med 300 000:- för
2014.

Beslutsunderlag
Hänv. till protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde den 29111 2013 §§ 25, 26.

"Navigatorcentrum" är arbetsnamnet för en verksamhet som har sin grund i tidigare
erfarenheter från projekt riktade till unga vuxna. Ex. vis Kuggen, PUMA m.fl.

Vid styrelsens sammanträde den 2511O,presenterade chefen för Arbetsmarknadsenheten i
Kramfors, Jonas Noren, en arbetsplan för hur en mer långsiktig verksamhet ska kunna
sjösättas. Planen bygger på att skapa ett centrum enligt modellen "en dörr in" där
myndighetskontakterna för de unga ska underlättas genom att myndigheterna placerar
personal "under samma tak". Detaljplanen kommer att utvecklas löpande fram till början av
nästa år men styrelsen vill redan i detta skede öronmärka medel så att löpande verksamheter
inte äventyras innan denna plan är klar. Styrelsen har också en beredskap i sin budget för
eventuellt ytterligare stöd under året.
Styrelsen har för 2014 avsatt 700 000:- i ett första skede.

Ansökan innehåller nya insatser som bedöms som viktiga för målgruppen. Man avser att
tillföra fler aktiviteter som främjar fysisk och psykisk hälsa liksom god kosthållning.

Förslag till beslut
Förbundschefen föreslår förbundsstyrelsen att

besluta godkänna ansökan och bevilja ekonomiskt bidrag med 300 000:- för 2014 efter
att ansökan är undertecknad av de båda sökandes representanter.
medlen tas ur kostnadsstället för nya projekt
rapportering sker dels i uppföljningssystemet SUS och genom muntlig rapportering till
styrelsen.

Övrigt.
Förbundet inför under 2014-15 nya regler för granskning av beviljade medel som innebär att
man kommer att titta på hur dessa medel används i verksamheten. Detta sker genom
granskning av verifikat som ligger till underlag för rekvisition av medlen. Hänsyn tas till detta
i beslutsmeddelandet...•

'l/lA---
Åke Johansson, förbundschef
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