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§ 54 Mötets öppnande
St-vrelsens vice ordforande Jan-Christer.lonsson hälsar alla välkomna och
iörklarar mötet öppnat. Hälsar Ama-Kari Lindholm Berglund speciellt
rrälkeimmen. §tyrelsen ajournerade sig för information av Anna-Kari som
berättar hur arbetet har gått med att undersöka ftirutsättningarna for ett
arbetsmarknadstorg i Härnösand.

Anna-Kari berättar att mycket har gått ut på att kny'ta kontakter. Hon har bland
annat träffat Dan Näslund från Landstinget som ser det positir,t till att
hälsocentralema är kopplade till torget. Vidare har hon haft dialog med både
Arbetsfiirmedlingen oeh Försäkringskassan och denna dialog fortsätter. Hon har
även träffat näringslivet, §om är positivt inställda.

Utifrån frirstudien har nu ett ftirslag tagits fram om hur ett arbetsmarknadstorg i
Härnösand kan se ut. Ett beslut om arbetsmarkandstorget väntas tas av
Härnösands kommun inom kort. Om ett positilt beslut tas, så kommer det att
ansökas om medel från samordningsförbundet och planen är att
arbetsmarknadstorget ska startas upp i fbbruari 2018.

§ 55 Godkännande av dagordning
Hämösands kommun har meddelat att de drar tillbaka sin ansökan. därmed utgår
punkt I på dagordningen.

S amo rd n in gsfi) rb undet bes I utar :
Att godkänna dagordningen.

§ 56 Val av justerare

S amo r dnin gsJör ba n det bes I uta r :
Att utse Lena Flodin att justera protokollet.

§ 5? Genomgång av fiiregående protokoll

S a mor dningstör b un det bes lutur :
At{ lägga protokollen till handlingarna.

§ 5S Ekonomi
- Rapporter

Aktuell resultat- och balansrapport per den 26 september 2017 samt
utbetalningar till p§ekten presenterades.

- Genomgång av beviljade insatserlprojekt.

S amo r d n in g sJö r b u n det b esl utar :
- Att lagga de ekonomiska rapportema till handlingarna.
- Att betala 352 500 k av det totalt bevi§ade medlet. till projekt "Handledare

på arbetsintegr€rat socialt ftiretag, under ?017 och kvar blir då att betala ut
resterande av det beviljade medlet ItSr perioden januari - mars 201 I efter
projektets slutrapport! som ska ske i mars 2018. Verkställande tjänsteman tär



Samordningsförbundet Härnösand * Timrå

uppdraget att justera detta i avtalet mellan forbundet och F{ärncisands

kommun.
- Verkstäilande dänsternan får även uppdraget att göra ett ti11ägg i törbundets

'"Riktlinjer ttir tlnansiering av samverkansprojekt". så att det fiamkommer
att målsättningen är att beviliat medel betalas ut till pro.iektägaren under de1

år det ska bokftiras på.

§ 59 Projektrapporter
- Utvecklad och samordnad studie- och yrkesvägledning

- Förstärkning av lärande och arbete, rehabiliteringsvetare

- LTtöknine arbetslörberedande re,4rabilitering. Etappen

S s mo rd n in gsfii r b u n det b es I utar :
Att godkänna rappoderna och att utbetalning av beviliat ntedel kan göras.

§ 60 Uppliiljning internkontroll
Verkställande dänsteman berättar att hon tillsammans med ordtbrande Anders

B1''quisr och ekonom Jonas l,undgren har fiil-it upp intemkontrollen samt gf ort
stickprov utifrån 1017 års internkontrollplan. Verkställande tiänsteman har giorl

e6 skrivelse där resultatet lrån uppöfiningen av interkontrollen presenteras

(bilaga 1).

S amo rdni n gsfiir b un det b esl uta r :
Att godkänn a upplii l-i ningen av interkontrol len.

§ 61 VerksamhetsPlanen 2018
Vid verksamhelsplaneringsdagen den 31 augusti diskuterades en eventuell

lorändring av ett ar, det mätbara målen ltr pro.iekt" under punkt 7 i
verksamhetsplanen. Diskussion tördes kring detta.

S a m ord n i n gsfit rb un det h e s I utar :
Verkställande tjänsteman ska maila ut till samtliga stvrelsemedlenrmar gällande

vilket rnål som bör lörändras och inhämta fiirslag till örändring av

mållbrmuleringen.

§ 62 Information
- 'firnrå kommuns beslut om styrelsens ansvarstiihet 1ör 2016

- Landstingets beslut om styrelsens ansvärslrihet för 201 6

- Hämösands kommuns beslut om stl"relsens ansvarsfiihet lör 2016

- Försäkringskassans infbrmation angående ör'ers1'n av timpris tör personal

sgm arbetar i samverkansuppdrag rned llnansiering av sanrordningsfi)rbund.

- Behovsanalvs

S umor dn in gsfi) rb u n det bes I ut ar :
Att lägga infontationen till handlingama'

§ 63 RaPPorter
e Minnesanteckningar tiån utvecklingsglllppen
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o Ltmch till lunchkont-erensen höga kusten
- Verkställande tjänsteman informerade från konferensen och

rneddelar att länets törbund tillsammans planerar ftir en
inspirationsdag i Härnösand. torsdag den 8 f-ebruari 2018. De1 är bra
att sty-relscn redan nu noterar datumet. Övriga som kornmer att bli
inbjudna är ägarepresentanterna. cheligmppen mm. Focus under
dagen kommer troligen att vara integratior-r oclr nyanlända och
lrågeställningen om santordningstörbunden kan vara en del/trjälpa till
rned detta? Vad kan vi göra? Mcr inlbrmation komnrer 1i'amöver.

r SLiS-uppf'öljning
- Verkställande tjänsteman presenterade utdrag tiån StjS.

S omo rd n i ngsfii rb und et b e s I uta r :
,,\tt [ägga rappofierna till handlingama.

§ 61 Övriga frägor
Ingen övrig liåga togs LIPP.

§ 65 Nästa möte
l§ästa rnöte är inplanerat den 28 november. men etiersom det framkommer att

det är några som har törhinder då. får r,'erkställande tiänstentan boka om tiden.

§66 Mötets avslutning
N4ötets ordtörande tackar samtliga och lirrklarar mötet avslutat.

r*{:ri ,'r.-q{'I -lff/



Uppföljning av internkontroll 2017
Utifrån min roll som verkställande tjiinsteman har jag ansvar ftir att ftilja upp den interna
kontro I len och återrapportera til I styrel sen.

Uppföljning av ökad samverkan/samarbete och utvärdering
Vid min kontroll av vad projekten medfört för ökad samverkan/samarbete frnner jag att

projekten medftjrt utökat samarbete mellan samverkanspartema, se nedän.

Projekt

Utvecklad och sumortlnad studie- oeh yrkesviigledning. Projektiigare Timrå kommun och
samverkanspart Arbetsformedlingen.

Hur såg samarbetet ut mellan parterna i projektet vid starten?
Vid starren och innan projektet såvar samarbetet mellan de olika partnerna väldigt
personbundet. Samverkan uppstod när det efterfrågades av t ex arbetsftjrmedlingen.

Samverkan kan ha varit att studie- och yrkesvägledaren skulle hålla i en intbrmationsträff ftir
arhetsfr rmedl ingens de ltagare.

Samverkan har inte varit strukturerad, den har varit väldigt sporadisk. När kontakten på

arbetstörmedlingen har slutat har även samverkan gjort det och det har gått l,ang tid mellan
gångerna. Samverkan har dock funnits mellan AFs handläggare och SYV när de har haft
gemensamma deltagare/elever.

Har projektet hittitls medfiirt ett utökat samarbete mellan samverkansparterna?l Läggs
mer tid på sarnarbetet nu?
Samverkan är mer organiserad nu. Arbetsftirmedlingens verksamhetschef och

vuxenutbildningens chef har tillsammans med arbetsfbrmedlare och SYV inplanerade och

regelbundna informationsträffar. De samverkar för att hitta rätt målgrupper. SYV ftirsöker
även informera arbetsftirmedlama vad vuxenutbildning innebåir bl.a genom en intern
infbrmationsbroschyr om vuxenutbildning. Det är nu ett mer struktlrerat samarbete.

Handledare på soeialt arbetsintegrerattiiretag,projektiigare Håirnösands kommun och

samverkanspart arbetsfiirmedlingen

Hur såg samarbetet ut mellan parterna i projektet vid starten?
Arbetslivsförvaltningen hade ett samarbete med det arbetsintegrerade fi)retaget gälande
placering av deltagare. I det flesta fall deltagare med NPF-diagnoser. De placerade på

företaget och giorde regelbundna uppftiljningar.

Har projektet hittills medliirt ett utökat samarbete mellan samverkansparternn?/ Läggs
mer tid på samarbetet nu?
Projektet har medfort att en konsulent finns tiilgåinglig på arbetsplatsen. Företaget har ordnat

med ett eget kontor åt konsulenten. Konsulenten ffir på så sätt möjlighet att finnas fy'siskt

nåtrvarande under hela dagen. Få en bättre inblick i hur arbetet med deltagarna fungerar och

kan på så sätt fä en bild av vilket stöd deltagare och företag behöver.

Konsulenten har kunnat bistå arbetsledare och ftiretagsledare med handledning i olika
situationer. Hon har kunnat ge konkreta råd och vägledning till personalen i hur de ska arbeta

med personer med olika typer av hinder. Konsulenten har också hjälpt till att skapa rutiner



och tagit fram kognitiva hjälpmedel fiir deltagare samt gett väglednirtg till personal om hur de
anviinds.

Konsulenten har påbörjat en törankring av Supported Employment hos arbetsgivare och
handledare för att på sikt kunna börja arbeta mer aktivt utifran metoden. Även om bara
konsulEnten är den som fullt ut kan använda metoden så;ir det viktigt att övriga känner till
den. Detta itir att deltagama på sikt ska kunna slussas ut till andra arbetsgivare ftir att ge plats
for nya deltagare på det socialt integrerade ftiretaget.

Mer tid låggs på samarbetet med både fiiretaget och övriga myndigheter då konsulenten blir
spindeln i nätet på arbetsplatsen även gentemot de andra myndigheterna som samverkar på
arbetsplatsen. Utifran detta kan man säga att projektet lett till att mer tid läggs på samverkan
mel I an myndigheter j ämf'ört med tidigare,

Utökning urbetsfiirberedande re/habilitering Etuppen, Projektägare l{ärnösands kommun
och samverkanspart Arbetsftirmedl ingen och Ftirsäkringskassan.

Hur såg samnrbetet ut mellan parterna i projektet vid starten?
Arbetslivsftiwaltningen hade ett samarbete uppbyggt rörande deltagare som var aktuella hos
minst två myndigheter och stod langt ifrån arbete. Flertalet har aldrig arbetat eller har arbetat
under en kort period i sitt liv. Beredningsgruppen med regelbundna möten har fungerat sedan
2008.

Har projektet hittills medfiirt ett utökat samarbete mellan samverkansparterna?/ Låiggs
mer tid på samarbetet nu?
Gruppen langvarigt sjukskrivna med omfattande problematik och medicinska hinder att
komma tillbaka till arbete var en grupp som sarm,erkan inte skett kring sedan tidigare. Dessa
personer harlhx haft långvariga anställningar hos en arbetsgivare men ordinarie utbud av
rehabiliteringsinsatser har inte kurmat tillgodose personemas behov for att komma åter i
arbete. Att ge dessa personer möjlighet att få det sammanhållna stöd relhabilitering som
Etappen och specialkornpetens via Sambandet kunnat erbjuda gjordes möjligt via projektet.

Arbets{iirberedande relhabilitering av personer med kognitiv, fysisk" psykisk eller social
problematik är ofta en lång prosess som kräver hög grad av kontinuitet" struktur och stöd. Det
har denna utökade målgrupp kunna ta del av via projektet.

Verksamheten har sedan liinge ett gott samarbete med övriga myndigheter. Det som främst
har påverkats genom projektet ä att målgruppen varit en annan. Det har i sin tur lett till att
konsulentema har samarbetat med andra parter inom de olika myndigheterna. De har alltså
breddat sitt nätverk vilket kan ha positiva effekter även liingre fram.

Förstiirkning i verksamheten Liirande och arbele med rehahiliteringsvetare

Hur såg samarbetet ut mellan pårtorrta i projektet vid starten?
Nåir rehabiliteringsvetaren började sin tjänst 2016-08 så tanns det redan ett bra samarbete
med Fk:s dåvarande samverkanshandk§gare. Den handläggaren bytte arbete och en ny
handläggare kom med ett glapp på några månader. Vilket innebar att det blev ett avstannande
i uppdragen/samarbetet. Niir det gäl1er Af samt Soc så var samarbetet redan igang vid
projektets start.



Har projektet hitti[s med{iirt ctt utök*t samarbete mellan samverkansparterna?/ Läggs
mer tid på samarbetet nu?
Den nya samverkänshandläggaren från Fk har också slutat (iuni 2017) och ny handläggare är
klar f o m september 2017. Vilket har glort att uppdragen som kom från Fk i våras "hänger" i
luften då det inte finns någon handläggare afi diskutera eller låimna över till, då uppdraget är
slutftirt. Inom 1 år så iir det idag den htdje handläggaren från Fk inom samverkan mellan Af
o Fk. Åven fast det har bytts personal inom Af o Soc så har det funnits fler personal att
tillfråga och det underlättar samarbetet.

Utvärdering
Vid min kontroll av utvärdering, finner jag att samtliga beviljade projekt fiiljer upp sina

verksamheter via SUS och egna frågeställningar till deltagarna.

Avtalen
Vid uppfiiljning av de upprättade avtalen, finner jag att de efterlevs.

Lltvecklingsgruppen och beredningsgrupper
Verkställande tiiinsteman har sedan 2016 varit sarnmankallande till beredniugsgruppeu i
Timrå och hållit i deras möte, då arbetet med gruppen inte har fungerat fullt ut. Verkställande
tjänsteman deltar även några gånger per år i beredningsgruppen i Hämösand, där arbetet
flyter på.

Verkstäftande tjåinsteman träffar utvecklingsgruppen cirka varannan månad. Tyvärr har
landstingets representant haft stor frånvaro.

Verkstäilande tjiinsteman har under våren 2Al7 varit i kontakt med Kristina Mårtensson,
landstingets verksamhetschef fiir psykiatriska Låinsverksarnheten, gällande representant från
psykiatrin i både beredningsgruppen i Timfå samt till utvecklingsgruppen. Tyvärr så har ännu
ingen representant utsetts diirifrån.

Nu när arbetsmarknadstorget i Timrå startar blir det safitma beredningsgrupp där som i
fiirbundet. Det innebär att den kommer att utökas med representanter fran skolan och
Försäkringskassan, vilket iir mycket positivt. Det våintas även på svar under hösten om en
representant från landstinget.

Internkontroll gällande verksamhetsplan och finansierade projekt
Förbundet ftiljer upp det finansiella måIet vid varje styrelsemöte genom ekonomirapporterna.
I utvecklingsgruppen och beredningsgrupperna pågår ständigt arbete med utveckling och

förbättring av samarbetet mellan samarbetspartema. Projektens måluppfyllelse ftiljs upp i
rapporterna och verkställande tjänsternan gör utdrag ur SUS (systemet tbr uppftiljning av
samverkansinsatser), som s§relsen tar del av vid styrelsemötena,

Intern kontroll av löpande rutiner
Verkställande dänsteman har tillsammans med ordfiirande och ekonom gått igenom de

löpande rutinerna enlig1 interkontrollplanen ftrr 2017 och vi har med gemensamt ansvar gjofi
det som åligger oss.

Attestrutin
Det finns en altestrutin upprättad och vid stickprov efterftil-is denna.



Utbetahing av arvoden och representation
Rutinen ftir utbetalning av arvoden till tjiinstemiin anställda av de statliga myndigheterna, iir
den att verkställande §änsteman fyller i en utanordning utifiån tjiinstgöringsrapporten och
lämnar denna till förbundets ekonom for utbetalning direkt till tjänsternannen.

Rutinen för utbetalning av arvode till styrelsens komrnunpolitiker och landstingspolitiker, tir
den att tjänstgöringsrapporten fdr gällande politiker skickas till kommunen/landstinget som
betalar ut an'odet till politikern och därefter skickar kommunema/landstinget faktura till
verkställande tjiinsteman, som stämmer av att det är rätt utbetalt mot tjänstgöringsrapporterr.

Stämmer beloppet attesteras fakturan och iiimnas till ekonom för utbetalning.

Faktura från kommunerna på betalda aruoden under året, kommer till forbundet i slutet av
året. Landstinget skickar in sin fakrura löpande.

Stickprovskontroll har giorts på ett iirende. se bilaga 1. Vid kontroll framkommer ingen
awikelse från rutinen kring utbetalning av arvode.

Diarie och arkivering
Ordforande har tiuat på diariet och inte f'unnit någon brist.

Utbetalning av insatser
Rutinen kring utbetalning av medel till projekt har till och med mars 2017 varit den att
projekten ska låimna en tertialrapport och slutrapport och aft styrelsen ska godkänna den

innan utbetalning av medel sker till projektägaren. Den 28 mars 2017 tog s§T elsen beslut om
att de beviljade projekten ska inkomma med en halrrtidsrapport samt en slutrapport. Hälften
av det bevi§ade rnedlet ska betalas till projektägaren i början av projekttiden och resterande
medel betalas ut i slutet av p§ekttiden efter slutredovisningen.

De projekt som vid ingangen av Z}fi redan har ett avtal gäller rutinEn med tertialrapporter
och de ansökningar som är godkiinda efter den 28 mars ftiljer den nya rutinen.

Utifran redovisad moms på inkommande fakturor ansöker ekonomen kvartalsvis om
ersättning for motsvarande belopp hos skatteverket.

Vid stickprovskontroll framkommer att rutinen efterlevs.

Timrå 170929

Verkställande diinsteman
Ulrika Sahlin


