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Protokoll från extra styrelsemöte ftir Samordningsftirbundet
Härnösand - Timrå inför beslut om att teckna avtal med NNS

Datum:

Plats:

Närvarande:

Övriga:

Utses att justera:

Underskrifter:

201 7-08-31

Vårsta diakonigård

Anders Byquist. Härnösands kommun
Jan-Christer Jonsson, Timrå kommun
Lena Flodin. Försäkringskassan
Marita Björling. Landstinget
N{ohsen Lati fl. Arbetslörmedlingen

Ulrika Sahlin. r'erkställande tjänsteman

\larita Björlin_u

LIlrika Sahlin
Verkställande t j änsteman

BE\IIS O}I ANSLAG

Justering ar Samordningstörbundets protokoll har tilikännagivits genom ansiag pa
huvudmännens anslagstar'1a

Sammanträdesdatum
20 1 7-08-3 I

Anslaget uppsatt den
2017-09-1t

Anslag nedtas den
20t7-09-25

Protokollet omfattar §46-5 3Förvaringsplats ftir protokollet är Hämösands kommun

Ulrika Sahlin
Verkställande tj änsteman
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Samordningsförbundet Härnösand - Timrå

§ 46 Mötets öppnande
Styrelsens ordforande Anders Byquist lörklarar mötet öppnat.

§ 47 Godkännande av dagordning

S umo rd n in gsfö r b un det be s I utqr :
Att godkänna dagordningen.

§ 48 Val av justerare

S amo rdn in gsfö r b un d et b es I utar :
Att utse Marita Björling att justera protokollet.

§ 49 Teckna avtal - Indikatorer
Verkställande tjänsteman ger intbrmation om vad avtalet innebär.

S umo r dn in gsfö r b un det b es I ut ar :
Efter diskussion om forbundet avser ansluta sig till avtalet finner ordförande att
det töreligger två förslag. Ett att avvakta teckna avtalet och ett att förbundet
tecknar avtalet. Efter omröstning f-rnner ordförande att forslaget att avvakta med
att teckna avtalet r unnit majoritet. Sn relsens beslut blir därför att inte teckna
ar talet.

§ 50 Förbundschefsdagarna den 17-18 oktober 2017

S amor dningsft)r b undet b es I utur :
Att verkställande tjänsteman ska delta i konferensen.

§ 51 Information
- Jledelsrilldelning

Verkställande tjänsteman informerar om grundtilldelningen fian
Försäkringskassan och att förfiågan har gått ut till övriga medlemmar om att
svara upp mot tilldelningen. I slutet av oktober kommer Försäkringskassan
att meddela hur fördelningen kommer att bli.

- Anmcilan grundutbildning i Finsam 26 oktober, Hotell höga ktt,sten.

Verkställande tjänsteman informerar om att grundutbildningen är bokad till
den26 oktober och anmälan att delta görs snarast till verkställande
tjänsteman.

- 23 oktober 13-15, Förelcisning/forestcillning med Pr)r Larshans sumt ()stru
I e at ern på Soråkers .folketshus.
Verkställande tj änsteman informerar om ftireläsninger/fbreställningen och
meddelar att sista anmälningsdagär den 9 oktober. Anmälan görs till
verkställande tj änsteman.

S amo r dningsfi) r b un det b es lutar :
Mohsen, Anders och Marita anmäler sig till att delta i Finsamutbildningen den
26 oktober. Infbrmationen läggs till handlingarna.
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§ 52 Nästa möte
Nästa möte är inplanerat den29 september kl. 09.00 i Timrå. Aktuell möteslokal
framgår av kallelsen.

§ 53 Mötets avslutning
Ordfdrande ft)rklarar mötet avslutat.
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