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Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå

Sammanträdesdatum :
Sammanträdestid:
Sam manträdesp lats:
Beslutande:

§§

Underskrifter:

2015-03-20
09.00 -12.30
Sollefteå kommunhus, C-salen
Enligt närvarolista

13 - 18

Sekreterare
Åke Johansson

Ordfårande
fftoq ~~..........................................................J

Ewa Palm berg

Justerare ~(M~
Roland HalsZ'~·q?

ANSLAGIBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Myndighet: Samordningsfårbundet i Sollefteå

Sammanträdesdatum : 2015-03-20

Anslaget sätts upp

Protokollets
förvaringsp lats

Underskrift:

§ 13 -18

Anslaget tas ner
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Försäkringskassan Sollefteå, Samordningsfårbundets kontor
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Åke Johansson
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Namn

Mikael Sjölund

Sollefteå kommun

Ewa Palmberg,
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Reservation Anteckningar

mötesordförande

x
justerandeRoland Hagström,

Försäkringskassan
x

Laila Öhrling

Arbetsförmedlingen i Sollefteå

Linnea Stenklyft

Landstinget Västernorrland
x

Torbjörn Hällström,

Försäkringskassan

xLeif Östberg,

Sollefteå kommun
x

Anna-Britta Antonsson,

Arbetsförmedlingen i Kramfors

x
Förbundschef

föredragande

Justerarnas signatur Utdragsbestyrkande
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Dagordning
fastställd vid styrelsens sammanträde 2015-03-20

Ärenden Paragraf Sida Bilaga

1 Sammanträdets öppnande, val av justeringsperson och 4
godkännande av dagordning

2 Årsredovisning 2014 13 4 A

3 Avtal med Sollefteå kommun angående tjänsteköp av 14 4
Förbundschef

4 Fe information och delegationsärenden IS 4

S Skrivelser 16 5

6 Övriga frågor 17 S

7 Nästa sammanträde 18 S
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SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE, VAL AV JUSTERINGSPERSON OCH

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Sammanträdet öppnas av ordförande Ewa Palmberg och Roland Hagström väljs att justera dagens
protokoll.

Den utsända dagordningen godkänns.

§ 13/2015
VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2014

Beslut

- att godkänna upprättad årsredovisning för verksamhetsåret 2014 med ett resultat på -21 421 kronor
och ett eget kapital på 498 967 kronor.

Ärendet.

Förbundschefen redovisar verksamheten för 2014. Orsaken till att förbundet redovisar ett högre eget
kapital än planerat, beror på att ett av projekten redovisat lägre medelsförbrukning än tilldelat. Dessa
medel kommer dock att förbrukas under 2015 då projektet beviljats förlängd projekttid.

§ 14

AVTAL MED SOLLEFTEÅ KOMMUN ANGÅENDE TJÄNSTEKÖP AV FÖRBUNDSCHEF

Beslut

- godkänna avtalet med förbehåll för vissa detaljer kring overheadkostnader som skall kompletteras.

Ärendet

Ordförande Ewa Palm berg har förhandlat fram ett avtal för tjänsteköp och föredrar innehållet i avtalet

§ 15
Fe INFORMATION OCH DELEGATIONSÄRENDEN

Med hänvisning till § 42015-01-27 har Fe lämnat klartecken till projektet PRIMA, att utöver redan
beviljade medel l 180 000 kronor, få använda 320 000 kronor från tidigare års redovisade överskott.
Total tilldelning för PRIMA under 2015 blir således 1 500 000 kronor.

I Justerarnas signatur
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§ 16
Skrivelser
Nationella Rådet informerar om den fortsatta processen i medelstilldelningsfrågan.

Nationella Rådet bjuder in till Förbundschefsdag och utbildning får Förbundschefer under hösten.

§ 17

Övriga frågor
Före dagens sammanträde hade styrelsen ett samråd med förbundets ägarrepresentanter. För
Försäkringskassan deltog Katarina Sinerius, Arbetsförmedlingen Håkan StrandelI, Landstinget Linnea
Stenklyft och Sollefteå kommun Thomas Alsfjäll.

Samrådet är ett led i behovsanalys och utveckling av fårbundets verksamhet.

Viktiga områden och målgrupper:

• Fortsätta på den samverkan som byggts upp genom åren med coachverksamhet som grund och
beredningsgrupper med personalrepresentanter från varje part.

• Kvinnor med olika former av psykisk diagnos i allmänhet och mer specifikt unga kvinnor som
befinner sig i en psykisk ohälsosituation.

• Förebyggande insatser för att förhindra ohälsa utifrån ett folkhälsoperspektiv.

• Unga som står långt från en arbetsmarknad/befinner sig i ett utanförskap.

• Människor som inte har någon sjukpenningsgrundande inkomst s.k. SGIO.

• Stärka den lokala samverkan genom att ägarna kommunicerar ut i sina organisationer att man har
avtalat mellan parterna kring den här samverkan.

När det gäller den överenskommelsen om ekonomiskt bidrag till förbundet, så pågår på nationell nivå
arbetet med att utveckla tydligare fördelningsnycklar från statens sida. Klart är att Försäkringskassan
som administrerar statens anslag, för 2016 tillämpar en modell som innebär att förbundet i Sollefteå får
minskat anslag med 120000 kronor. Detta innebär i sin tur att kommunen och landstinget också i
motsvarande grad minskar sitt bidrag. Totalt minskar bidraget från 2 400 000 kronor till 2 160000
kronor.

§ 18

Nästa sammanträde
Konstituering av ny styrelse 10 april i kommunhusets C-sal kl. 9


