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Mikael Sjölund
X X

Sollefteå Kommun Mötesordfårande

Linnea Stenklyft
X X

Landstinget Västernorrland

Roland Hagström
X X

Försäkringskassan Justerande

Laila Öhrling
X X

Arbetsfårmedlingen i Sollefteå
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Leif Eriksson,
X

Sollefteå kommun

LeifPalmberg

Landstin et Västernorrland

Torbjörn Hellström,

Försäkrin skassan

Anna-Britta Antonsson,

Arbetsfårmedlingen i Kramfors

Sandra Molund FöredragandeX
Förbundschef

Elsa Hansson X Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Dagordning
fastställd vid styrelsens sammanträde 2015-08-27

Ärenden Paragraf Sida Bilaga

1
Sammanträdets öppnande, val av justeringsperson och
godkännande av dagordning

4 Föregående protokoll 35 4

5 Beslut om svar till revisorer ang. revisionsrapport för 2014 36 4

6
Beslut utökad tjänst för förbundschefmed anledning av

37 4-5
kartläggningsuppdrag

7 Delårsrapport för perioden 1/1 - 30/6 38 5 A

8 Intervju med Håkan Strand ell utifrån tanken om Länsförbund 39 5

9 Inbjudan till chefsdagar 40 5

10 Uppsägning av KPA avtal 41 5

11 Förbundschefingår i styrgrupp för UTAS och "Etablering med
hälsoperspektiv" 42 6

12 NNS-konferens
43 6

13 Nästa sammanträde 6

14 Avslutning

Utdrags bestyrkande
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SAMMANTRÄDETS öPP ANDE, VAL AV JUSTERINGSPERSON OCH

GODKÄ NANDE AV DAGORD ING

Mikael Sjölund hälsar välkommen till dagens sammanträde och Roland Hagström väljs att justera
dagens protokoll.
Den utsända dagordningen godkänns.

§35
FÖREGAENDEPROTOKOLL

Mikael Sjölund läser upp föregående protokoll från den 11 maj.

Beslut
- att lägga protokollet till handlingarna.

§36
SVAR TILL REVISORERNA ANGAE DE REVISIO SRAPPORT FÖR 2014

Beslut
- att godkänna förslaget till svar efter vissa ändringar av texten.

Ärendet:
FC har gjort ett förslag till svar till revisorerna ang revisionsrapporten för 2014.

Förslag till beslut:
att styrelsen godkänner FC:s skrivelse efter vissa ändringar av text.

§ 37
BESLUT OM UTÖKAD TJÄNST FÖR Fe MED ANLEDNING AV KARTLÄGGNINGS UPPDRAG.

Beslut
-att utökningen av FC:s tjänst med 25% finansieras av Sollefteå kommun, samt
-att ge FC i uppdrag att rekvirera bidraget.

Ärendet:
En av regeringens mest prioriterade uppgifter är att komma tillrätta med den höga
ungdomsarbetslösheten. Av det skälet har regeringen tillsatt en delegation som aktivt skall arbeta för
att få tillstånd samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedling. Sollefteå kommun har tillsammans
med Arbetsförmedlingen i Sollefteå gjort en avsiktsförklaring till att de kommer att utarbeta en lokal
överenskommelse om att minska ungdomsarbetslösheten i Sollefteå. En viktig del som skall göras och
bifogas överenskommelsen är att kartlägga alla ungdomar i 16-24 år som är skrivna i Sollefteå
kommun. Staten har gett löfte om att bidra med 200000 kr till kommunerna som väljer att göra en
överenskommelse. Dessa 200000 kr kommer att utbetalas i efterhand till kommunen när
överenskommelsen är inlämnad (senast 31/12). Då kartläggningen inte tillhör någon av parternas
ordinarie uppdrag och kan komma att innebära en större arbetsinsats så har man för avsikt att betala

Utdrags best yrkande
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en person, med hjälp av dessa medel, för att utföra arbetet. Utifrån Samordningsförbundets centrala
roll och som navet mellan berörda myndigheter så har Fe tillfrågats att ansvara för kartläggningen.

Förslag till beslut:
Att samordningsforbundet i Sollefteå ansvarar for kartläggningen och utökar FCs tjånst med 25%från
1 september - 31 december 2015
Att tjånstekopet finansieras genom bidraget från staten och
Att samordningsforbundet kommer att rekvirera kostnaden från Sollefteå kommun

§ 38
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1/1 - 30/6
Fe delar ut delårsrapporten får perioden 1/1 - 30/6. Rapporten biläggs protokollet.

Beslut
Styrelsen beslutar
Att till nästa sammanträde skall en styrgrupp får PRIMA/Samcoach vara utsedd.
Att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§39
INTERVJU MED HÅKAN STRANDELL UTIFRÅN TANKEN OM LÄNSFÖRBUND.

Håkan Strandell som är samordnare får marknadsområde Södra Norrland har fått i uppdrag att
genomfåra en genomlysning av möjligheterna till ökad samordning mellan Västernorrlands fem
nuvarande förbund. Det finns en vilja från AF, FK och LVN centralt om att det ska finnas större enheter
alternativt bara en (Länsförbund). Strandell skall se över synergierna av ett ökat samarbete och
gemensam administration. Med anledning av sitt uppdrag har han bokat in en intervju med Fe.

Beslut
Fe tar med styrelsens tankar och frågor ang detta till intervjun med Håkan Strandell.

§ 40
INBJUDAN TILL CHEFS DAGAR

Fe rapporterar att hon kommer att delta på chefsdagar på Lidingö 19 - 20 oktober.

§ 41
UPPSÄGNING AV KPA-AVTAL
Fe har sagt upp befintligt KPA avtal per 30 juni 2015 då detta inte längre behövs utifrån att nuvarande
Fe tjänsteköps av Sollefteå kommun.

Beslut
Styrelsen godkänner uppsägningen.

Utdragsbestyrkande
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§42
Fe INGÅR I STYRGRUPP FÖR UT AS OCH "ETABLERING MED HÄLSOPERSPEKTIV •
FC rapporterar att hon deltar i dessa styrgrupper.
Styrelsen tackar för informationen.

§43
NNS-KONFERENS.

Beslut:
-Att FC åker på NNS-konferensen och att styrelsen avstår från att åka p g a det ekonomiska läget.

Sammanträdets avslutande och nästkommande sammanträde
Sammanträdet avslutas. Nästa sammanträde flyttas till torsdagen den 1 oktober och kommer att
inkludera en verksamhetsplanering dit även chefs gruppen kommer att inbjudas.

Utdrags best yrkande
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Verksamheten
Förbundet beslutade om verksamhet för 2015 vid sitt sammanträde den 28 november 2014.

Följande insatser finansieras under 2015:

PRIMA/SamCoach står för Praktik, Rehab, Individ, Mål, Ansvar.
Medfinansiering: 1 500 000:-

Insatsen finansierar de coacher som knyts till de handläggargrupper som finns centralt i Sollefteå och
i Ramsele. Handläggargrupperna (som kallas beredningsgrupper) består av handläggare och personal
från Socialtjänst, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Primärvård, Psykiatri och Habilitering. Nytt för
2015 är att även en representant från kommunens Arbetsmarknadsenhet deltar i beredningsgruppen
i Sollefteå. Beredningsgrupperna samverkar kring individer som är behov av stöd från flera
myndigheter för att närma sig en arbetsmarknad. Som stöd för både individ och handläggare, jobbar
coacherna med att genomföra handlingsplaner. Handlingsplanerna innefattar förutom
praktik/arbetsträning och vägledning även friskvård där man samarbetar med Aquarena och
Österåsens Hälsohem. Man köper även tjänst av AKTUS för att kunna jobba mer lokalt med coaching
i Västraområdet. Under perioden 1 januari - 30 juni har det varit 37 personer (22 män och 17
kvinnor) som fått stöd genom PRIMA/SamCoach. Det är stor efterfrågan från handläggare om att få
ta del av SamCoach till deras kunder/patienter/klienter och därför har man under det första halvåret
upprättat ett kösystem.

När verksamhetsplanen för 2015 fastslogs beslutades av styrelsen att varje insats som förbundet
medfinansierar skall ha en styrgrupp som ansvarar för rapportering till styrelsen. Denna grupp skall
också vara ansvarig för att rapportering sker i SUS. Detta mål är inte uppfyllt då PRIMA/SamCoach i
dagsläget saknar styrgrupp.

FK- Lvn (HC Sollefteå) samverkan "Vägvisaren"
Medfinansiering: 690 000:-

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 kvaltten i de medicinska underlagen
som ligger till grund för bedömning till ersättning från FKsamt att utveckla samverkan mellan
parterna.
Under våren 2015 har en liten "miljarden"-granskning genomförts av läkarintygen (gjorda av fasta
läkare) vid HC Sollefteå. Resultatet visade på en klar förbättring av underlagen sedan starten av
projektet.

Habiliteringssamverkan
Medfinansiering: 71 000:-

Försäkringskassan i samverkan med Habiliteringen på Sollefteå sjukhus har drivit detta projekt i syfte
att stärka kommunikation och samverkan mellan parterna så att aktuella individer hos Habiliteringen
får snabbare och säkrare beslut för sin ersättning från Försäkringskassan. Projektet avslutas den 30
juni 2015.

Samtliga insatser fortlöper enligt plan.
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Noteringar från första halvåret.

Den 10 april konstituerades en ny styrelse.

Sollefteå kommun: Mikael Sjölund , ersättare Leif Eriksson
Försäkringskassan: Roland Hagström, ersättare Torbjörn Hällström
Landstinget: Linnea Stenklyft , ersättare Leif Palmberg
Arbetsförmedlingen: Laila Öhrling, ersättare Anna-Britta Antonsson

Mikael Sjölund, ledamot från Sollefteå kommun, valdes till ordförande i förbundet. Till vice
ordförande valdes Roland Hagström, Försäkringskassan.

Under perioden så har förbundsstyrelsen sammanträtt fem gånger.

1 juni tillträdde Sandra Molund som förbundschef på 75 %. Åke Johansson slutade den 30 juni. I
samband med detta hölls avtackning av honom och avgående styrelseledamöter. Avtackningen
arrangerades tillsammans med Samordningsförbundet i Kramfors.

Den 4 juni anordnades en utbildningsdag tillsammans med de övriga förbunden i länet. Ola
Andersson (Hisingen DELTA) stod för en basutbildning inom den finansiella samordningen. Från
Sollefteå deltog FCoch Leif Eriksson.

Helårsprognos

Den ekonomiska utvecklingen för helåret förväntas ge ett underskott till följd av ett antal viktiga och
kostnadskrävande faktorer.

PRIMA/SamCoach
I den ursprungliga budgeten för 2015 räckte inte pengarna till för att finansiera
PRIMA/SamCoach fullt ut. Som framgick vid slutredovisningen i januari-15 har det under 2014 dock
uppstått ett överskott. Detta redovisades i slutrapporten och
överfördes till förbundets egna kapital i årsredovisningen för 2014.
I början av det här året lyftes 320 tkr från eget kapital (överskottet) tillbaks till
PRIMA/SamCoach för att säkerställa den fortsatta verksamheten.
En bedömning utifrån hur verksamheten hittills löpt är att för hela 2015 kan det
bli ett outnyttjat utrymme på upp till 50 tkr utav tilldelade 1500 tkr.

Personalkostnader och övriga verksamhetskostnader
Ökade arvodeskostnader pga. av ny styrelse och ledamöter och att antalet
aktiviteter förväntas öka i form av fler sammanträden, utbildningstillfällen mm
jmf med de senaste åren.
Byte på FC-stolen innebär att förbundet ökar tjänstgöringsgraden från 50 % till
75 % och att det också blev dubbelbemanning under maj och juni. Detta
tillsammans med utbildningsbehoven för den nya FC,medför då
kostnadsökningar.
I det här kostnadsområdet ligger för övrigt inte kostnaden för tjänsteköp av ny
FCutan den kostnadsförs under Övriga verksamhetskostnader konto klass 7.
Personalkostnaderna minskar med 151 tkr bl.a. pga. att förbundet inte anställer
sin tjänsteman från 1/7.

Utbildningskostnader beräknas öka totalt med 28 tkr. I dessa kostnader ligger
SUS-utbildning samt Förbundschefsdagar för FC, samverkansutbildningen i
Söråker den 4/6 och Norrlandsmötet i Lycksele i november.
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Tjänsteköp av förbundets tjänsteman, Fe, innebär enligt personalkostnader
ovan att kostnaderna för denna tjänst ökar med c:a 165 tkr i år.
Föreningsavgifter består i årsavgift för medlemskap i NNS. Man har aviserat att
den avgiften kan ev. höjas från nästa år.
Hela kostnadsökningen för personalkostnader och övriga
verksamhetskostnader blir netto 194 tkr.

Det ingående egna kapitalet låg på 494 tkr och med årets underskott hamnar utgående eget kapital
på 39 tkr.
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Ekonomi

Resultatrapport Utfall 150630 Prognos helår Budget 2015 Utfall
prognos/

budget

Verksamhetens intäkter

Summa driftsbidrag 1800002 kr 2400000 kr 2400000 kr 100%

Verksamhetens kostnader

Kostnader/utgifter

Summa kostnader/utgifter -266250 kr -2211000 kr -1941000 kr 114%

Styrelse/Personalkostnader

Summa styrelse/personalkostnader -186198 kr -211 000 kr -362000 kr 58%

Övriga verksamhetskostnader

Summa kontoklass 6 -31705 kr -39000 kr -39100 kr 100%

Summa kontoklass 7 -21760 kr -392100 kr -so 200 kr 780%

Summa övriga verksamhetskostnader -53465 kr -431100 kr -89300 kr 483%

Verksamhetens nettokostnader -492909 kr -2642311 kr -2392300 kr 110%

Övriga intäkter och kostnader

Summa övriga intäkter och kostnader -1393 kr -2000 kr 1000 kr

Årets (periodens) resultat 1305700 kr -455100 kr 8700 kr
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Balansrapport
TILLGÅNGAR

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Utfall 150630 Prognos helår

2844159 kr

2844159 kr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital (ingående balans)

Årets(periodens) resultat

Summa eget kapital

-494472 kr

-1305700 kr

-1800172 kr

-494472 kr

455100kr

-39372 kr

2010

2020

Kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-1044179 kr

-2844351 kr

Kommentar:

Resultatbudgeten för 2015 ger ett underskott som balanseras mot tidigare års överskott.

För tydlighetens skull har intäkter positiva förtecken och kostnader negativa förtecken.

Tilläggsupplysningar

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den
senaste årsredovisningen.
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Budget 2015

.'

-21430 kr

-8700 kr

-30113 kr

,


