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Ulf Bergius I X I X I I IOrdförande
Försäkringskassan

Ewa Palmberg,
I X I X

Landstinget Västemorrland

Mikael Sjölund
I X I X I I [justerandeSollefteå kommun

Laila Öhrling
I X I X

Arbetsförmedlingen i Sollefteå

Leif Östberg,

Sollefteå kommun

Linnea Stenklyft

Landstinget Västemorrland

Roland Hagström,

Försäkringskassan

Anna-Britta Antonsson,

Arbetsförmedlingen i Kramfors

Åke Johansson

Förbundschef

Susanne Nordgren, förtroendevald

revisor Sollefteå kommun

föredragande

Justerarnas signatur
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Dagordning
fastställd vid styrelsens sammanträde 2014-03-24

Ärenden Paragraf Sida Bilaga

1 Sammanträdets öppnande

2 Upprop och val av justeringsperson

3 Godkännande av dagordning

4 Årsredovisning 2013 5 4 A

5 Information och delegationsbeslut från förbundschef 6 4 B

6 KUR 7 4

7 Strategi 2015 8 5

8 Skrivelser 9 5

9 Övriga frågor 10 5

10 Nästa sammanträde 11 5

Justerarnas signatur Utdragsbestyrkande
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VAL AV JUSTERINGSPERSON OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Sammanträdet öppnas och Mikael Sjölund väljs att justera dagens protokoll.
Den utsända dagordningen godkänns

§5
ÅRSREDOVISNING 2013
Årsredovisningen har skickats ut till ledamöterna innan sammanträdet.

Förbundsstyrelsen beslutar att:
- Godkänna förvaltningsberättelsen
- Godkänna bokslutet

Årsredovisningen bifogas protokollet

§6
INFORMATION OCH DELEGATIONSBESLUT AV Fe

- Fe har bytt ut mobilt bredband till en ADSL anslutning pga. av kapacitetsbrist i det mobila
bredbandet.

Information kring uppföljningssystemet SUS. Till kommande styrelsemöten ska SUS rapportering
ingå som en stående punkt på agendan.

Samordningsförbundet i Kramfors planerar en studieresa till Fagersta i juni. Fe förhör sig hos
styrelsen om det finns intresse även från ledamöterna i Sollefteås förbund att delta. Intresse
meddelas till Fe.

Genomgång av försörjningsmåttet per 31/12 2013. En specifikation för Sollefteås del bifogas
utskicket av protokollet.

§7
KUR

Försäkringskassan inbjuder nu till en ny omgång av satsningen på kompetensutveckling för 2014-
2015. KUR står för Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet
kring personer med psykisk ohälsa och är ett uppdrag från regeringen till Försäkringskassan att
genomföra, S201317759IFS. Regeringen avser att avsätta 10 000 000 kronor 2014 och lika mycket
2015 för en satsning på en gemensam kunskapsutveckling om samordnad rehabilitering.
Samordningsförbundet var en samlande kraft vid förra omgången av projektet och med lärdomar
därifrån så ser styrelsen att parterna som vill delta i KUR-projektet själva också måste vara betydligt
aktivare om det ska vara meningsfullt att delta. Fe uppdras att jobba vidare i frågan och återkomma
med rapport vid nästa sammanträde.

Justerarnas signatur
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§8
STRATEGI FÖR 2015
Styrelsen vill redan på tidigt stadium lägga en strategi får vilka insatser man vill satsa på får 2015 och
framåt. Utifrån att regeringen nu tydligare trycker på de ungas situation och deras möjligheter/
svårigheter att nå en arbetsmarknad, ser styrelsen vikten av att rikta sin medfinansiering till
individinriktade insatser. Denna fråga kommer också att vara stående punkt på dagordningen.

§9
SKRIVELSER

a)Protokoll från Nationella Rådets sammanträde den 15/1 2014
b)Nationella Nätverket får Samordningsförbund (NNS) protokoll från deras Au 20/2 2014
c)NNS kallelse till årsmöte den 1/42014 i samband med rikskonferensen.
d)Nationella Rådet inbjuder till rikskonferens i Uppsala den 1-2 april
e)NNS enkät om fårbundens äskande av statliga medel får 2015.

Styrelsen ämnar höja anslaget med 2 mkr 'får att kunna fårverkliga satsningarna enligt § 8 ovan.
t) NNS inbjudan till medverkan under Almedalsveckan
g)Försäkringskassan angående brytdatum får rapportering i SUS

§ 10
Övriga frågor

Idag har endast Fe administrationsbehörigheter i SUS. Eftersom SUS är ett nationellt
uppföljningssystem är det nödvändigt får kontinuiteten i inrapportering att ytterligare personer har
denna behörighet. Försäkringskassan undersöker om Roland Hagström kan vara den personen.

§11
Nästa sammanträde

Enligt plan så är nästa sammanträde den 19 maj med beredning den 5 maj.

Justerarnas signatur Utdragsbestyrkande
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Utbetalt belopp per invånare 20-64 år (inkl flyktingers)
Sollefteå

o
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Utbetalt belopp per invånare 20-64 år (inkl flyktingers)
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sjukpenntng 5301 4294 3444 4104 4677 5249
Sjuk- och Akt.ersättning 11 687 11 929 10997 9958 9357 9487
Akt.stöd 2243 3289 5446 5473 5250 5604
A-kassa 5912 6111 6640 4731 3944 3896
Ek.bistånd 1 924 2336 2709 2557 1 584 1 820
ETA(etableringsersättning) 484 909

27066 27960 29237 26825 25296 26964

Begreppsförkla ringa r

Man har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när man inte kan arbeta på grund av

sjukdom. i högst 364 dagar under en 1S-månadersperiod.

Sjukersättning är en ersättning för personer mellan 30 och 64 år och som troligen aldrig kommer

att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Aktivitetsersättning är en ersättning för personer som är mellan 19 och 29 år och troligen inte

kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av sjukdom, skada eller

funktionsnedsättning.

Aktivitetsstöd kan man få om man deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program

ETA, etableringsersättning kan den som är ny i Sverige få om den har en etableringsplan hos

Arbetsförmedlingen.

Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig levnads nivå. Vad som är skäligt för vissa behov preciseras i
riksnormen för försörjningsstöd. Prövningen av ekonomiskt bistånd ska vara individuell och ta
hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet.

A-kassa, arbetslöshetsersättning, kan man få om man uppfyller de allmänna villkoren som finns i
paragraf 9 i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Rätt till arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet
har en arbetssökande som

1.är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar
varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan

2.är anmäld som arbetssökande hos den offentliga Arbetsförmedlingen

3.även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande


