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 Samordningsförbundet i Kramfors 
 

Tid och plats 2015-05-13  Kl. 11:00  – 12:00  Arbetsförmedlingen 

  
Beslutande  

Ledamöter 

 

Jonne Norlin, ordf. Kramfors kommun  

Frida Biller, AF 

Siw Sachs, Landstinget   

Via telefon: Torbjörn Hällström, FK 

Övriga närvarande 

Ledamöter 
 

Ersättare  

 Stina Ekbäck, Landstinget 

 

 

 

 

Övriga Via telefon: Åke Johansson, Förbundschef 

Susanne Sundström, ekonom 

 

Justering Siw Sachs, Landstinget 

Justerare  

Justerande 

paragrafer 
§§ 13 - 15 

  

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

  Susanne Sundström  

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

  Jonne Norlin  

 Justerande ……………………………………………    

  Siw Sachs  

  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Samordningsförbundet i Kramfors 

 

Sammanträdesdatum 
2015-05-13 §§ 13 - 15 

Datum för anslags uppsättande 

 
 

  

Datum för anslags nedtagande   

Förvaringsplats för protokollet 
Kramfors kommun, Stöd & Service - 

Ekonomienheten 

 

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

 Åke Johansson   
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Ärendeförteckning   Sid nr

     

1 Besvarande av förfrågan från Försäkringskassan om statliga medel 2016  3

   

2 Beslut om tjänsteköpsavtal för ny tjänsteman   4 

 

3 

a) FC besvarande av enkät till NNS angående förhandsbesked om äskande av 

statliga medel för 2016 

 

b) Inbjudan till utbildning om samordningsförbund den 4 juni 

 

c) Genomgång av revisionsrapporterna.  
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§ 13     

Besvarande av förfrågan från Försäkringskassan om statliga medel 2016 
 

Förbundsstyrelsens beslut 
- då Kramfors kommun och Landstinget i Västernorrland har besvarat frågan om  

matchning av ett ökat belopp med 134 613 kronor per part med ja,  

vidarebefordra detta ställningstagande som svar på Försäkringskassans  

förfrågan 

 

-att också vidarebefordra parternas synpunkter på att man nu förväntar sig av  

staten att stå fast vid den beräkningsmodell som visar att staten då tillskjuter  

1 469 226 kronor. 

 

Bakgrund 

Försäkringskassan har 2015-01-22 skickat ut information till landets förbund om hur man 

beslutat i frågan om statlig medelstilldelning för 2016.  

Den beräkningsmodell som man använt skulle då innebära att förbundet i Kramfors får minskad 

tilldelning med 120 000 kronor från staten och sammantaget med de övriga två parterna handlar 

det om total 240 000 kronor i minskat anslag från 2016. En minskning från 2 400 000:-  till 2 160 

000 kronor. 

Ny information skickades 2015-04-15 ut till samtliga förbund där man dels presenterar nya 

siffror för den statliga tilldelningen och även vill ha in svar på hur kommun och landsting ställer 

sig till detta förslag. Förslaget innebär för Kramforsförbundets del en ökning med 269 226 kronor 

från staten. Frågan från Försäkringskassan är då om kommun och landsting matchar dessa siffror.  

Det har nu pågått ett intensivt arbeta hos dessa parter som också utmynnat i att den siffra som 

angetts i den möjliga ökningen från staten också kommer att matchas av både Kramfors kommun 

och Landstinget i Västernorrland, dvs. 134 613 kronor från vardera parten. Parterna vill samtidigt 

understryka att man då förväntar sig att staten följer den här modellen eftersom behov av 

samverkansinsatser blir allt större 

 

Den 4 maj kom ytterligare information i frågan: 

Till samordningsförbunden 

Sedan meddelandet ”Information och frågor till samordningsförbunden med anledning av ny 

statlig fördelningsmodell” skickades ut har vi uppmärksammat att vissa frågor behöver utredas 

vidare. 

Det handlar bland annat om hur 10 % -spärren för max minskning ska hanteras för förbund som 

har fått stor nerdragning på grund av eget kapital vid medelstilldelningen för 2015. Vi kommer 

inom kort att återkomma till samtliga förbund med svar på denna och övriga frågor som 

inkommit. Samtidigt meddelas tidpunkt för eventuell senarelagd svarstid för de frågor vi önskar 

svar på. 

Den senaste informationen jag nu fått är att man på nationell nivå ska fatta ett beslut den 19/5 

men att man ändå vill ha in förbundens svar till den 18/5.  

Modellen: 

1. Grundtilldelning 400 000 kronor per förbund 

2. 90 % av den tilldelning som man har fått från staten 2015 

3. Förbundens egna kapital per 141231 och prognos 151231 och om det finns kvar 

medel centralt att dela ut 
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§ 14   

Beslut om tjänsteköpsavtal för ny tjänsteman 
 

Förbundsstyrelsens beslut 

- att utse Elisabeth Svanberg som ny förbundschef från 2015-07-01 genom ett 50 % 

tjänsteköpsavtal av Kramfors Kommun. Avtalet ska utvärderas innan 2015-12-31. 

 

- Ordförande ges fullt mandat att underteckna avtalet. 

 

- Firma teckans av ordförande alt. vice ordförande samt ytterligare en ordinarie ledamot, 

två i förening. För tiden 2015-04-01 och tillsvidare är Jonne Norlin ordförande, Frida 

Biller vice ordförande samt Thorbjörn Hällström och Siw Sachs ordinarie ledamöter 

Attestförteckningen kompletteras med att Elisabeth Svanberg får fullmakt till att sköta 

bankaffärer och skatteärenden från 2015-07-01 

§ 15 

Information och delegationsbeslut: förbundschefen   

 FC besvarande av enkät till NNS angående förhandsbesked om äskande av statliga medel 

för 2016 

 Inbjudan till utbildning om samordningsförbund den 4 juni: Jonne, Siw, Elisabeth och 

Torbjörn kommer att åka på utbildningen  

 Genomgång av revisionsrapporterna kommer att behandlas vid nästa styrelsemöte. 

Övrigt 

Linnéa Stenklyft kliver av som ordinarie ledamot och Landstingsfullmäktige har den 29/4 

beslutat att Siw Sachs utses som ny ordinarie ledamot för tiden 29/4 2015 – 31/3 2019. 

 

Det diskuterades kring olika behovsområden för samverkan bland annat att mer fokus behöver 

läggas på den alltmer ökande psykiska ohälsan hos framförallt unga kvinnor. 

 

Sammanträdesplan för hösten kommer att revideras. 

 

 

Nästa sammanträde 

Nästa möte äger rum den 15 juni kl. 18.00 Ådalsbyn i Sollefteå. Nya och f.d. styrelseledamöter 

hälsas då välkomna till ett gemensamt möte mellan förbunden i Ådalen. 

 

 

  


