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Närvaro-/tj änstgöringslista

Q)-o
c
ro
Q)-o
c~ro~
'ro
Z

Namn

Mikael Sjölund
X X

Sollefteå Kommun Mötesordförande

Linnea Stenklyft
X X

Landstinget Västernorrland

Roland Hagström
X X

Försäkringskassan

Laila Öhrling
X X Justerande

Arbetsförmedlingen i Sollefteå
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Reservation
Anteckningar

Leif Eriksson

Sollefteå kommun
X

LeifPalmberg

Landstin et Västernorrland
x

Torbjörn Hellström

Försäkrin skassan

x
Anna-Britta Antonsson

Arbetsförmedlingen i Kramfors

Sandra Molund FöredragandeX
Förbundschef

Bo Basun Landstinget X Revisionsdirektör

Bengt Nilsson
X Revisor

Landstin et

Susanne Nordgren
X Revisor

Sollefteå kommun
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Dagordning
fastställd vid styrelsens sammanträde 2015-10-01

Ärenden Paragraf Sida Bilaga

1
Sammanträdets öppnande, val av justeringsperson och
godkännande av dagordning

4 Föregående protokoll 44 4

5 Ansökan från Landstinget om finansiering av psykiatridag 45 4

6 Revisorerna 46 4-5

7 Input inför verksamhetsplanering 2016 och budget 2016-2018 47 5

8 Inbjudan till NNS konferens 48 5

9
Information från temadagen "Att leda och styra utifrån

49 5
befolkningens behov"

10 Lägesrapport om statlig tilldelning 50 5

11 Styrgrupp SamCoach
51 5

12 Nästa sammanträde 52 6

13 Övriga frågor 53 6

14 Mötet avslutas

as signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE, VAL AV JUSTERINGSPERSON OCH

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Mikael Sjölund hälsar välkommen till dagens sammanträde och Laila Öhrling väljs att justera dagens
protokoll.
Den utsända dagordningen godkänns.

§44
FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll godkänns.

Beslut
- att lägga protokollet till handlingarna.

§45
ANSÖKAN FRÅN LANDSTINGET OM FINANSIERING AV PSYKIATRIDAG

Beslut
- att godkänna ansökan om medfinansiering av Psykiatridagen 2015 med 25 000 kronor.

Ärendet:
Landstinget har inkommit med en ansökan om medfinansiering med 25000 kr till årets psykiatridag i
Sollefteå. Förbundet har som tradition varit med och stöttat psykiatridagen då det är en dag där personal
från alla våra samverkansparter träffas och byter erfarenheter. Arets tema är "Posttraumatiskstress, kris
och trauma" vilket är ett högaktuellt ämne för alla våra parter, inte minst då vi i kommunen har många
nyanlända och asylsökande.

•
Förslag till beslut:
att styrelsen godkänner ansökan.

§ 46
REVISORERNA

Vid dagens sammanträde deltog förtroendevalda revisorerna Susanne Nordgren från Sollefteå kommun
och Bengt Nilsson från Landstinget samt Bo Basun, revisionsdirektör på Landstinget.

Landstingets revisorer informerar att de i dagarna gått ut med en förfrågan inför en kommande
upphandling vad gällande granskning av årsredovisning.
I revisionsplanen för 2015 års verksamhet ingår granskning av internkontrollen, förbundsstyrelsens
arbete och verksamhetsuppföljning.

Bo Basun efterfrågade svaret på revisionsrapporterna från 2014 som han inte fått ta del av. Det
formulerades och skickades 27 augusti men har av någon anledning inte kommit honom till handa. Fe
läser upp svarsmeddelandet som behandlades med en kort efterföljande diskussion/reflektion.

Utdrags best yrkande

-------
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Utöver information från revisorerna så uppdaterades det från årets finansierade verksamheter. Frågan
om hur samarbetet med Kramfors och övriga kommuner i länet ser ut besvarades. Fe berättade hur det
fungerar i berednings- och chefsgrupper och gjorde även en uppdatering på hur det ser ut med
projektansökningar inför kommande verksamhetsår.

Bo Basun lyfte frågan om diarieföringen och nämnde Kommunstyrelsens ansvar får att se till att den
efterföljs.

§ 47
INPUT INFÖR VERKSAMHETSPLANERING 2016 OCH BUDGET 2016-2018
Under fårmiddagen i anslutning till styrelsemötet presenterades projektansökningar som lämnats in inför
verksamhetsåret 2016. Utifrån dessa presentationer diskuterades och reflekterades det. Den allmänna
uppfattningen var att det var genomgående bra dragningar och att alla projekt känns intressanta. Fe får i
uppdrag att till nästa styrelsemöte göra ett fårslag till verksamhetsplan som kommer att ligga till grund
då man behandlar ansökningarna. Fe får också i uppdrag att räkna på den egna tiden som fårväntas
läggas i projekten.

§ 48
INBJUDAN TILL NNS HÖSTKONFERENS "V ART ÄR VI PÅVÄG"

Fe informerar om att konferensens innehåll och syfte.

§ 49
INFORMATION FRÅN TEMADAGEN "ATT LEDA OCH STYRA UTIFRÅN BEFOLKNINGENS BEHOV"

Den 17 september var Samordningsfårbundet inbjudna att dela i en temadag som anordnades av
Landstingets FPT-nämnd och folkhälsoenheten. Linnea Stenklyft redogjorde kort från dagen och
berättade bla om det nya instrumentet "Hälsokalkylatorn" som arbetats fram på Uppsala Universitet.
Hälsokalkylatorn kan vara ett behjälpligt instrument får att räkna på möjliga besparingar när man gör
folkhälsosatsningar får att fårändra befolkningens levnadsvanor.

§ 50
LÄGESRAPPORT OM STATLIGTILLDELNING
Det inkom en skrivelse 2015-09-02 från Försäkringskassan där man beskrev var i processen staten
befann sig gällande medelstilldelning för 2016. Där uttryckte de en önskan om att få in besked från
förbundet om prognosen får det egna kapitalet vid utgången av 2015. Fe besvarade skrivelsen och
förtydligade att man från Sollefteå Samordningsförbund äskar om ett höjt anslag om 1 500 000 kr från
staten får 2016 med anledning av det stora intresset får verksamhetsutveckling från fårbundets parter.
Inget slutgiltigt besked om medelstilldelningen har inkommit.

Utdragsbestyrkande
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§51
STYRGRUPPFÖRSAMCOACH
En styrgrupp har bildats får SamCoach. Styrelsen uppdrar FC att kontakta Örjan Abrahamsson får att
ombe honom göra en skrivelse till nästa styrelsemöte.

§52
NÄSTA SAMMANTRÄDE
Nästa sammanträde är enligt plan 26 november klockan 09.00-12.00 i Sollefteå kommunhus.

§53
ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.

Ordfåranden avslutar mötet
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Utdragsbestyrkande


