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Protokoll från ordinarie styrelsemöte för Samordningsförbundet  

Härnösand – Timrå 
 

 

Datum:   2015-09-23 
 

Plats:   Timrå kommun, Terminalvägen 10 

 

Närvarande:   Anders Byquist Härnösands kommun, ordförande 

Jan- Christer Jonsson, Timrå kommun 

Marita Björling, Landstinget 

   Carin Lockner - Holmberg, Försäkringskassan

    
 

Närvarande ersättare:    Anita Hellstrand, Landstinget 

 

Övriga: Ulrika Sahlin, verkställande tjänsteman 

 Bodil Mattsson, avgående verkställande tjänsteman 

Therese Rosbach, revisor, Landstinget 

    

Utses att justera: Jan-Christer Jonsson   

 

 

Underskrifter: 

 

 

  

Ulrika Sahlin    Anders Byquist  Jan-Christer Jonsson 

Verkställande tjänsteman    Ordförande  Justerare 

 

 

BEVIS OM ANSLAG 
 
Justering av Samordningsförbundets protokoll har tillkännagivits genom anslag på huvudmännens 

anslagstavla 

 

Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den  Anslag nedtas den 

2015-09-23 2015-10-01   2015-10-16 

 

 

Förvaringsplats för protokollet är Härnösands kommun  Paragrafer 75-88 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Sahlin 

Verkställande tjänsteman              
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§ 75  Mötets öppnande – vi välkomnar Ulrika Sahlin som ny verkställande tjänsteman 

 

§ 76 Godkännande av dagordning 

 

§ 77 Genomgång av föregående protokoll  

 

§ 78  Val av justerare 

 

§ 79 Ekonomi 

 

§ 80 Projektredovisningar 

 Navigator 

 Undvika avhopp 

 Etappen 

 Team för fördjupade insatser 

 

§ 81  Svarsskrivelse revisionen – förslag till internkontrollplan  

 

§ 82 Ansökan förlängning Navigator – Timrå kommun, arbetsmarknad 
 

§ 83  Ansökan Etappen, kreativ verkstad – Härnösands kommun, arbetslivs- 

 förvaltningen 

 

§ 84  Anmälningsärenden 

 Svarsskrivelse revisionen – förslag till internkontrollplan presenteras på mö-

tet 

 Timrå kommun – Val av revisor i samordningsförbundet 

 Nya representanter i utvecklingsgruppen: för Landstinget Dan Näslund, för 

Försäkringskassan, Mikaela Forsmark samt för Arbetsförmedlingen Sara 

Brundin 

 Minnesanteckningar utvecklingsgruppens möte den 9 september 

 Förbundchefsdagarna 19-20 oktober i Stockholm 

 NNS-konferens 17 november 
 

§ 85  Rapporter 

 Utbildningen den 4 juni 

 Kontakt med Inger Bergström LVN gällande folkhälsomedlen 

 Temadagen Hälsofrågor LVN 17 september 

 Seminariet för verksamhetsplanering den 24 augusti/Ny tid för fortsatta dis-

kussioner 
 

§ 86  Övriga frågor 

 

§ 87 Nästa möte 

 

§ 88 Mötets avslutning 
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§ 75 Mötets öppnande  
Styrelsens ordförande Anders Byquist, hälsade alla välkomna samt välkomnade 

Ulrika Sahlin som ny verkställande tjänsteman. Ordförande förklarade mötet 

öppnat.  

 

§ 76 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 77   Genomgång av föregående protokoll 
  

 Samordningsförbundet beslutar: 

 Protokollet läggs till handlingarna. I fortsättningen ska föregående protokoll 

skickas med kallelsen och dagordningen inför förbundets styrelsemöten. 

 

§ 78  Val av justerare 
 

 Samordningsförbundet beslutar: 

 Utse Jan-Christer Jonsson att, tillsammans med ordförande, justera protokollet. 
 

§ 79  Ekonomi (dnr: 01/2015D) 

Aktuell resultat- och balansrapport per den 31 augusti 2015 samt budgetuppfölj-

ning presenterades.  
 

Samordningsförbundet beslutar: 

 De ekonomiska rapporterna läggs till handlingarna. 

  

§ 80 Projektredovisningar 
 Navigator (09/2015B) 

 Undvika avhopp (10/2015B) 

 Etappen (02/2015D) 

Team för fördjupade insatser (11/2015B) 
 

Samordningsförbundet beslutar: 

 Godkänna samtliga projektredovisningar. 

 Uppdra till verkställande tjänsteman att begära in slutrapport för  

      projekten ”undvika avhopp” samt ”team för fördjupade insatser”,  

  då de nu är avslutade. 

 

§ 81  Svarsskrivelse revisionen – förslag till internkontrollplan  
Utifrån Revisionens kritik om bristande interkontroll har verkställande tjänste-

man tagit fram ett förslag på en ny internkontrollplan. 

 

Samordningsförbundet beslutar: 

 Styrelsen ska träffas den 26 oktober i Timrå för att fortsätta diskussionen om 

utformandet av målen i verksamhetsplanen. Efter att styrelsen har utformat 

verksamhetsmålen kommer internkontrollplanen att revideras. 
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§ 82 Ansökan förlängning Navigator - Timrå Kommun, Arbetsmarknad 

(dnr:09/2015C) 

 Arbetsmarknad i Timrå kommun har inkommit med en ansökan om förlängning 

av projekten Navigator att gälla för tiden 1 januari 2016 till och med 31 decem-

ber 2016 med en summa av 550tkr. 

 Med den beviljade finansieringen av projektet ställs krav på att redovisning-

arna och utvärderingarna av detta lever upp till målen i kommande verksam-

hetsplan. 
 

 Samordningsförbundet beslutar: 

 Bevilja ansökan 

 Med den beviljade finansieringen av projektet ställs krav på att redovisning-

arna och utvärderingarna av detta lever upp till målen i kommande verksam-

hetsplan. 
 

§ 83 Ansökan Etappen - kreativ verkstad – Härnösands kommun, Arbetslivsför-

valtningen (dnr: 04/2015E) 

Arbetslivsförvaltningen i Härnösands kommun har inkommit med en ansökan på 

projektet Etappen att gälla för tiden 1 januari 2016 till och med 31 december 

2016 med en summa av 1,1 mkr. 
 

Samordningsförbundet beslutar: 

 Bevilja ansökan 

 Med den beviljade finansieringen av projektet ställs krav på att redovisning-

arna och utvärderingarna av detta lever upp till målen i kommande verksam-

hetsplan. 

 

§ 84   Anmälningsärenden 

 Timrå kommun – Val av revisor i samordningsförbundet dnr: (082015/B) 

 Nya representanter i utvecklingsgruppen; för Landstinget Dan Näslund, för 

Försäkringskassan, Mikaela Forsmark samt för Arbetsförmedlingen Sara 

Brundin. 

 Minnesanteckningar från utvecklingsgruppens möte den 9 september 

 Förbundschefsdagarna 19-20 oktober i Stockholm 

 NNS-Konferens 17 november 
 

Samordningsförbundet beslutar: 

 Verkställande tjänsteman får i uppdrag att till NNS-konferensen den 17 no-

vember bjuda in styrelsen samt två deltagare från utvecklingsgruppen.  

 Anmälningarna läggs till handlingarna.  

     

§ 85  Rapporter 

 Utbildningen den 4 juni 

 Kontakt med Inger Bergström LVN gällande folkhälsomedlen 

 Temadagen Hälsofrågor LVN 17 september 

 Seminariet för verksamhetsplanering den 24 augusti/Ny tid för fortsatt diskussioner 

     

Samordningsförbundet beslutar: 
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 Verkställande tjänsteman får i uppdrag att bjuda in Jeanette Sehlberg från 

Landstinget till en träff med Anders Byquist, Carin Lockner-Holmberg och 

verkställande tjänsteman för att få mer information om folkhälsomedlen. 

 Godkänna rapporterna. 

 

§ 86  Övriga frågor 

Marita Björling tog upp frågan om hur det blir med samordningsförbunden i lä-

net. kommer Ånge att starta ett eget förbund eller har man intentionen att ingå 

ett gemensamt förbund i södra delen i länet. 

Enligt de uppgifter vi har idag så kommer Ånge att starta ett eget förbund, om 

de tar beslutet att starta ett förbund.  

 

§ 87   Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte hålls den 26 november i Härnösand. 
 

§ 88  Mötets avslutning 
   
 

 

 
 

 


