
Samordningsförbundet
Soffejteå

PROTOKOLL
Samrnanträdesdatum 2014-11- 28

Sida
1 (6)FInansiell samverkan inom rehablltenngsområdet mellan

FörsUflngskassan·LandstJnget- ArbetstörtTledl1ngen -Sollefteå kommun

Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå

Samrnanträdesdatum:
Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

2014-11-28
09.00 - 1l.15
Försäkringskassan, Sollefteå

Beslutande: Enligt närvarolista

§§ 27-35

Underskrifter:
Sekreterare ...........Y.~ .

Åke Johansson

Ordförande ~ .. "'" ~ -"'" . ~~............................................................

Justerare ~1~7.2C\oH HHO
Lei~~~·~···~

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Myndighet: Samordningsförbundet i Sollefteå
Samrnanträdesdatum: 2014-11-28 27-35

Anslaget sätts upp '2..o \~ - 1'2.. - ~~ Anslaget tas ner 2 o j .;:-- - O J - o&'

Protokollets
förvaringsplats Försäkringskassan Sollefteå, Samordningsförbundets kontor

Underskrift:
Åke Johansson



Samordningsförbundet
soffejte4

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2014-11-28 2 (6)----_._ .._-F~ •• ~.~ n

Närvaro-/tj änstgö ringslista

Q)-o
c
ro
Q)-o
c~
ro~,ro
Z

Namn

Sida

Anteckningar
Q)-o

~ 1-' __ R_e_s_e...,..rv_at_io_n_---l
Iii
Q)

CD

Ulf Bergius
X X

Försäkringskassan mötesordförande

Ewa Palmberg,
X X

Landstinget Västemorrland

Mikael Sjölund

Sollefteå kommun

Laila Öhrling
X X

Arbetsförmedlingen i Sollefteå

Lei f Östberg,

Sollefteå kommun
X

Linnea Stenklyft

Landstinget Västemorrland

Roland Hagström,

F örsäkrin skassan

X
justerande

Anna-Britta Antonsson,

Arbetsförmedlingen i Kramfors

Förbundschef
X

Förtroendevalda revisorer

Susanne Nordgren, Sollefteå kommun X

Nils-Gunnar Molin, Landstinget X

De förtroendevalda

Landstingsrevisorernas sakkunnige

biträde Bo Basun, Revisionsdirektör X

Landstinget

Av staten utsedd revisor

Mats Henriksson, Auktoriserad revisor X

Deliotte

Justerarnas signatur Utdrags best yrkande

föredragande
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Dagordning
fastställd vid styrelsens sammanträde 2014-11-28

Ärenden Paragraf Sida Bilaga

1 Sammanträdets öppnande, val av justeringsperson och 4
godkännande av dagordning

2 Sammanträdets behöriga utlysande 27 4

3 Information från revisorerna 28 4

4 Verksamhetsplan 2015 med budget 2015-2017 29 4 A

5 Reglemente för internkontroll 30 5 8
6 Sammanträdesplan får 2015 31 5

7 Information och delegationsärenden från förbundschef 32 5

8 Skrivelser 33 6

9 Övriga frågor 34 6

10 Nästa sammanträde 35 6

~;V
Justerarnas signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE, VAL AV JUSTERINGSPERSON OCH

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Sammanträdet öppnas av ordförande Ulf Bergius och Leif Östberg väljs att justera dagens protokoll.
Den utsända dagordningen godkänns.

§ 27/2014
SAMMANTRÄDETS BEHÖRIGA UTLYSANDE.

Beslut
- att sammanträdet utlysts enligt förbundsordningen

Ärendet
Förbundschefen meddelar att personlig kallelse skickats till alla ledamöter och revisorer. Parterna har
tillsänts kallelse och anslag har satts upp på fårbundets officiella anslagstavla i kommunhuset. Annons
har införts i Tidningen Ångermanland den 24 november.

§ 28
INFORl'\1A TION FRÅN REVISORERNA

Vid dagens samammaträde deltog de fårtroendevalda revisorerna Susanne Nordgren från kommunen
och Nils-Gunnar Molin från Landstinget, landstingsrevisorernas sakkunnige biträde Bo Basun
Revisionsdirektör på Landstinget samt Mats Henriksson auktoriserad revisor Deloitte utsedd av staten.

Landstingets revisorer har upphandlat granskning av bokslut och årsredovisning hos Ernest & Young ..
Avtalet är tvåårigt och tillämpades från 2013 års bokslut.
Övrigt som granskades i 2013 års årsredovisning var hur fårbundet säkerställer att projektmedel används
i avsett syfte samt också hur ansvarsutövningen utövats.
I revisionsplanen får 2014 års verksamhet ingår granskning av internkontrollen, fårbundets styrning och
ledning, administrativa kostnader och styrelsens ansvarsutövning. Dessutom kommer Ernest & Young
att granska bokslut och årsredovisning.

§ 29
VERKSAMHETSPLAN 2015 OCH BUDGET 2015 - 2017
Beslut

- att godkänna verksamhetsplanen för 2015 och budgeten får 2015-2017 enligt bilagan.

Ärendet
Grunden till verksamhetsplanen får kommande året lades vid sammanträdet den 20/10.
I budgeten finns inlagt en beredskap får minskad tilldelning av medel från 2016 eftersom staten
fårnärvarande ser över vilka fårdelningsnycklar som ska användas. Det är dock inte vid tidpunkten får
dagens beslut klart hur modellen kommer att se ut utan anger ett fårs lag som diskuterats under hösten

~ustet signatur Utdragsbestyrkande
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§29
INTERNKONTROLL

Beslut

att godkänna intemkontrolldokumentet med tillägg i arvodesreglementet för revisorernas arvoden.

Ärendet

Förbundet har antagit ett samlat dokument gällande den interna kontrollen av verksamheten. Utifrån den
revision som gjordes av 2013 års årsredovisning kring kontroll av beviljade medel, har ett särskilt
avsnitt infogats. Styrelsen har nu lagt in i att fr.o.m. 2015, ska alla projekt som beviljats medel ha en
aktiv styrgrupp som löpande följer verksamheten och att fårbundets tjänsteman ingår som styrelsens
representant.

Ändring av Landstingets arvodesreglemente får fårtroendevalda sker 2015-01-01. Förbundet följer detta
reglemente i tillämpliga delar. I vår dokumentation ska också revisorernas arvode ingå. Dessa betalas
dock av ägarna genom överenskommelsen i förbundsordningen.

Dokumentet uppdateras löpande utifrån behov.

§30
SAMMANTRÄDESPLAN 2015

Beslut
- att följande sammanträdesdagar planeras får fårsta halvåret:

Datum
Fredagen den 23 januari
Fredagen den 20 mars
Fredagen den 10 april
Fredagen den 12 juni

kl
09.00 - 15.00
09.00 - 15.00
09.00 - 15.00
09.00 - 15.00

Tema
Proj ektredovisningar
Årsredovisning
Konstituering av ny styrelse
Projektuppföljningar

§31
Fe INFORMATION OCH DELEGATIONSÄRENDEN

a) Förbundschefsdagen den 27110.
FC deltog iden av Nationella Rådet anordnade informationsdagen i Stockholm kring aktuella
förbundschefsfrågor.

b) Norrlandsnätverket.
Vid en konferens den 6-7111 i Östersund träffades norrlandsfårbunden får att dels ta del av olika
föredragningar kring samordningsförbundsfrågor och dels att Ta erfarenhetsutbyte mellan
förbunden.
Från Samordningsfårbundet i Sollefteå deltog Mikael Sjölund och Åke Johansson.

c) Kommunfårbundet i Västernorrland informerar om Social fonden.
Den 25111 deltog FC i en informationsdag i Örnsköldsvik om den kommande utlysningen från
ESF.

d) Inga ärenden på delegation sedan föregående sammanträde den 20/1O.

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Skrivelser

1.Försäkringskassan påminner om att teckna lokala överenskommelser med parter som ska
registrera i SUS. Detta gäller i första hand kommunen. Fe meddelar att detta är genomfört.

2. Försäkringskassan har skickat ett protokollsutdrag från den 10/102014 dnr 043492-2014. Här
meddelas att samtliga förbund i landet förutom Uppsala, har beviljats ansvarsfrihet för sin
förvaltning och räkenskaper för 2013. Att uppmana de förbund där revisorerna påpekat brister i
revisionsberättelse och rapporter, åtgärda dessa.

3. Försäkringskassan via Ulf Bergius meddelar att medelstilldelning från staten kommer att för
2015 bli i den nivå som äskats. D.v.s. för Sollefteås del så ligger det på l 200000 kronor.

4. Nationella Rådet har utsett ny ordförande.
Från 1/10 är Annika Krook, områdes chef inom Försäkringskassan, ordförande i Nationella
Rådet.

5. Protokollsutdrag från Landstingets FPT-nämnds sammanträde den 20/11 2014 § 159.
. Sundsvalls- och Härnösand/Timrås samordningsförbund har av staten beviljats en ökning av
sina anslag. Nämnden behandlar frågan om att hos Landstings-styrelsen söka extra tilldelning
om de ska kunna öka sin tilldelning i motsvarande grad .
. Nämnden beslutar att för 2015 betala ut till samordningsförbunden:
- 1 000000 kronor till Sundsvall
- 750 000 kronor till Härnösand/Timrå
- 600 000 kronor till Kramfors
- 600 000 kronor till Sollefteå
- l 100 000 kronor till Örnsköldsvik

§ 33
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls.

§ 34
Nästa sammanträde
Enligt plan den 23 januari

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsplan för 2015

Samordningsförbund förkortas vanligen Finsam.
Finsam är samverkan enligt lagen (2003: 121O) om finansiell samordning med syfte att ge
ytterligare möjligheter till samverkan inom rehabiliteringsområdet. Finansiell samordning
bedrivs av samordningsförbund och är en frivillig samverkan mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, landsting och kommun. Ett samordningsförbund är en gemensam men
självständig beslutsfunktion med förbundsstyrelse och likställs med en myndighet omfattas i
tillämpliga delar av de lagar och förordningar som gäller för en myndighet

Den löpande utvecklingen av samordningsförbunden följer de råd och instruktioner som ges
ut av Nationella Rådet som består av representanter från Socialstyrelsen, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och SKL.

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.

Kommunen och Landstinget utser nya ledamöter med ledning från de allmänna valen vart
fjärde år. Den nuvarande styrelsens mandatperiod sträcker sig fram till och med 2015-03-3l.
Den nya styrelsen tillträder 2015-04-01 och utser då ansvarsfordelningen inom sig.

Följande ledamöter ingår i förbundsstyrelsen fram till och med 2015-03-31:

Ordinarie ledamöter
Ulf Bergius, Försäkringskassan
Ewa Palmberg, Landstinget Västernorrland
Mikael Sjölund, Sollefteå kommun
Laila Öhrling, Arbetsförmedlingen

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

Åke Johansson, förbundschef ansvarar för förvaltning och processtöd i
samverkansinsatser.
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Mål för verksamheten 2015.

I Nationella Rådets riktlinjer oktober 2014, anges att både individinriktade och
strukturövergripande insatser ingår i förbundens uppdrag. Utgångspunkten är individens
behov och den samhälleliga nyttan. Samverkansinsatser kan finansieras som tidsbegränsade
projekt eller mer långsiktiga verksamheter.
Styrelsen lägger följande i ordningsföljd prioriterade insatsmål:

a. Individinriktade insatser:
Individer med särskilda behov av stöd från samhället och där minst två av parternas
myndigheter är engagerade bland gruppen unga vuxna 16 - 29 år. Unga med
Aktivitetsersättning är speciellt prioriterade. Dock omfattar förbundets hela
verksamhetsområde åldersgruppen 16 - 64 år, dvs. enligt definitionen människor i arbetsför
ålder.

a. Strukturövergripande insatser.
Insatser som syftar till att stärka samverkan mellan parterna på strukturell nivå i syfte att öka
den samhälleliga nyttan och därigenom indirekt stödjer individer.

b. Förstudier.
Inför eventuell kommande projektansökning kan medel sökas för att genomföra en förstudie
av projektide som ligger inom förbundets målgruppsindelning ovan.

c. Kompetensutveckling.
Tillfälliga insatser som syftar till partsgemensam kompetensutveckling och med inriktning
mot strukturell samverkan.

Uppföljning av förbundets verksamhet

I varje verksamhet som förbundet medfinansierar inom strukturövergripande- och
individinriktade insatser, ska styrgrupp tillsättas och förbundets tjänsteman ingå. Styrgruppen
ansvarar för att rapportering till styrelsen görs i enlighet med de villkor som ställs upp vid
beslut om medfinansiering. Det innefattar också den obligatoriska rapporteringen i SUS,
"sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom
rehabili teringsområdet "

Insatser

Individinriktad insats
PRIMA startade under senare delen av 2012 för att vara fullt operativ i januari 2013. Basen i
verksamheten består aven beredningsgrupp där varje myndighet finns representerad och ett
par coacher som bistår handläggarna för genomförandet av handlingsplan tillsammans med
individ. Målgruppen är unga vuxna 16- 30 år som har behov av stöd från två eller flera
myndigheter. Särskilt fokus mot unga arbetslösa och eller med aktivitetsersättning.
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Styrelsen fortsätter att stödja verksamheten under 2015 för att säkerställa en viktig och
effektiv insats för unga som behöver stöd kring inträdet på arbetsmarknaden. Samtidigt
uppmanar man parterna att nu också starta implementeringsarbetet.
Projektägare är Sollefteå kommun med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Landstinget
som medparter.
Medfinansiering har beviljats för 2015 med 1 180000 kronor.

Strukturövergripande insats
FK - Lvn (BC Sollefteå) samverkan
Projektet startade 2:a kvartalet 2013.
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 pågår 2013-2015.
Medfinansiering 690 000 kronor.

Strukturövergripande insats
H abiliteringssamverkan
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 rar snabbare och säkrare beslut för sin
ersättning från Försäkringskassan. Projektet pågår fram till halvårsskiftet 2015 och
med finansieras med 71 000 kronor.

Ekonomi.
Sammantaget är verksamhetsbudgeten för 2015 i balans med ett litet överskott.
För 2016 och framåt har staten aviserat att förändra i sina fördelningstal så att tilldelningen till
förbundet kommer att minska med 10 %. Nya fördelningstalen bygger på folkmängd och
försörjningsmåttet samt att det kommer att bildas ett antal nya förbund. Det pågår dock
diskussioner kring denna modell så att den kan förändras under 2015.

Sollefteå den 28 november 2014
Styrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå
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RESULTATBUDGET Sollefteå 2015 2015 budget 2016 budget 2017 budget
Verksamhetens intäkter

Driftbidrag från staten
Driftbidrag från kommun och Landsting

1 200000 kr
1 200000 kr

1 080000 kr
1 080000 kr

1 080000 kr
1 080000 kr

Summa driftsbidrag 2400000 kr 2160000 kr 2160000 kr

Verksamhetens kostnader
Kostnader/utgifter

PRIMA -1 180000 kr o kr
Vägvisaren
Habiliteringssamverkan

-690000 kr
-71000 kr

o kr
~-----------_._----------------

O kr
Nya projekt under året O kr -1 700000 kr -1 700000 kr

Summa kostnader/utgifter -1 941 000 kr -1 700000 kr -1 700000 kr

Personalkostnader
Summa personalkostnader -362000 kr -368000 kr -368000 kr

-----""._-------------~---
Övriga verksamhetskostnader
Summa övriga verksamhetskostnader -89300 kr -91 300 kr -91 300 kr

Övriga intäkter och kostnader
Summa övriga intäkter och kostnader 1 000 kr 2500 kr 2500 kr

8900 Arets resultat ------------------------ 8700 kr 3200 kr 3200 kr

BALANSBUDGET Sollefteå 2015
2010 Eget kapital (EK) -21 413 kr -30 113 kr -33313 kr
2020 Arets resultat~~---- _________ -8~~7~00~kr -~3200kr -3200 kr

UB Eget kapital -30113 kr -33313 kr -36513 kr

Ingående balans för eget kapital 2015, bygger på en prognos för helår 2014 som upprättades för 3:e kvartalet 2014.


