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Kallelse till styrelsesammanträde 2017-06-16  
 

Tid: kl. 09.00  
 

Plats: Arbetsmarknadstorget, Skolhusallén 9, Röda konferensrummet. 
 
 

Ordinarie ledamöter 
 

Jonas Väst  Sundsvalls kommun 
Hans Backlund  Landstinget Västernorrland  
Therese Sjögren  Arbetsförmedlingen (tjänsteman) 
Charlott Ax  Försäkringskassan (tjänsteman) 
  
Ersättare 
 
Thomas Burman  Sundsvalls kommun 
Elisabeth Gisslin-Burman Landstinget Västernorrland 
Jessica Näs   Försäkringskassan (tjänsteman) 
Linda Viklund   Arbetsförmedlingen (tjänsteman) 
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Föredragningslista 2017-06-16 
 
43. Sammanträdet öppnas 

 
44. Fastställande av dagordning 

 
45. Val av justerare 
 
46. Information om förstudien kring Hikokomori. (Åsa Westerlund)  
 
47. Föregående protokoll, (bilaga 1) 
 
48. Ansökan från Försäkringskassan om projekt Långa sjukfall. (Malin Törnkvist) 
(bilaga 2, original handling kommer att finnas på mötet) 

 
49. Ansökan från Arbetsmarknadstorget om att omfördela medel under 2017. 
(bilaga 3) 

 
50. Budgetuppföljning 170607, (bilaga 4) 
 
51. Revisionsrapport + revisionsberättelse 2016 från Sundsvalls kommun och 
Landstinget Västernorrland. (bilaga 5) 
 
52. Revisionsberättelse från Deloitte för 2016. (bilaga 6) 

 
53. Redovisning från ägarsamrådet för Samordningsförbundet i Sundsvall 18 maj. 
(bilaga 7) 
 
54. Budget 2018. (delas ut på mötet) 
 
55. Datum för höstens styrelsemöten. (bilaga 8) 

 
56. Verkställande tjänsteman informerar 

• Grundutbildning i Finsam 26 eller 27 oktober 
• Utbildningsdagen den 12 maj 
• FPTN den 31 maj 
• SuS uppföljning. (bilaga 9)  
• NNS. (bilaga 10, 11) 
• Finsam 

 
57. Inbjudningar 
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58. Utbildningar 
 

• Välkommen till Nationella Rådets introduktionsutbildning. (bilaga 12) 
 
59. Övriga frågor 
 
60. Sammanträdet avslutas 
 





























 
 
 

Ansökan om omfördelning av medel till Arbetsmarknadstorget 
Arbetsmarknadstorget finansieras av Samordningsförbundet Sundsvall med 1 730 000 kr 2017 

Kostnaderna är fördelade enligt följande: 

Personalkostnader 

Projektledare    650 000 kr 

Supported Employmenttjänst  580 000 kr 

Utvärdering och kompetensutveckling  200 000 kr 

Lokalkostnader   300 000 kr 

Då rekryteringen av personal till Supported Employmenttjänsten drog ut på tiden och vi pga. 
uppsägningstid inte kommer att ha personen som fått tjänsten på plats förrän i slutet av maj månad 
så finns ca 5 månaders outnyttjad lönskostnad. Dessutom uppgår inte lönekostnaderna för denna 
tjänst samt projektledartjänsten i år till fullt de kostnader som det är budgeterat för. Detta innebär 
att det finns en summa på ca 300 000 kr av de fördelade medlen som inte kommer gå till 
lönekostnad. 

Personalen på Arbetsmarknadstorget vittnar precis som många liknande verksamheter runt om i 
landet att vi idag möter en målgrupp med allt mer komplexa stödbehov för att kunna ta sig in på, 
eller tillbaka till, arbetsmarknaden.  Som en möjlighet att kunna möta upp den målgruppen ansökte 
vi hos Samordningsförbundet om en tjänst som skulle jobba med Supported Employment med 
ärenden som skulle kunna komma från alla parter på Arbetsmarknadstorget. Sedan dess har tanken 
om att kunna utveckla Supported Employment som ett arbetssätt för fler vuxit fram. Det är en 
arbetsmetod som har hög evidens för att arbeta med en målgrupp med funktionshinder. Vid ett 
studiebesök i Umeå på Ungdomstorget där framgick att man valt att utbilda alla arbetskonsulenter i 
metoden för att man ser samma behov som i Sundsvall gällande målgruppen. Vi skulle även i 
Sundsvall vilja göra en satsning på en gemensam metod i arbetet med våra deltagare och önskar 
utbilda arbetskonsulenter, arbetsförmedlare och arbetscoacher i metoden. 

Arbetsmarknadstorget önskar därför få omfördela 300 000 kr av de medel som beviljats från 
Samordningsförbundet i Sundsvall till att gå till utbildning i Supported Employment för personal från 
de samverkande parterna då det kommer att finnas pengar kvar inom beviljade medel. 
 

Sundsvall 2017-05-19 

Ulrika Larsson 
Projektledare Arbetsmarknadstorget 



Budgetuppföljning, tusentals kronor 
 
 Budget 2017 Utfall 7/6 2017 Prognos 2017 
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 2 989 1 494,5 2 989 
Sundsvalls kommun 1 494,5 1 494,5 1 494,5 
Landstinget Västernorrland 1 494,5 1 494,5 1 494,5 
Summa intäkter 5 978  4 483,5 5 978 
    
Styrelsen    
Styrelsearvoden 55 0 65 
Extern representation 5 0 5 
Summa styrelsen 60 0 70 
    
Administration    
Hyra inventarier och maskiner 0 0 0 
Förbrukningsmaterial 1 0 0 
Kontorsmaterial 2 2 3 
Fast telefoni 3 1 3 
Mobiltelefon 3 0 1 
Porto 3 0 3 
Redovisningstjänster 25 32 32 
IT-tjänster, datadrift 8 5 13 
Konsulter 660 155 650 
Övr. främmande tjänster 12 12 12 
Utbildning/Konferens 60 35 60 
Övriga personalkostnader 5 0 2 
Ränteintäkter 0 0 0 
Övriga finansiella kostnader 3 1 1 
Summa administration 785 243  780 
    
Projekt enligt avtal 2017    
Arbetsmarknadstorget 1 730 865 1 730 
Psykiatrisamverkan 1 890 945  1 890 
Hälsopiloten 872 436 872 
Arbetskonsulent till unga med AE 572 286 572 
Förstudie Hikokomorri 150 75 150 
Föreläsning Leo Razzak 42 42 42 
Föreläsning Dan Hasson 45 0 45 
Summa projekt 2017 5 301 2 649 5 301 
Kvarvarande projektmedel 2017    
Ej beslutade, Förlängning Hälsopiloten   200 
Ej beslutade, Långa sjukfall   307 
Summa kostnader 6 606  2 892 6 658 
    
Resultat 2017 – 628  – 680 
Eget kapital 2017-12-31   + 495 
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Minnesanteckningar från ägarsamrådet för Samordningsförbunden i Sundsvall, Härnösand-
Timrå och Ånge 
  
 
Sammanträdesdatum: 18 maj 2017, kl.09.00–12.00 
 
Plats: Försäkringskassan, Södra Järnvägsgatan 41, Sundsvall 
  
Närvarande 
 
Ägarrepresentanter; 
Andreas Sjölander  Landstinget Västernorrland, ägarrepresentant 
Peter Möllerswärd  Landstinget Västernorrland, ägarrepresentant 
Inga-Lill Granström  Arbetsförmedlingen, ägarrepresentant 
Monika Wiksell  Försäkringskassan, ägarrepresentant 
Christiane Rüdiger  Sundsvalls Kommun, ägarrepresentant 
Sven Bredberg  Sundsvalls Kommun, ägarrepresentant 
Niklas Edén   Timrå Kommun, ägarrepresentant 
Stefan Wallsten  Ånge kommun, ägarrepresentant 
Ingrid Nilsson  Härnösands kommun, ägarrepresentant 
 
Styrelserepresentanter; 
Jonas Väst    Samordningsförbundet Sundsvall, ordförande 
Hans Backlund  Samordningsförbundet Sundsvall,  
Elisabeth Gisslin-Burman  Samordningsförbundet Sundsvall 
Thomas Burman  Samordningsförbundet Sundsvall 
Anders Byquist Samordningsförbundet Härnösand-Timrå, ordförande 
Jan-Christer Jonsson Samordningsförbundet Härnösand-Timrå 
Sten-Ove Danielsson  Samordningsförbundet Ånge, ordförande 
Malin Törnkvist  Samordningsförbundet Ånge 
 
Verkställande tjänstemän; 
Malgorzata Hammarberg  Samordningsförbundet Ånge 
Jan Andersson  Samordningsförbundet Sundsvall 
Ulrika Sahlin   Samordningsförbundet Härnösand-Timrå 
  
 
 

1. Inledning, dagens mötesledare, dagordningen 
 

Andreas Sjölander som har fått uppdraget att vara mötesledare hälsar alla välkomna och 
inleder ägarsamrådet för Samordningsförbunden i Sundsvall, Ånge och Härnösand-Timrå. 

 

http://www.ange.se/
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2. Presentationsrunda 
 

Samtliga deltagare presenterar sig kort. 
 

3. Verkställande tjänstemän presenterar respektive Samordningsförbund 
 

Ulrika Sahlin ger en redovisningen över Härnösand-Timrås verksamheter som 
samordningsförbundet i Härnösand-Timrå bedrivit under 2016 och de aktiviteter som är 
aktuella under 2017 samt tankar inför 2018. 

 
Jan Andersson ger en redovisning över Sundsvalls verksamhet som samordningsförbundet 
i Sundsvall bedrivit under 2016 och de aktiviteter som är aktuella under 2017 samt tankar 
inför 2018. 

 
Malgorzata Hammarberg redovisar vad som har hänt i Ånges förbund sedan starten i mars 
2016. Prioriteringen under 2016 har varit att skapa strukturen. Förbundet beslutade att inte 
göra av med så mycket medel under 2016, för att kunna föra över dem till 2017 och på så 
sätt få en större budget för att starta upp projekt/ insatser under 2017. 

 
4. Ägarrepresentanternas synpunkter på förbundens hittills gjorda prioriteringar  

samt önskemål och förväntningar på förbundens framtida beslut om bidrag. 
 

Försäkringskassan  
Har samma fokusområden i år som förra året, gällande långtidssjukskrivna och unga med 
aktivitetsersättning. Insatser för unga har pågått under en längre tid. Ser att förbunden nu 
har flera projekt för långtidssjukskrivna, vilket är bra.  
Förväntningarna är att förbunden ska fortsätta att stötta arbetet med att minska 
utanförskapet, minska sjukfrånvaron och öka sin arbetsförmåga och möjlighet att få 
arbete.  

 
Landstinget  
Ser att hälsoklyftorna ökar, så det är ett område som är i fokus. Bland gruppen nyanlända 
är det hög arbetslöshet och de riskerar en ohälsa. Det är svårt att nå gruppen nyanlända 
och att få dem att ta del av det förebyggandet arbetet för att undvika ohälsa. Ser att detta är 
ett område som det bör satsas på. 
Landstinget har nu haft några träffar med förbundscheferna/verkställande tjänstemän och 
har förväntningar inför fortsatt samverkan. Förbundens förbundschefer/verkställande 
tjänstemän ska delta i FPT nämndens tematräff (jämlik hälsa) den 31 maj. 

 
Arbetsförmedlingen 
Myndigheternas arbete styrs av regleringsbreven. Aktuellt uppdrag nu, är att arbeta med 
gruppen hemmasittare. Det är tryggt att se att förbunden finansierar insatser för denna 
målgrupp. 

http://www.ange.se/
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I uppdraget ingår även att skapa goda förutsättningar för övergången till 
Arbetsförmedlingen för de personer som har nedsatt hälsa, men av Försäkringskassan 
bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte längre har rätt till ersättning från 
sjukförsäkringen. Det arbetas med att övergången till Arbetsförmedlingen ska gå fortare 
än vad den gjort tidigare. Bra med insatser som riktar sig mot förrehabiliteringen och ser 
även andra bra prioriteringar av förbunden. Arbetet med nyanlända är komplext. Här 
behövs insatser prioriteras.  

 
Härnösands kommun 
Bra projekt som bedrivs i förbunden. Det arbetas med rätt målgrupp, den psykiska 
ohälsan. Vid arbetet med invandrare är det viktigt med insats i rätt tid. Startas det för tidigt 
är risken att de inte kan ta till sig insatsen. För många är det den första tiden fortfarande en 
önskan om att återigen kunna åka tillbaka till sitt land och därför kan det vara svårt att ta 
till sig ett nytt språk mm. Viktigt att hitta bra lösningar, Sverige behöver dessa personer 
som arbetskraft.  
Anders Byquist påpekar även att etableringslagen förändras, vilket innebär att SFI 
kommer att bli en skyldighet, istället för ett erbjudande. Detta kan få konsekvenser som 
måste beaktas. Vidare säger han att man inte ska hänga ut nyanlända, utan de ingår i alla 
andra olika grupper. Det är viktigt med ett normaliseringstänk. 
Anders säger även att Samordningsförbundens uppdrag inte bara är projektstöttande, utan 
att arbetet med en verklig samordning är målet på sikt.  
 
Timrå kommun 
Önskar mer liv i samarbetet. Det är viktigt att pengarna används och att de lyckade 
insatserna implementeras, eftersom målet är att uppnå långsiktiga effekter.  
Timrå ser gärna en utveckling av marknaden för sociala företag och här kan förbundet 
vara behjälplig. 

 
Ånge kommun 
Det har varit viktigt att arbeta med strukturen efter uppstarten av förbundet. Har nu 
identifierat områden som det ska arbetas med. Viktigt att alla parter är närvarande. 
Önskvärt att Försäkringskassan blir mer delaktig. Har önskan om att tillsammans med de 
andra förbunden i länet arbeta med gemensamma större insatser, där man kan gå in och 
delfinansiera. Har nu förhoppningar och förväntningar om fortsatt utveckling av 
samverkansarbetet. 

 
Sundsvalls kommun 
Det är viktigt med fortsatt arbete med gruppen hemmasittare. Här behövs det samverkas 
bättre med barn- och utbildning. Samhällsorienteringen och integrationen behöver också 
utvecklas och det är fortsatt viktigt att arbeta med gruppen långtidssjukskrivna.  

 
 

http://www.ange.se/
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5. Dialog kring ekonomin i förbunden  
 

Jonas Väst berättar att Sundsvalls förbund har en god ekonomi. Anser att upptrappningen 
med 3 % av tilldelningen av medel till förbundet är rimlig. Upplever att förbunden är hårt 
granskade av revisorer. 

 
Inga-Lill Granström, AF, säger att styrelsen har uppdraget att se till att ekonomin sköts. 

 
Monika Wiksell, Fk, säger att det är viktigt att de tilldelade medlen till förbunden 
används.  

 
Ägarna är positivt inställda att inför 2018 fortsätta med finansieringen till förbunden 
utifrån en 3 % höjning av tilldelningen för 2017.  

 
6. Framtida ägarsamråd 
 
Diskussion fördes om hur det framtida ägarsamrådet ska se ut. Beslut togs om att fortsätta 
har träffen en förmiddag och att ha ett rullande schema för vilken som ska vara värd. 
Sundsvalls kommun utses till värd inför 2018 års träff. Uppdraget innebär att kalla till 
mötet och göra en dagordning samt boka lokal och fika. Datum för nästa ägarsamråd är 
torsdagen den 17 maj 2018 kl. 9-12. på Sundsvalls kommun  

 
7. Avslutning 

 
Andreas Sjölander avslutar mötet och tackar för givande diskussioner. 

 
 
 

Vid tangentbordet 
 

Ulrika Sahlin 
Justerat av Monika Wiksell 

http://www.ange.se/


Samordningsförbundet                
i Sundsvall  
           

 
 

                                       
 

Sammanträdesplan för styrelsen i Samordningsförbundet i 
Sundsvall hösten 2017.  
 
 
1 september Heldag. Styrelsemöte- planering, verksamhetsplan 

och budget 2018 
 
20 oktober  Styrelsemöte. 09.00-12.00 
 
17 november Styrelsemöte. 09.00-12.00 
 
 
 
 





















   

       
 

 
 

 

 

Välkommen till Nationella Rådets introduktionsutbildning! 
 

En av Nationella Rådets1 centrala uppgifter är att erbjuda stöd till utvecklingen av 
samordningsförbund. Inom ramen för vårt arbete erbjuds du en kostnadsfri introduktionsutbildning 
om finansiell samordning. Utbildare är Magnus Simonsson nationell stödperson och förbundschef 
för samordningsförbundet Göteborg Centrum. 

Innehåll:  

Introduktionsutbildningen syftar bl.a. till att skapa förståelse och bidra till ökad kunskap om:  

 Demokrati – Välfärd och medlemmarna i samordningsförbunden 

 Behov – Medborgarnas behov i centrum  

 Lagen – Vad säger lagen om finansiell samordning?  

 Förbundsordningen – Att starta ett förbund 

 Organisering – Beslut, ansvarsfördelning, ekonomi och administration  

 Aktiviteter – Balansen mellan strukturinriktade- och individinriktade aktiviteter 

 Ledarskap – Samverkan i praktiken  

 Uppföljning – SUS, vilka möjligheter och vilket stöd ger det?  

Dagen genomförs i seminarieform och bygger på dialog och delaktighet. 

Målgrupp: 

Introduktionsutbildningen vänder sig främst till dig som är ny förbundschef eller styrelseledamot. I 
mån av plats välkomnar vi även dig som har en annan roll och som vill stärka dina kunskaper om att 
vara verksam i ett samordningsförbund.  

 

  

                                                           
1 Nationella Rådets medlemmar består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner 
och Landsting. Nationella Rådet är en central stödfunktion som syftar till att, i enlighet med regeringens intentioner, ge 
samverkan den legitimitet och förankring som är nödvändig inom den finansiella samordningen.  Läs mer på; www.finsam.se  

 

http://www.finsam.se/


   

       
 

 
 

 

När: 

Vi erbjuder två utbildningstillfällen  

 Onsdagen den 13 september 2017 kl. 10.00 – 16.30.  

Anmälan görs senast den 31 augusti Anmälan 

 Onsdagen den 25 oktober 2017 kl. 10.00 – 16.30  
Anmälan görs senast den 12 oktober Anmälan 

 

Var:  
Vi är i Försäkringskassans lokaler på Telefonplan. LM Ericssons Väg 30, Hägersten, Stockholm.  

Du anmäler dig i receptionen.  
 

Vägbeskrivning: 
Du tar tunnelbanans röda linje 14 från T-centralen mot Fruängen. Resan till Telefonplan tar ca 15 

min. 
 

Har du frågor?  
Information om utbildningen:  
Magnus Simonsson, tele: 010-486 90 20, mail: magnus.simonsson@arbetsformedlingen.se  
 
Praktiska frågor: 
Cindy Marttiin, tele: 010-116 95 18, mail: cindy.marttiin@forsakringskassan.se  
 

 

Vi bjuder på för- och eftermiddagskaffe! Lunch intas på egen hand. 

 

Välkommen!  
 

 

 

  

 

 

https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/62946/PersonalDetails?bookingRef=0
https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/62946/PersonalDetails?bookingRef=0
mailto:magnus.simonsson@arbetsformedlingen.se
mailto:cindy.marttiin@forsakringskassan.se
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