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 Samordningsförbundet i Kramfors 
 

Tid och plats 2014-09-24 Kl. 09.00  – 15.00  AME – Parken Kramfors 

Beslutande  

Ledamöter 

 

Jonne Norlin, ordf. Kramfors kommun  

Frida Biller, Arbetsförmedlingen 

Siw Sachs, Landstinget 

 

Övriga närvarande 

Ersättare 

 
Bertil Böhlin, Kramfors kommun 

  
Övriga Åke Johansson, Förbundschef (Fc) 

Justering  

Justerare 
Frida Biller 

Justerande 

paragrafer 
§§ 14-20 

  

Underskrifter Sekreterare  ..........................................................................  

  Åke Johansson 

 

 

 Ordförande  ..........................................................................    

  Jonne Norlin 

 

 

 Justerande ……………………………………………   

  Frida Biller 

 

 

  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Samordningsförbundet i Kramfors 

Sammanträdesdatum 2014-09-24  §§ 14 -20 

Datum för anslags uppsättande 

 
 

  

Datum för anslags nedtagande   

Förvaringsplats för protokollet 
Kramfors kommun, Intern service 

 

 

Underskrift  ...............................................................................  

 Åke Johansson   
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Före styrelsens sammanträde fick ledamöterna information från verksamheterna ”En-dörr-in” 

och PUMA. Inslaget uppskattades mycket av ledamöterna, speciellt den livsberättelse från en 

ungdom som deltagit i PUMA och hur viktigt stödet har varit genom PUMA mot ett ordinarie 

arbete. 

 

Sammanträdets öppnande, val av justeringsperson och  

godkännande av dagordning 

Sammanträdet öppnas av ordförande Jonne Norlin.  

Frida Biller väljs att justera dagens protokoll. 

Den utsända dagordningen godkänns.  

 
§ 14 

Förhandsbesked om planderad förstudie kring 
validering av nyanländas kompetenser 

Förbundsstyrelsens beslut  

    – att förbundschef kan besluta om ev. igångsättning av studien och lämna rapport vid 

nästkommande sammanträde.  

    – att detta beslut även gäller § 8g/2 nedan då dessa båda förstudier är angelägna och 

brådskande. 

 

 

Bakgrund 
Kommunens BAS förvaltning planerar att inleda en förstudie kring möjligheterna att kunna 

validera kompetens hos utomeuropeiskt födda nyetablerade i kommunen. Förfrågan är under 

beredning hos förbundschefen.  

 

§ 15     

Delårsrapport per 2014-06-30 

Förbundsstyrelsens beslut  

    – att godkänna rapporten och bifoga den till protokollet. 

 

Bakgrund 
Förbundschefen presenterar en förenklad verksamhetsberättelse och en ekonomisk lägesrapport 

med prognos för helårsutfall. 
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§ 16       

Förbundschefen: information och delegationsärenden: 
 

a) Staten har gått ut med förfrågan till styrelsen om äskande av statliga medel för 2015.  

Fc har inhämtat synpunkter från ledamöterna via epost. Uppfattningen bland ledamöterna 

är att förbundet äskar samma belopp som året innan, dvs. 1 200 000 kronor. 

Fc har lämnat in ett äskande om detta belopp till Försäkringskassans områdeschef för 

LFC Kramfors-Sollefteå-Övik, Ulf Bergius.  

b) Chefsgruppen hade möte den 9/9. 

Vid detta möte välkomnades Veronica Olmenius, ny verksamhetschef vid Nylands och 

Ullångers Hälsocentraler samt tf. verksamhetschef för Kramfors Hälsocentral. 

En fråga som förnärvarande ligger högst upp på de flestas agendor är hur man ska 

praktiskt organisera asylmottagandet i kommunen.  

Denna fråga är i och för sig inte en fråga för förbundet men har betydelse i den lokala 

samverkan. 

Mötena med chefsgruppen kommer att ligga vilande pga svårigheter att samla alla 

berörda. Fc hänvisar till att lokala samverkansfrågor också kan tas upp i 

Arbetsmarknadsrådet. 

c) Rapportering från pågående projekt 

I delårsrapporten för halvåret ges en bild av hur projekten löper. Inga avvikelser från 

denna rapport föreligger i dagsläget. Under hösten kommer Fc följa upp hur 

rapporteringen sker i SUS. 

d) Kollegialt länsmöte den 27/8 och 7/9. 

Länsförbundens tjänstemän träffas som regel en gång varje månad i Landstingshuset 

Härnösand. Frågor som berörts är bl.a. förbundens roll i folkhälsofrågor, 

medelstilldelningar, förbundens roll som lokal aktör kontra sammanslagningar till större 

regionala enheter. 

e) Rapport om socialt företagande enl. uppdrag till Fc från föregående sammanträde. 

Förbundet har genom åren bidragit till informationsträffar för myndigheterna kring socialt 

företagande men förnärvarande finns inga planer på någon fortsättning. Det pågår dock 

aktiviteter hos andra aktörer ex.vis Coompanion och projektet Famna som drivs av 

Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg 

f) Ny kontoplan från 2015. 

Förbundet kommer att anpassa sitt redovisningssystem till Kommunbas -13 från 1 januari 

nästa år. 

g) Intierade projektansökningar 

1. Förstudie kring validering av yrkeskompetens hos nyetablerade i kommunen 

(se § 7) 

2. Förstudie kring möjligheter till arbete för målgruppen funktionshindrade, 

nysvenska och ungdomar. SEFUGA (se § 7) 

3. Fortsättning ”En-dörr-in” inklusive ungdomssatsningen PUMA 
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4. Projekt kring fördjupad samverkan mellan Försäkringskassa och kommun när det 

gäller rehabilitering av anställda.  

5. Psykiatridagen 3/11 i år. En gemensam informationssatsning inom området 

psykisk ohälsa, 

Parterna har uppmanats att snarast lämna in konkreta ansökningar till förbundet så att de 

kan behandlas vid nästa styrelsemöte den 22 oktober under verksamhetsplaneringsdagen 

h) Fc framför önskemål om att kunna avsluta sin tjänst till 31/3 nästa år. Styrelsen funderar 

vidare på detta och ordförande + ordförande i Sollefteåförbundet kommer att träffas den 

6/10 för att diskutera hur man kan lösa tjänstemannafrågan. 

  

§ 17 

Verksamhet 2015 

Förbundsstyrelsens beslut under denna punkt:  

    – att alla samverkansprojekt ska ha en aktiv styrgrupp under projekttiden och att förbundets 

tjänsteman ska ingå i denna grupp för att hålla styrelsen informerad om utvecklingen. 

    – att styrelsen vill ha en slutredovisning av projektet innan man godkänner sista utbetalning av 

projektmedlen. Redovisningen ska ske senast inom två månader från avslutat projekt. 

    – att till kriterierna understryka att det måste vara minst två av förbundets ägarparter i 

samverkan som kan söka medel från förbundet. 

    – att varje styrelsemöte har en särskild punkt kring uppföljning av beviljade medel.  

    – att Fc vid nästa styrelsemöte presenterar en komplett rutinbeskrivning kring förbundet 

kriterier vid beviljande av medel. 

  

 

Bakgrund  

Med revisionsrapporten för verksamhetsåret 2013, ”Granskning av internkontroll ‐ projekt”, som 

grund håller styrelsen nu på att ta fram riktlinjer för vilka kriterier som ska gälla vid beviljande 

av finansiellt stöd till olika insatser.  

Det är viktigt för ansökande parter att känna till de kriterier som styrelsen har för att besluta om 

medel till olika aktiviteter och projekt.  

I de förtydligade rutinerna kommer det bl.a. att krävas en aktiv styrgrupp för projektet och att 

förbundets tjänsteman ska ingå i denna grupp. Tjänstemannen kan då i tidigt skede rapportera till 

styrelsen hur planerna följs. Man vill också se en koppling till slutredovisning och 

slutregleringen av projektmedlen. 

Sen är det också viktigt att understryka att förbundets medel ska stärka samverkan mellan 

parterna så att det inte bara är en part som är aktiv.  

När det gäller ansökan om midre belopp och avser ex.vis partsgemensamma 

utbildningssatsningar, ska Fc ges delegation på att godkänna ansökningar som faller inom 

förbundets verksamhetsplan. 
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§ 18 

Skrivelser 

a)    Landstinget har fastställt nytt arvodesreglemente för 2015. 

Det nya reglementet förs in i förbundets regelverk från 1 januari 2015. 

b)  Arbetsförmedlingen har per 9/9 utsett Frida Biller AF-chef i Kramfors till ordinarie 

ledamot i styrelsen och Anna-Britta Antonsson Sektionschef Arbetsförmedlingen 

Kramfors och Sollefteå till ersättare.  

 

§ 19 

Övriga frågor 

a)   Norrlandskonferensen 6-7 november i Östersund. 

Jonne Norlin, Siw Sachs, Bertil Böhlin och Fc anmäler sitt deltagande. 

b)   Bemötandefrågor. Frida Biller informerar om att Arbetsförmedlingen lokalt kommer att 

fokusera på insatser för att stärka personalens kunskaper inom hur man bemöter kunder. 

Ställer frågan till de övriga om intresse finns att samverka kring detta eftersom det berör 

all personal hos myndigheterna. Efter ett positivt gensvar uppdras till Fc att snarast 

undersöka möjligheter för förbundet att kunna bidra eller hitta en eventuell lösning genom 

de s.k. KUR medlen som Försäkringskassan förfogar över. 

c)   Nationella Rådet inbjuder till Förbundschefsdagen den 27 oktober i Stockholm. 

Fc anmäler sitt deltagande 

 

 

§20 

Nästa sammanträde  

Flyttas från 24 till 22 september kl. 9 – 15.  

Sammanträdet kommer att äga rum på Hotell Höga Kusten. Till detta möte bjuds också 

verksamhetschefer från förbundets målområde in. 

 

 

 

 

 

 


