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Reservation Anteckningar

Laila Öhrling

Arbetsförmedlingen i Sollefteå

Ulf Bergius

Försäkringskassan
x x

Ewa Palmberg,

Landstinget Väste morr land
x x

mötesordförande

xMikael Sjölund

Sollefteå kommun
x

Leif Östberg,

Sollefteå kommun
x

Linnea Stenklyft

Landstinget Västemorrland
x

Roland Hagström,

Försäkrin skassan

Anna-Britta Antonsson,

Arbetsförmedlingen i Kramfors

xÅke Johansson

Förbundschef

~U
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Dagordning
fastställd vid styrelsens sammanträde 2014-06-09

Ärenden Paragraf Sida Bilaga

1 Sammanträdets öppnande, val av justeringsperson och
godkännande av dagordning

2 Beslut om internkontroll av beviljade projekt 11 4 A

3 Delegationsbeslut av förbundschef 12 4

4 Information från förbundschef 13 4-5
a) Projektrapportering
b) Finsam-Y 21/5
c) Ekonomisk rapport per 31/5
d) Chefsgruppmötet 28/4
e) Semesterplan 2014
f) SUS

5 Verksamhetsplanering får 2015 14 5

6 Skrivelser 15 6
a) Revisionsberättelser och revisionsrapporter får 2013
b) FPTN om godkännande av årsredovisning
c) NNS ang. förfrågan om äskande av statliga medel får 2015
d) NNS ang. ny modell får fårdelning av statliga medel
e) NNS protokoll
f) Nationella Rådet, protokoll

7 Nästa sammanträde 16 6

7 Övriga frågor 17 6

8 Sammanträdets avslutande 6

Justerarnas signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE, VAL AV JUSTERINGSPERSON OCH

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

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

§ § 1112014
BESLUT OM INTERNKONTROLL AV BEVILJADE PROJEKT

Beslut
- enligt FC' s tjänsteutlåtande.

Ärendet:
Utifrån revisionens granskningsrapport av beviljade insatser i Sollefteå och Kramfors, har FC skrivit ett
tjänsteutlåtande om förslag till styrelsen kring rutiner i dessa frågor. Tjänsteutlåtandet bifogas
protokollet.

§12
DELEGATIONSBESLUT AV FÖRBUNDS CHEF

1.Svar på enkät från NNS angående planerade äskande av medel från staten 2015, dm 2014-011-01

2. Svar på enkät om förslag till ny fördelningsmodell för statens medfinansiering i förbunden, dm
2014-002-08.

§13
INFORMATION

a) Projektrapportering

1. PRIMA. Projektet löper enligt plan och man förbereder hur fortsättningen ska se ut från
2015. Den här insatsen ägs av alla samverkanspartners med Sollefteå kommun som
arbetsgivare för de coachinsatser som ingår.

11. TUVA. Projektet avslutades under mars och har också skickat in sin
verksamhetsberättelse till förbundet. Fortfarande återstår den ekonomiska redovisningen.

111. Vägvisaren (FklHC Sollefteå). Syftet är att skapa bättre samverkan och kommunikation
mellan parterna. Man ser redan nu positiva resultat kring detta och en viktig faktor i
sammanhanget är sjukskrivningskoordinatorns roll.

IV. Habiliteringssamverkan, mellan Försäkringskassan och Habiliteringen i Sollefteå.
Försäkringskassan har en person stationerad hos Habiliteringen en dag i veckan. Under
perioden januari - maj så har 28 kontakter genomförts varav 11 där läkare medverkat.

~(f
Justerarnas signatur Utdragsbestyrkande



Samordningsförbundet
Sorkfted

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2014-06-09

Sida

F '_"'Il_ ..••.."
fOfWltrir,gsb~san'l.1MtJj:nget. ArbetItönntdtrtgen ~t.ft.' kommun

5 (6)

b) Finsam- Y. Tjänstemännen i länets olika förbund träffas regelbundet i Landstingshuset i
Härnösand. Vid den senaste träffen den 21/5 diskuterades bl.a. förslaget till ny
fördelningsmodell för statens anslag till förbunden i landet. Kritik riktas mot att den
fördelningsnyckel som hämtas från 75% av statistiken över försörjningsmått och 25% från
befolkningsantalet inte speglar det egentliga lokala behovet.
Vid mötet deltog också förbundschef och bitr. förbundschef från Jämtland och gav sin syn på hur
det fungerar med länsförbund i Jämtland. Tjänstemännen i Sundsvall och Härnösand/Timrå har
ratt uppdrag från sina styrelser att utreda just denna fråga för Västernorrlands del.
Styrelsen för Sollefteås förbund vill göra en markering kring denna fråga och detta kommer upp
som en särskild punkt vid ett kommande styrelsemöte.

c) Ekonomisk resultatrapport för perioden 1/1 - 3115 presenteras. Inga avvikelser av vikt noteras.

d) Chefsgruppmötet 28/4. Gruppen som fungerar som lokal samverkansgrupp, har åter
konsoliderats. Den består av förvaltningscheferna hos kommunen inom Individ- och
familjeomsorg, Barn och skola, Kultur- Utbildning- och Fritid, hos Försäkringskassan om
Ornrådeschefen Sollefteå-Kramfors-Örnsköldsvik, Verksamhets chef vid Hälsocentralen, Chefen
för Arbetsförmedlingen. Adjungerad till gruppen är enhetschef för Migrationsverkets
mottagningsenhet i Kramfors. Gruppen träffas nästa gång den 23/6

e) Semesterplan 2104.
FC planerar semester under vecka 29 - 32. Ekonomihandläggaren har semester under vecka 25 -
27 samt vecka 32 - 34.

f) SUS.
Kort genomgång av vad som finns inrapporterat i uppföljningssystemet SUS.

§ 14
Verksamhetsplanering 2015
Inriktningen mot individbaserade insatser och samverkan som sker via beredningsgrupperna kommer att
vara prioriterat. Vi behöver dock samla in mera information kring gruppen unga med
aktivitetsersättning. FC fortsätter dialogen kring utveckling av den insats som bedrivs via PRIMA.

Utdragsbestyrkande
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§ 15
Skrivelser

a) Revisionsberättelser och revisorernas granskningsrapporter. Dnr 2014-009
Revisorerna för Stat, kommun och Landsting har avlämnat revisionsberättelser och beviljar
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Samtidigt har Ernest & Young avlämnat
granskningsrapport för årsredovisning, Landstinget för granskning avansvarsutövning och
granskning av internkontroll-projekt. Dokumenten läggs med beaktande till handlingarna.

b) FPTN protokollsutdrag om godkännande av årsredovisning. Dnr 2014-009-007

c) NNS ang. förfrågan om äskande av statliga medel för 2015. Dnr 2014-011

d) NNS ang. ny modell för fördelning av statliga medel. Dnr 2014-002-08

e)NNS protokoll. Dnr 2014-002-06 - 07

f) Nationella Rådet protokoll. Dnr 2014-004-02

§ 16
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är enligt plan fredagen den 29 augusti kl. 09.00 - 15.00 på Försäkringskassan.
Försäkringskassan kommer då att informera om organisationsförändringar och regelförändringar.

§ 17
Övriga frågor.

a) Andelen personer med SOlO (sjukpenningsgrundande inkomst = 0:-) förväntas öka. I Umeå pågår
ett projekt för att fånga upp denna målgrupp. Projektet medfinansieras av Samordningsförbundet
i Umeå. Det är av intresse att även titta hur situationen ser ut i Sollefteå.

b) Styrelsen vill bjuda in kommunchefen till ett styrelsemöte under hösten för att ra information om
den nya organisationen inom Sollefteå kommun

Ordförande avslutar sammanträdet.

~[Jf
J usterarnas signatur Utdragsbestyrkande
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Internkontroll

Ärendebeskrivning

Den granskning som gjorts av Landstingets revisionskontor genom revisor Peter Lindholm av
fårbundets internkontroll gentemot beviljade insatser, föranleder styrelsen att se över
rutinerna kring dessa beslut.

I rapporten föreslås att" I de fallforbunden delfinansierar projekt är det angeläget att de
kostnader som belöper påfijrbundens del av finansieringen särskiljs iredovisningen. På så
sätt erhålls möjlighet till uppfijljning och kontroll ochfijrbundenfår bättre möjlighet
att bedöma om nerlagd projektkostnad ska belöpa på de fijrbundsfinansierade
medlen."

Beslutsunderlag

Granskning av internkontroll - projekt, Samordningsförbunden i Sollefteå och Kramfors

Revisionsrapport för verksamhetsåret 2013

Förbundschefens tjänsteutlåtande:

Fe har haft underhandskontakt med Peter Lindholm och är överens med honom om att
förbundet bör hitta rutiner som anpassas till omfattningen av förbundets olika
medfinansieringar. Lindholm har också lämnat relevanta fårslag som kan genomföras och
börja att tillämpas på alla nya insatser som fårbundet gör fr.o.m. 2015.

Under 2014 kommer en dialog mellan Fe och styrelse att ta fram kriterier får dessa nya
rutiner. Det samtidigt viktigt att de nya rutinerna omfattar hela ansökningsförfarandet,
ärendeberedning, beslutsprocess, genomförandet och uppföljning.

Delegationsordning bör också ingå i översynen med hänsyn till delegation till Fe. Vissa
fårtydliganden behöver göras när det gäller praktisk hantering i ekonomiska frågor, ex. vis
mot Skatteverket.

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår

-att han ges uppdrag att presentera rutiner för internkontroll mot projekt och insatser som
medfinansieras av fårbundet till styrelsens sammanträde den 20 oktober i år.

-att se över den befintliga delegationsordningen och presentera förslag till fårändringar vid
styrelsesammanträdet den 29 augusti i år.

~
Åke Johansson
förbundschef


