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PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2013-11-18 

Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå 

Sammanträdesdatum: 2013-11-18 
Sammanträdestid: 13.00-14.30 
Sammanträdesplats: Försäkringskassan, Sollefteå 

Beslutande: Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 

§§ 57 - 62 

Underskrifter: Sekreterare \ 

.. ... ........ Y~:.~::~::~~:~~········ 
Åke Johansson 

Ordförande .. ef!k9 ...... §.4Yr.~ ......... . 
Ewa Palmberg 

Justerare 
UlfBergius 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Myndighet: Samordningsförbundet i Sollefteå 
Sam manträdesdatum: 2013-11-18 §§ 57 - 62 

Anslaget sätts upp L/j; 2 '201 ~ Anslaget tas ner 2 /; 2 0 I "'f 

Protokollets 

förvaringsplats 

Underskrift: 

Försäkringskassan Sollefteå, Samordningsförbundets kontor 

Åke Johansson 

Sida 

1 (5) 



Samordningsförbundet 
So{(efttå 

C:-1nans~n ä'IW>IOt1'Jln inom tfh.abfltefi~Ad6t tM!:>n 
Fotd;.;i1fltWHbl'l·l•nd\.ilngfil. Attiiet$JC(~•n . .soue:ttd kt>mtnuft 

Närvaro-/tjänstgöringslista 

Namn 

Mikael Sjölund, 

Sollefteå kommun 

Ewa Palmberg, 

Landstinget Västernorrland 

UlfBergius 

Försäkringskassan 

Laila Öhrling 

Arbetsförmedlingen i Sollefteå 

Leif Östberg, 

Sollefteå kommun 

Linnea Stenklyft 

Landstinget Västernorrland 

Roland Hagström, 

Försäkrin skassan 

Anna-Britta Antonsson, 

Arbetsförmedlingen i Kramfors 

Åke Johansson 

Förbundschef 

Susanne Nordgren, förtr.vald revisor 

Sollefteå kommun 

Nils-Gunnar Molin, förtr.vald revisor 

Landstin et Västernorrland 

Bo Basun, cert kommunal revisor, 

sakkunni biträde till revisorerna 

Justeramas signatur 
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justerande 

ersättare för Mikael Sjölund 

föredragande 
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Dagordning 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2013-11-18 

fastställd vid styrelsens sammanträde 2013-11-18 

Ärenden 

1 Sammanträdets öppnande 

2 Upprop och val av justeringsperson 

3 Godkännande av dagordning 

4 Mötets behöriga utlysande 

5 Verksamhetsplan för 2014 

6 Budget för 2014-2016 

8 Delegationsbeslut av Fe 

11 Skrivelser 

12 Övriga frågor 

Justerarnas signatur Utdrags bestyrkande 
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58 4 A 

59 4 B 
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PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2013-11-18 

V AL AV JUSTERINGSPERSON OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Sammanträdet öppnas och UlfBergius väljs att justera dagens protokoll. 

Protokollet justeras torsdagen den 28/11 kl. 13 .00 på Försäkringskassans kontor 

Sida 
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Den utsända dagordningen godkänns med tillägg under övriga frågor föra. mötesdatum 2014 b. info 

från revisionen. 

§57 
MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 

Mötet har utlysts genom att samtliga ledamöter har fått personlig kallelse, utskick till delägarna, anslag 

på förbundets officiella anslagstavla, förbundets hemsida samt annons i Tidningen Ångermanland 

Förbundsstyrelsen beslutar att: 

Mötet behörigen utlysts. 

§ 58 
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 

Förbundsstyrelsen beslutar att: 

Godkänna den framlagda planen för 2014. 

Ärendebeskrivning: 

Förbundsstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 21 oktober § 52 att lägga riktlinjerna för 

verksamheten 2014. Uppdrogs då till förbundschefen att sammanställa och föredra vid dagens möte. 

§ 59 

BUDGET FÖR 2014 - 2016 
Förbundsstyrelsen beslutar att: 

Godkänna den framlagda detaljbudgeten för 2014 och översiktsbudgeten för 2015 - 2016. 

Ärendebeskrivning: 

Förbundsstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 21 oktober § 52, att utifrån riktlinjerna för 

verksamheten 2014 uppdra till förbundschefen att sammanställa och lämna förslag till en detaljbudget 

för 2014 med översiktsbudget för 2015 - 2016 och föredra vid dagens möte. 

J usterarnas signatur Utdrags bestyrkande 
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§60 
DELEGATIONSBESLUT AV Fe 
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Inga beslut sedan föregående sammanträde. FC förbereder dock en förlängning av gällande avtal med 

Sollefteå kommun kring ekonomisk redovisning. 

§ 61 
SKRIVELSER 

a)Nyhetsbrev från Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) om remissyttrande 

angående Utbildningsdepartementets utredning Unga som varken arbetar eller studerar SOU 

2013-74. Flera av förslagen involverar samordningsförbunden. Utredningen föreslår bl.a. att 

förbundens insatser för unga förstärks. 

b) Försäkringskassan har meddelat samtliga förbundsstyrelser i landet ansvarsfrihet. 

c) Försäkringskassan meddelar statens medelstilldelning för 2014 vilket för Sollefteås 

Samordningsförbund innebär 1.200.000:-. 

d)Nationella Rådet har gjort en kartläggning över vilka kommuner och landsting som idag inte ingår 

i samordningsförbund . Nationella Rådets strategi 2013 - 2016 är att samtliga kommuner och 

landsting ska ingå i samordningsförbund. 
e) Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel/eget kapital. 

§62 
ÖVRIGA FRÅGOR 

a. Sammanträdesdagar för 2014. 
Förbundsstyrelsen beslutar att: 

Hålla ordinarie sammanträde vid följande tidpunkter; 

Datum/Dag Klockslag Not. 
27 Il, måndag 09.00 - 12.00 

24/3, måndag 09.00 - 12.00 Årsredovisning 2013 

19/5, måndag 09.00 - 12.00 

29/8, fredag 09.00 - I 5.00 Halvårsbokslut, revisionsrapport, 

projektredovisningar 

20/10, måndag 09.00 - 15.00 Verksamhetsplanering 2015 

28/11, fredag 09.00 - 12.00 Verksamhetsplan 2015, budget 2015 - 2017 

Plats för alla sammanträden: Försäkringskassans kontor i Sollefteå 

b. Info revisionen. 
Susanne Nordgren, Nils Gunnar Molin och Bo Basun informerar om hur revisorerna 

planerar sitt granskningsarbete av förbunden för 2013 års verksamhet. 

Diskuterades också kring verksamhetsplan och budget för 2014 samt hur eventuella 

kostnader för revisorernas extra stöd ska fördelas på förbunden. 

J usteramas signatur Utdrags bestyrkande 
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Verksamhetsplan för 2014 

Samordningsförbundet i Sollefteå bildades den 1 december 2005. Parterna består av 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sollefteå kommun och Landstinget Västernorrland med ett 

lagstiftat delägarskap på 25 % vardera. 
Till grund för förbundets verksamhet ligger lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, 

2003:1210 

Ett samordningsförbund är en gemensam men självständig beslutsfunktion som fattar beslut i eget 
namn (egenjuridisk person). Ett samordningsförbund likställs med en myndighet och med detta följer 
att förbundet omfattas av de lagar och förordningar som gäller för en myndighet 

Förbundet leds av en styrelse med ledamöter som utsetts av resp. part. Följande ledamöter ingår under 
2014: 

Ordinarie ledamöter 
Mikael Sjölund, utsedd av Sollefteå kommun 
Ewa Palmberg, utsedd av Landstinget Västernorrland 
Ulf Bergius, utsedd av Försäkringskassan 

Laila Öhrling, utsedd av Arbetsförmedlingen 

Ersättare 
Leif Östberg, utsedd av Sollefteå kommun 
Linnea Stenklyft, utsedd av Landstinget Västernorrland 
Roland Hagström, utsedd av Försäkringskassan 
Anna-Britta Antonsson, utsedd av Arbetsförmedlingen 

Förvaltningsmässigt så leds verksamheten av förbundschef Åke Johansson. 

Mål för verksamheten 2014. 

Prioriterad målgrupp: 

Individer med särskilda behov av stöd från samhället och där minst två av parternas myndigheter är 

engagerade och speciellt då gruppen unga vuxna 16 - 29 år. Dock omfattar förbundets hela 

verksamhetsområde åldersgruppen 16 - 64 år, dvs. enligt definitionen människor i arbetsför ålder. 

Uppföljning av förbundets verksamhet 

SUS är en förkortning av "sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell 

samordning inom rehabiliteringsområdet". Syftet med systemet är att underlätta lokal, regional och 

nationell uppföljning av samverkan samt ge möjlighet att kunna leda och styra-inom ramen för 

samverkan. 

De uppgifter som registreras in i SUS används även för att återrapportera till departement och 

regering, vanligtvis två gånger om året. 

Försäkringskassan är den myndighet som är systemägare för SUS, men systemet är 

myndighetsgemensamt. Det innebär att de samverkande myndigheterna (Arbetsförmedlingen, 

kommuner, landsting och Försäkringskassan) har ett gemensamt ansvar för att uppgifter om bland 

annat insatser, aktiviteter och projekt som finansieras med samverkans medel registreras i systemet. 

I verksamhetsplanen anges uppföljningsmetod för varje insats. 
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Insatser 

PRIMA är ett projekt som ska fungera som ett irnplernenteringsverktyg för de projekt som förbundet 

tidigare finansierat, Sam Coach och 16-24. Projektet startade under senare delen av 2012 för att vara i 

full verksamhet vid I januari 2013. Basen i verksamheten består av den beredningsgrupp som nu 

fungerat väl under flera år och där varje myndighet finns representerad. Målgruppen är unga vuxna 16-

30 år som har behov av stöd från två eller flera myndigheter. Specifikt då unga arbetslösa och unga 

med aktivitetsersättning. 

Projektets huvudman är Sollefteå kornrnun/IFO med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och 

Landstinget som rnedpartners . Ansökan har beviljats för perioden 2012 - 2014. 

Medfinansiering för 2014; 1.500.000:-

Uppföljningsinriktning i SUS 
IIDRehabilitering mot arbete/utbildning D Kvinnor 
D Förberedande insats D Män 

!ID Individinriktad D Kartläggning av ind iv ider !ID Unga 
D Förebyggande insats D Ej till ämpliga målgrupper 

D Utbildning D Myndighetspersonal i samverkan 
D Strukturövergripande D Dialog & Kommunikation D Samhället i övrigt 

D Kartläggning D Ej till ämpliga målgrupper 

TUVA (Tillvaratagande av Utvecklingspotential och Vilja till Arbete) startade under 2012 och är ett 

projekt inom ESF med Sollefteå kornmun/Kultur-Utbildning- och Fritidsförvaltningen som huvudman. 

Projektet syftar till att öka möjligheterna för funktionshindrade med lindrig utvecklingsstörning och 

intellektuella funktionshinder att få och behålla ett arbete. Metoden är att varva utbildning med praktik 

och skapa en yrkesutbildning inom Komvux för målgruppen. 

Volym: 12 deltagare 

Projekttid är 2012 - 2014 och rnedfinansiering från förbundet är 127.000:- för 2014 

Uppföljningsinriktning i SUS 
!ID Rehabilitering mot arbete/utbildning 
D Förberedande insats 

!ID Individinriktad D Kartläggning av individer 
D Förebyggande insats 

D Utbildning 
D Strukturövergripande D Dialog & Kommunikation 

D Kartläggning 

FK - Lvn (HC Sollefteå) samverkan 

Projektet startade 2:a kvartalet 2013. 

D Kvinnor 
DMän 
!ID Unga 
D Ej till ämpliga målgrupper 

D Myndighetspersonal i samverkan 
D Samhäll et i öv ri gt 
D Ej tillämpliga målgrupper 

Målet är att skapa en verksamhet som syftar till att stärka kontakterna och kommunikationen mellan 

Försäkringskassan, Primärvården och Arbetsförmedlingen i Sollefteå för att kunna sätta in tidiga 

rehabiliteringsinsatser, förhindra/förkorta sjukskrivningar, öka kvaliten i de medicinska underlagen 

som ligger till grund för bedömning till ersättning från FK samt att utveckla samverkan mellan 

parterna. Projektet planeras att pågå 2013-2015. 

Medfinansiering för 2014: 690.000:-
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Uppföljningsinriktning i SUS 
0 Rehabilitering mot arbete/utbildning 
0 Förberedande insats 

D Individinriktad 0 Kartläggning av individer 
D Förebyggande insats 

D Utbildning 
IBl Strukturövergripande IBJDialog & Kommunikation 

D Kartläggning 

Habiliteringssamverkan 

D Kvinnor 
DMän 
D Unga 
D Ej tillämpliga målgrupper 

IBJM yndighetspersonal i samverkan 
D Samhäll et i övr igt 
D Ej tillämpliga målgrupper 

Försäkringskassan i samverkan med Habiliteringen på Sollefteå sjukhus, beviljades 2012 medel för ett 

tvåårigt projekt som syftar till att stärka kommunikation och samverkan mellan parterna så att aktuella 

individer hos Habiliteringen får snabbare och säkrare beslut för sin ersättning från Försäkringskassan. 

Målgruppen är i första hand ungdomar som ansöker om aktivitetsersättning, föräldrar som ansöker om 

vårdbidrag för handikappade barn, samt personer som ansöker om assistansersättning och har eller 

kommer att ha vårdkontakt via Habiliteringen 

Försäkringskassan placerar en handläggare från Försäkringskassans enhet för funktionshinder(FH) 

under en dag/vecka vid Habiliteringen på Sollefteå Sjukhus. 

Vid styrelsens sammanträde den 21 oktober 2013 beviljades projektet anslag för en fortsättning under 

2014-01-0 I t.o.m. 20 I 5-06-30 med totalt 208.000:-. 

Medfinansiering 20 I 4: 200.850:-

Uppföljningsinriktning i SUS 
0 Rehabilitering mot arbete/utbi ldning D Kvinnor 
D Förberedande insats DMän 

D Individinriktad D Kartläggning av individer D Unga 
D Förebyggande insats D Ej till ämpliga målgrupper 

D Utbildning IBJMyndighetspersonal i samverkan 
IBl Strukturövergripande IBJDialog & Kommunikation D Samhället i övrigt 

0 Kartlä1!!!:ning D Ej tillämpliga målgrupper 

Övrigt. 

Under 2014 avslutas projektet TUVA och PRIMA. 

Samverkansstärkande insatser kommer att genomföras på verksamhetschefs- och handläggarnivå 

genom att arrangera fyra stycken frukostmöten under året 

Sollefteå den 18 november 20 I 3 

Styrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå 
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RESULTATBUDGETSOLLEFTEÅ 2014 2015 2016 
Verksamhetens intäkter 

3510 Driftbidrag från staten 1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 

3520 Driftbidrag från kommun och Landsting 1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 

Summa driftsbidrag 2 400 000 kr 2 400 000 kr 2 400 000 kr 

Verksamhetens kostnader 

Kostnader/utgifter 

4644 Köp av stödverksamhet från kommun (projekt) -1 627 000 kr O kr O kr 

4645 Köp av stödverksamhet från Landsting (projekt) 0 kr 0 kr O kr 

4646 Köp av stödverksamhet från statliga myndigheter (projekt) -827 000 kr -761 000 kr O kr 

Nya projekt -1 150 000 kr -1 950 000 kr 

4902 Köp av tjänster från kommun -15 000 kr -15375kr -15 760 kr 
Summa kostnader/utgifter -2 469 000 kr -1 926 375 kr -1 965 760 kr 

Styrelse/Personalkostnader 

Summa styrelse/personalkostnader -358 700 kr -363 500 kr -374 300 kr 

Övriga verksamhetskostnader 

Summa kontoklass 6 -34 500 kr -35 700 kr -36 800 kr 

Summa kontoklass 7 -23 000 kr -23 500 kr -24 000 kr 

Summa övriga verksamhetskostnader -57 500 kr -59 200 kr -60 800 kr 

Övriga intäkter och kostnader 

Summa övriga intäkter och kostnader 7 000 kr 6 900 kr 6 800 kr 

8900 Arets resultat -478 200 kr 57 825 kr 5 940 kr 

-? .~ 
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2014 2015 2016 
BALANSBUDGET SOLLEFTEÅ 2014 
2010 

2020 

Eget kapital (ingående balans, prognos 2013) 

Arets resultat 

UB Eget kapital 

Kommentar: 

-492 100 kr 

478 200 kr 

-13 900 kr 

Resultatbudgeten för 2014 ger ett underskott som balanseras mot tidigare års överskott. 

-13 900 kr 

-57 825 kr 

-71 725 kr 

Ingående balans för det egna kapitalet 2014 bygger på en årsprognos som upprättades vid halvårsbokslutet 2013-06-30. 

Två projekt avslutas under 2014 och de kommer att rapportera sina förbrukade beviljade projektmedel under hösten 2014. 

:p ~ 

-71 725 kr 

-5 940 kr 

-77 665 kr 


