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Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet iSollefteå

Sammanträdesdatum: 2016-02-04

Sammanträdestid:

Sammanträdesplats :

Beslutande:

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Justerare

09.00-10.00

Sollefteå kommunhus, C-salen

Enligt närvarolista sidan 2
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ANSLAGIBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Myndighet:
Sammanträdesdatum:

Anslaget sätts upp

Protokollets
förvaringsplats

Underskrift:

Samordningsförbundet i Sollefteå
2016-02-04 §§ 1-11

2016-02-17 Anslaget tas ner 2016-03-09

Försäkrings~as~an S~llefteå, Samordningsförbundets kontor
/--~

Sandra Molund
~
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Reservation
Anteckningar

Mikael Sjölund
I X I X I I 1MötesordförandeSollefteå Kommun

Linnea Stenklyft

Landstinget Västernorrland
--

Roland Hagström
I X I X I I IJusterareFörsäkringskassan

--
Laila Öhrling
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Arbetsförmedlingen i Sollefteå
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Leif Eriksson
X -

Sollefteå kommun

Leif Palmberg
-

Landstinget Västernorrland

Torbjörn Hellström
-

Försäkringskassan

Anna-Britta Antonsson
-iiiifl:iKramfors
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Guniris Jonasson

Sekreterare
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Dagordning
fastställd vid styrelsens sammanträde 2016-02-04

Ärenden Paragraf Sida Bilaga

1
Sammanträdets öppnande, val av justeringsperson och -

godkännande av dagordning

2 Föregående protokoll 1 4

3 Fastställande av belopp för medfinansiering av projekt UTAS 2 4

4 Ansökan om ofördelade FINSAM-medel för 2016 3 3

5
Ansökan om utökad finansiering av projekt

4 5
"Sollefteå kommunlFK"

6 Internkontroll/Styrdokument 5 5

7 Ägarsamråd 6 5

8 Nationell FINSAM-konferens 2016 i Eskilstuna 7 6

9 Lägesrapport från projekten 8 6

10 Informationer 9 6

11 Nästa sammanträde 10 7

12 Övriga frågor 11 7

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE, VAL AV JUSTERINGSPERSON OCH

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Mikael Sjölund hälsar välkommen till dagens sammanträde och Roland Hagström väljs att justera
dagens protokoll.

Den utsända dagordningen godkänns.

§1
FÖREGAENDEPROTOKOLL

Föregående protokoll godkänns.

Beslut
Protokollet läggs till handlingarna.

§ 2
FASTSTÄLLANDE AV BELOPP FÖR MEDFINANSIERING I PROJEKTET UTAS

Enligt styrelsebeslut 2015-11-26 § 62, ska överskottet från SamCoach 2015, användas till att
medfinansiera projekt UTAS. Fastställande av beloppets storlek hänsköts till dagens möte.

Beslut
Beloppet för medfinansiering i projektet UTAS fastställs till 150 tkr.

§3
ANSÖKAN OM OFÖRDELADE FINSAM-MEDEL FÖR 2016
Staten erbjuder samordningsförbunden att söka ytterligare medel för insatser under 2016.
Maxbeloppet att söka är 500 tkr och inga krav på medfinansiärer ställs.
Målgrupper som ska prioriteras är långtids sjukskrivna, ungdomar i farozonen för aktivitets-
ersättning och unga med aktivitetsersättning.
Pengarna kan sökas för att genomföra en lokal behovsanalys och ta fram en plan för aktiva insatser
utifrån genomförd behovsanalys.
Alternativt för att finansiera redan aktiva insatser för målgruppen, både strukturövergripande och
individinriktade. Ansökan ska vara inskickad senast 2016-03-01 och beslut meddelas senast 2016-
03-08.

Beslut
De presenterade ansökningarna från förbundschefen godkänns och insänds till Försäkrings-kassan
genom förbundschefens försorg .

. atur ~Justerarnas sign /fL~ Utdragsbestyrkande
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§ 4
ANSÖKAN OM UTÖKAD FINANSIERING AV PROJEKT - SAMVERKAN SOLLEFTEÅ

KOMMUN/FöRSÄKRINGSKASSAN

Försäkringskassan och Sollefteå kommun önskar en utökad finansiering av projekt "Samverkan
Sollefteå kommun och Försäkringskassan". Anledningen är att det under upp starten av projektet
blivit tydligt att det behövs en särskild resurs for äldreomsorgens enheter i Västraområdet, för att
kunna tillhandahålla de arbetsplatsnära aktiviteter som planeras. Ansökan avser 0,4 årsarbetare
under tio månader, vilket innebär en kostnad av
172 tkr.

Beslut
Ansökan om medfinansiering med 172 tkr godkänns under forutsättning att ansökan om extra
tilldelning 2016 från staten godkänns. Medfinansieringen fördelas med 154,8 tkr ur extra tilldelade
medel samt med 18 tkr ur eget kapital.

§5
INTERNKONTROLL/STYRDOKUMENT

En översyn av internkontrolldokumentet och fastställande av hur årets interkontroll ska ske.

Beslut
Ärendet bordläggs till nästa möte.

§ 6
ÅGARSAMRÅD

Enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 2013:1210 § 23, ska styrelsen
fastställa samordningsforbundets budget senast 30 november årligen. Styrelsen ska dess-forinnan
samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.
Med anledning av det föreslår förbundschefen att styrelsen fattar beslut om att kalla samman ägarna
för att diskutera bidrags storleken for 2017. Tidsmässig bör samrådet ske under våren med hänsyn
till Landstinget och Kommunens budgetarbete.
För att underlätta för parterna kan ett gemensamt ägarsamråd eventuellt planeras tillsammans med
Kramfors och Örnsköldsviks Samordningsförbund.

Beslut
Förbundschefen rar i uppdrag att vidare undersöka möjligheten till ett gemensamt ägarsamråd
tillsammans med Kramfors och Örnsköldsvik och utifrån detta lämna förslag till styrelsen.

JAL~ Utdragsbestyrkande
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§ 7
NATIONELL FINSAM-KONFERENS 2016 I ESKILSTUNA

Årets nationella FINSAM-konferens är förlagd till Eskilstuna.

Beslut
Förbundschefen och två styrelserepresentanter representerar Sollefteå vid årets nationella FINSAM-
konferens. Intresseanmälan från ledamöter görs till förbundschefen.

§ 8
LÄGESRAPPORT FRÅN PROJEKTEN

Rapporteringen framflyttas till nästa möte

§9
INFORMATIONER

Skrivelse till Landstingsdirektören angående SUS
Landstinget i Västernorrland har för närvarande inget avtal med Försäkringskassan om rätt att
beställa behörigheter i SUS. Då detta är nödvändigt för berörda personer ska kunna registrera i
SUS, har förbundschefen för avsikt att skicka en skrivelse till Landstingsdirektören och lyfta frågan
om avtal.

§ 10
NÄSTAS~TRÄDE
Då flera ledamöter/ersättare anmält att de inte kan delta i möte den 23 mars, och mötet då inte blir
beslutsmässigt, senareläggs nästa sammanträde till torsdagen den 14 april kl 09.00.
Årsredovisningen kommer därmed att skickas in per capsulam.

§11
ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.

Ordföranden avslutar mötet

J~

Utdragsbestyrkande


