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Protokoll från ordinarie styrelsemöte för Samordningsförbundet
Härnösand - Timrå

Datum:

Plats:

Närvarande:

Närvarande ersättare:

Övriga:

Utses att justera:

Underskrifter:

Ulrika Sahlin
Verkställande tj änsteman

20t7 -03-28

Härnösands kommun, Nybrogatan l5

Anders Byquist, Härnösands kommun
J an-Christer .Ionsson, Timrå kommun
Carin Lockner-Hohnberg, Försäkringskassan
Marita Bj örling, Larrdstinget

Torgny Jarl, Härnösands kommun

Jonas Lundgren ekonom
Andreas Sjölander, Landstinget
Ulrika Sahlin. verkställande tjänsteman
Anneli Ringbro, Arbetsförmedlingen

Carin Lockner-Holmberg

e#;,ffi#
Ordförande

(ffir1"1,Å&1,(^11,,1
Carin Lockner Holmberg I

Justerare

BEVIS OM ANSLAG

Justering av Samordningsförbundets protokoll har tillkännagivits genom anslag på

huvudmännens anslagstavla

Sammanträdesdatum 
'

2017-03-28
Anslaget uppsatt den
20t7-04-12

Anslag nedtas den
2017-04-26

Protokollet omfattar §13-29Förvaringsplats för protokollet är Härnösands kommun

Ulrika Sahlin
Verkställande tj iinsteman
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§14

Mötets öppnande
Styrelseni brdförande Anders Byquist hälsar alla välkomna och förklarade möte

öppnat. Hälsar Andreas Sjölander. som är ordförande i Folkhalso-primärvårds-

oth tandvärdsnämnden samt ordf-örande i kommunfullmäktige speciellt

r,älkommen. Mötet inleds med en presentationsrunda'

Styrelsen ajournerade sig för dialog rned Andreas Sjölander.

Andreas Siölander infortnerar om att det är Folkhälso-primärvårds- och

tandvårdsnärnnden som Finsam ligger under inom landstinget. Landstinget har

for avsikt att bli tydligare med vad de förväntar av samordningsforbundet. Från

landstingets sida är det fokus på jämlik hälsa. Peter Möllerswärd, t.f. enhetschef

vid landstin-uets etthet för folkhälsa" har en inbokad träffmed länets

förbundschefer/verkställande tjänstemännen flör dialog inför ägarsamrådet mm.

Dialog fördes även om att det är viktigt att landstingsrepresentanter närvarar i
lörbundens utvecklingsgrupper och beredningsgrupper'

Anders berättar att han och Jan-Christer planerar en dialog med kommunalråden

i Härnösancls och Timrås kommun, inför ägarsamrådet, de ska då diskutera om

vad vill vi tillsammans? Hur drar vi nytta av samarbetet? Det är viktigt att

politiken på ett tydligare sätt är med i Finsarnfrågorna. I dag är det lbrtfarande

lag tunskap om förbunden, det är: viktigt att politiken blir mer insatt. Andreas tar

med sig det som sagts.

Godkännande av dagordning

S amo r dn in gsfi) rb un d et beslut ar :
Att godkänna dagordningen.

Yal av justerare

S amo rdn in gsför b u n d et b e s I ut ar :
Att utse Clarin Lockner-Holmberg att justera protokollet.

Genomgång av föregående protokoll

S umo rd n ingsft) rb un d et b es I ut ur :
Att 1ägga protokollet till liandlingarna.

Ekonomi
o Rappofter

S tmo rdnin gsfi)rb un det b es I utar :
Att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna'

Årsredovisning
Verkställande tjiinsteman har inkommit med ett forslag till årsredovisning for

verksamhetsåret 2016.

§1s
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S smo r dningsJö r b u ndet b es I utar :
Att godkänna ärsredovisningen med den justering som beslutades på mötet.

§ 19 Uppdatering av betalningsattestanter

S a mo rdnin gsfi) r b u n d et b es I utar :
Att godkänna uppdateringen av betalningsattestanter.

§ 20 Genomgång av ber.iljade insatser/projekt
Verkställande tj änsten'ran presenterar en sammanställning över förbundets
hittills beviljade rnedel till insatser.

S amor d n in g sför b u n d et b es I ut ur :
Att en sammanställning över beviljade medel skall ges vid varje stylelsemöte.

§ 2l Ansöhan; Arbetsmarknadstorg, projektledare
Timrå kommun som projektägare ansöker om 500 000 kronor för perioden
1 iuli - 31 december 2017 .

S a mo r dnin gsför b wt d et b es I ut a r :
Att bevilja ansökan med 400 000 l«onor för perioden 1 maj 15 decernber
2017. Det är bra att komrnunen kommer igång tidigare med insatsen.
Verkställande tj änsteman upprättar avtal.

§ 22 Ansökan; Förstudie kring samverkan mellan olika myndigheter (inför ett
ev. arbetsmarknadstorg).
Härnösands kommun som projektägare ansöker om 380 000 kronor för perioden
1 april 3 1 decemb er 20ll .

S am ord nin gsfi)r b un det b es I ut o r :
Att bevilja ansökan med 380 000 kronor och för perioden 1 maj - 15 december
2017 . Det är' bla att kommunen kommer igång tidigare med insatsen.
Verkställande tj änsteman upprättar avtal.

§ 23 Ansökan; Handledare på arbetsintegrerat socialt företag.
Härnösands komrnun sorn projehtägare ansökcr orn 470 000 kronor 1'ör perioden
1 april 2017 - 31 mars 2018.

S umo r d n ingsfö r b u n det b es I utar :
Att bevilia ansökan med 470 000 klonor för' perioden 1 april - 3 1 mars 2018.
Projektägaren ska i kommande redovisning presentera en modell för ett
längsiktigt fortsatt samarbete efier projekttiden. Verkställande tjänsteman
upprättar avtal.

&c{
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Riktlinjer projekt och redovisningar samt utbetalning av projektmedel

S omo rdnin gsJörb un det b es I utar :
Att godkänna dokumentet riktlinjer för projekt och redovisningar med den
justering som beslutades på mötet. Projekten ska inkomma med en

halvtidsrapport samt en slutrapport. Hältten av det beviljade medlet ska betalas
gt i början av projekttiden och resterande medel betalas ut i slutet av projekttiden
efler slutredovisningen.

Avtal köp av tjänst
Verkställande tjänstenian är i dag inlånad från Försäkringskassan till och med 31

atrgusti 2017 . Förbr,urdet är intresserad av att verkställande tjänsteman även i
lörsättningen har en tjänstegrad på heltid. Frågan ställs till verkställande

tjänsteman om hon kan tänka sig att forlsätta efter den 31 augusti. Verkställande
tjänsteman meddelar att hon gärna fortsätter.

S amo rdn i n gsJö r b u n det b es I utur :
Att ordfolande fär uppdraget att kontakta Försäkringskassan för att diskutera en

förlängning på avtalet. Ordforande undersöker om avtalsperioden kan avse

längre tid än ett år. Beslut tas vid styrelsemötet den 30 maj.

Rapporter
. Konferensen på Hallstaberget den 9 februari

- En l1,ckad inspirationsdag, där man fick ta del av olika projekt/insatser i
länet. M.vcket uppskattat var att en 3v projektdeltagarna var med och
berättade sin upplevelse om att delta i insats och vad det har betytt för
hans fi'amtid.

o Sociala löretag
- Ordforande och verkställande tjänsteman har fått deltagit i Timrå

kommuns dialog med Lars Br1'ntesson" deparlementsråd i
regeringskansliet. som har son-r uppdrag att bl a utreda hur socialt
företagande kan stärkas.

. Ordförandekonferensen
- Ordforande berättar att konferensen \/ar inspirerande. Det var bra

diskussioner.
o Försäkringskassans beslut om ofördelade statliga medel för 2017 - SUS-

stödjare.
- Förslaget om SUS-stödjale har dragit in, istället kan forbunden ansöka

om mer medel för 2011 . För att fä ytterligare statlig tilldelning, finns
kravet att kommuner och landsting matchar med motsvarande summa.

S umor dnin g sfi) r b u nd et b es I utur :
Förbundet avser inte att ar"rsöka om ytterligare medel för 2017, eftersom det i
dagsläget inte är på gång någon ny projektansökan till förbundet.

. SUS-uppföljning

§26
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- Verkställande tjänsteman presenterar ett utdrag från SUS.

S amordn in gsJörb u n det b es I utur :
Styrelsen beslutar att verkställande tjänsteman visar olika utdrag fiån SUS
på varje st.vrelsemöte.

o Finsamkonferensen
- Verkstäl1ande tjänsteman rapporterade från konferensen.

. 12 maj, inspirationsdag kring att skapa hälsosamma arbetsplatser.
- Försäkringskassan och Landstinget Västernorrland tillsammans med

sarnordningsförbundet i Sundsvall biuder in styrelsen till
inspirationsdagen.

S u mord n in g sfi)rb u n det b es I ut ar :
De som har möjlighet att gå anmäler sig själv via länken som llnns i mailet,
som verkställande tjänsteman mailar ut.

. Ägarsamråd 18 rnaj
- På forra årets samråd bestämdes det att det är ägarrepresentantelna som

ansvarar f-ör upplägget av ägarsamrådet 2017 och inte verkställande

dänstemännen. Försäk'ingskassan tog på sig uppdraget att ordna
kallelse. dagoldning samt lokal och t-rka. Carin Lockner-Holmberg
inlbrmerar om att hon inte kommer att kunna vara med vid årets

ägarsamråd och datumet k'ockar är,en med Arbetsförmedlings
chef-sdagar. Carin kommer att maila ut till ägarrepresentanterna för att
efierfr'åga ämnen till dagordningen och om datum behöver ändras.

Övriga frågor
Verkställande tjänsteman har fått infonnation om att ledamot Carin Lockner-
Hohnberg ska gå i pension. Clarin bekräfiar detta och meddelar att det är sista
styrelsernötet hon deltar i. Reklvtering efler henne pågår och troligtvis är det
denna person" som kommer att övelta hennes plats i styrelsen. Förbundet fär
information om det. då allt är klart.

Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 30 maj kl. 09.00 i Timrå.

Mötets avslutning
Ordftirande tackade de närvarande ftr visat intresse och bra diskussioner. Ett
extra stort tack till Carin Lockner-Holmberg ftir hennes insats som ledamot i
styrelsen.
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