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Plats:

Närvarande ordinarie ledamöter:

Ej närvarande;

Övriga:

Utses att justera:

Underskrifter:

2017-tt-28

Terminalvägen 10, Timrå

Anders Byquist, Hiimösands kommun
Jan-Christer Jonsson, Timrå kommun
Lena Flodin, Försiikringskassan

Marita Björling, Landstinget Västernorrland
Anita Hell strand, Landstinget Västernorrland
Mohsen Latifr, Arbetsformedlingen
Annelie Ringbro, Arbetsförmedlingen
Roger Boork, Timrå kommun
Jessica Näs, Försäkringskassan

Ulrika Sahlin, verkställande tjiinsteman
Malin Jakobsson
Marie-Louise Lundqvist
Anna-Kari Lindholm Berglund
Åsa Engkvist
MalinÅberg
Anneli Mackin

Lena Flodin
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Lena Flodin
Justerare

Ulrika Sahlin
V erkställ ande tj änsteman

Byqui

BEVIS OM ANISLAG

Justering av Samordningsftirbundets protokoll har tillkäruragivits genom anslag på
hur,udmännens anslagstavla

Sammanträdesdatum
20t7-tt-28

Förvaringsplats ft)r protokollet är H?irnösands kommun

Ulrika Sahlin
Verkställande tj änsteman

Anslaget uppsatt den
2017-12-13

Anslag nedtas den
2017-t2-27

Protokollet omfattar §67-85
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§67

§68

Mötets öppnande
Styrelsens ordftirande Anders Byquist hälsar alla välkomna och ft)rklarar mötet

öppnat.

Godkännande av dagordning

S umo rdningsJörb un det b es lutar :
Att go dk?inna dagordningen.

VaI av justerare

S amor dning sfi)rb undet b es lutar :
Att utse Lena Flodin att justera protokollet'

Inkallelseordning (Inträdesordning ftir ersättare vid ordinarie ledamots

frånvaro)
Verkställande tjänsteman har undersökt med kollegor i låinet gällande om de har

ett beslut om inkallelseordning for sitt ftjrbund. Deras svar är att det inte finns.

S umordning sförb un det b es lutar :
Att Jan-Chfister far i uppdrag atttitlamer på detta. Han kommer att höra med

Andreas Strömgren (kommunchef, Timrå) om han kan hjälpa till att undersöka

med SKL, vad som gäller.

Rapporter
- Utvecklad och samordnad studie- och yrkesvägledning, Timrå kommun
En skriftlig slutrapport med ekonomisk redovisning har lämnats in till ftirbundet

och Malin Jakobsson presenterar slutrapporten muntligt på styrelsemötet.

Målet med insatsen var att ftirbättra samverkan mellan vuxenutbildningen,
arbetsftirmedlingen samt verksamheten Lärande och arbete.

Detta har ftirbättrats genom att utforma en mer organisatorisk samverkan istället

for personbunden samverkan.2018 kommer Timrås nya arbetsmarknadstorg att

startats där studie- och yrkesvägledaren kommer ingå i arbetsgruppen. Detta

pga. det framgångsrika projekt denne avslutar nu.

Studie- och yrkesvägledaren iir utbildad rehabiliteringsvetare vilket har fungerat

mycket bra när det gäller samverkan och planeringen med eleverna eftersom

studie- och yrkesvägledaren har en bred kompetens gällande funktions-
variationer och hur denne ska arbeta med målgruppen. Inom Vuxenutbildningen
har inte projektledarens kompetens firnnits ftirut, därftir har projektet varit
framgångsrikt eftersom en stor del av eleverna har olika funktionsvariationer.
Målgruppen kommer att bli bredare när studie- och yrkesvägledare påbörjar sin

nya tjänst eftersom att oavsett ålder bör alla med psykisk ohälsa och andra

funktionsvariationer ha möjlighet att fä samma vägledning och ftirstärkt stöd när

dessa har påbörjat sina studier.

- Förstärkning i Lärande och arbete, Timrå kommun
En skriftlig slutrapport med ekonomisk redovisning har lämnats in till ftirbundet

och Marie-Louise Lundqvist presenterar slutrapporten muntligt på styrelsemötet.

§6e

§70

§71
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Syftet har varit ftirrehabilterande insatser samt klargöra om rehabiliterings-
potential fanns hos personer som är sjukskrivna och har ersättning fran
Försäkringskassan.
Slutsats: Tidsaspekten har varit den stora framgångsfaktorn i detta projekt då
Arbetskonsulenten har haft möjlighet att genomfiira ftirdjupande kartläggningar
utan tidsbegriinsningar. Det har minskat "felplaceringar" vid sökande av
arbetstriiningsplatser till deltagarna samt bidragit till delaktighet och
engagemang från deltagarens sida. En ftirdel har också varit at| Lärande och
Arbete (arbetsmarknadsenheten, Timrå kommun) inte iir någon myndighet utan
ett komplement till myndigheterna.
Under projekttiden, så har det bytts handläggare/ kontaktperson på
Försäkringskassan vilket har medfört att handlingsplanerna som upprättades vid
start inte har fullftljts som det var planerat. Deltagare har under denna tid fått
avslag på ansökan om sjukperrning vilket har medfört att deltagarna har
forsämrats i sin sjukdom och att vägen till målet har tagit liingre tid än vad som
planerades.
Om Försiikringskassan hade varit huvudägare ft)r detta projekt istället ftr Timrå
kommun samt att deltagarna haft en och samma handläggare under hela
projekttiden hade det nog med all sannolikhet ökat tillgängligheten och
tryggheten ft)r deltagarna. Nu niir projektet avslutas, så kommer arbetet med
ftirrehabiliteringen att fortsätta tillsammans med Arbetskonsulenten och flyttas
över till Arbetsmarknadstorget som startar 201 8-0 1 -01 .

- Förstudie kring samverkan mellan olika myndigheter, Härnösands
kommun

En skriftlig slutrapport med ekonomisk redovisning har ltimnats in till förbundet
och Anna-Kari Lindholm Berglund presenterar slutrapporten muntligt på
styrelsemötet.
Syftet med ftirstudien iir att identifiera behov, etablera samverkansformer och
tydliggöra ansvarsftirdelning utifrån individens behov.
Förstudien visar att det finns goda ftirutsättningar samt behov av ett
Arbetsmarknadstorg i Härnösands kommun. Det finns stort intresse till
samverkan men att formerna for detta behöver utkristalliseras i en styrgrupp
bestående av representanter från samtliga aktörer. Frågan om ansvarsftirdelning
har inte heller kunnat fastställas då även detta behöver göras tillsammans i en
styrgrupp. Förstudien fi)reslår;
- att Härnösands kommun genom Arbetslivsftirvaltningen startar ett
Arbetsmarknadstorg i projektform med start 1 februari 2018.
- att utse en styrgrupp med chefer med ekonomiskt ansvar från samtliga berörda
myndigheterna. Styrgruppen fär sedan i uppdrag att arbetavidare med frågor
som samverkansformer, ansvarsftirdelning, lokalisering, målgrupp och
bemanning.

- Utökning arbetsfiirberedande relhabilitering Etappen, Härnösands
kommun

En skriftlig slutrapport med ekonomisk redovisning har liimnats in till ftirbundet
och Åsa Engkvist samt Malin Åberg presenterar slutrapporten muntligt på

styrelsemötet.
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Under hösten 2016 påbörjades arbetet, utifrån önskemål från Försäkringskassan,

med gruppen långtidssjukskrivna i behov av förrehabiliterande insatser. Förutom
den primära målgruppen kändes det naturligt att fbrlsätta under 2017 med
utökning av målgruppen att även omfatta personer som står utanlör
Försäkringskassans stödsystem. Många av dessa har kanske aldrig arbetat.

Ett av målen med projektet var att utveckla/förbättra samarbetet mellan

samverkanspafiema. Den sedan tidigare väl fungerande beredningsgruppen med

representanter fiån alla myndigheter har här kunnat användas som

sammanhållande länk i samarbetet.
Det andra målet var att alla deltagare ska uppleva att de fått ökad insikt om sina

egna förutsättnin gar att nå en meningsf ull sysselsättning/arbete/studier.
Trots att personerna som aktualiseras har en komplex problematik framgår det

tydligt att individanpassat stöd under 1ång tid är en framgångsfaktor i arbetet.

Personerna gör framsteg och kommer nän-nare arbete eller studier men det tar

tid. Genom att iaktta personerna i olika typer av miljöer har konsulentema
kunnat bidra med klargöranden kring rehabiliteringspotential hos de aktuella
personerna parallellt med att de fär stöd i sin livssituation.
Totalt under året har 39 personer fått stod i sin livssituation med syfte att

komma närmare arbetsmarknaden. Flera av dessa har också fatt klargöranden
kring arbetsförutsättningar i samarbete med arbetsförmedlingens
rehabiliteringsteam.

- ArbetsmarknadstorgTimrå
De mål som sattes upp för projektarbetet var att skapa en modern och effektiv
verksamhet som ger bästa möjliga nytta för de människor som behöver hjälp och
stöd genon'r att klargöra förr-rtsättningar for ett arbetsmarknadstorg i Timrå samt

ta fiam förslag på uppdrag, dimensionering och organisering.
Det stod omgående klart att förutsättningar for ett Arbetsmarknadstorg i Timrå
är mycket goda. Viljan och intresset av att bygga ett Arbetsmarknadstorg och
hitta ytterligare sätt att maximera det gemensamma arbetet vi gör är stort hos

alla involverade. En arbetsgrupp (samordningsf.örbundets beredningsgrupp),
med representanter från alla inblandade parter och en stl'rgrupp rned de

inblandade pafternas chefer har bildats.
Klarlär nu hur bemanningen kommer se ut. lokalerna är klara och m)'cket
grundarbete är gjort. Fortsatt arbetet rned att skapa tydlighet" gemensamma

rutiner och arbetssätt samt lära känna varandra och våra uppdrag bättre. kommer
vi starta igång ordentligt vid uppstartsdagar som är bokade ll-12 december. Nu
är Timrå kommun redo att köra igång verksamheten i januari 201 8. Fortsatt
utveckling och utvärdering av verksamheten kommer dock att pågå

kontinuerligt.

- Handledare på arbetsintegrerat socialt företag
En skriftlig delrappoft har inkommit.

S umord n in gsfi)rb un det b es I utor :
Att godkänna samtliga rapporter samt att utbetalning av beviljat medel enligt
avtal, kan ske.

Styrelsen tackar samtliga för deras givande muntliga redovisningar.

@$?
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§ 72 Genomgång av ftiregående protokoll

S amo rdnin gsförb un d et b es I uto r :
Att lägga protokollet till handlingalxa.

§ 73 Ekonomi
- Ekonomirapporter
- Aktuell resultat- och balansrappofi per den 16 november 2077 presenteras.
- Statligamedelstilldelningen

Beslut är nu taget om den statliga medelstilldelningen for
samordningsförbunden för 2018. Beslutet gäller under förutsättning att det
statliga medlet tilldelas enligt 1örslaget i budgetpropositionen för 2018.
Statens del till Samordningsförbundet Hämösand Timrå 1ör 2018, är
1 922 000 klonor. Härnösand och Timrås kommun samt Region
Västernorrland har rneddelat att de matchar motsvarande belopp.

- RevisionskritikenHärnösandskommun

S umo r d nin gsJi) r b u n d et b esl uts r :
Att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.
Att lägga informationen om medelstilldelningen till handlingarna.
Att verkställande tjänsteman får uppdraget att skicka det upprättade brevet till
Härnösands kommunstyrelse med det tillägg som beslutades på mötet, gällande
att revisorerna inte har några synpunkter på forbundets revisionssvar.

§ 74 Genomgång av beviljade insatser/projekt

S umo r dnin gsför b u n d et b es I uta r :
Att I ägga sammanfattningen til I handlingarna.

§ 75 Ansökan; Arbetsmarknadstorg, Timrå kommun
Timrå komntun ansöker om 900 000 kronor för flnansiering av projektledaren
som under 2018 fortsätter ledandet av arbetet rned att skapa tl,dlighet,
gemensamma rutiner och arbetssätt på arbetsmarkandstorget. Fortsatt utveckling
och utr,ärdering av verksamheten kommer att pägå kontinuerligt. Projekttid
l januari - 31 december 2018.

S amo r dnin gsfiirb un det b es I ut sr :
Att bevilja 900 000 kronor till arbetsmarknadstorg, Timrå.
Att betala ut hälften av medlen för 2018 i sarnband med att avtal tecknats och
resterande del efter att slutredovisningen for 2018 har inkommit och godkänts av
styrelsen.

§76 Ansökan; Arbetsmarknadstorg, Härnösand
Härnösands kommun har under 2017 gort en förstudie kring samverkan mellan
olika myndigheter. Förstudien resulterade i förslaget att Härnösands kommun
ska starta ett arbetsmarknadstorg i projektfbrm under 2018.

@Jk
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§77

Härnösands kommun ansöker därför om 1 150 000 kronor till en projektledare
som ska leda arbetet med att stafia arbetsmarknadstorget. Projekttid 1 januari -
31 december 2018.

S amord n in gsfi) r b undet b es I ut ar :
Att avslå ansökan med anledning av att det i dagsläget inte finns ett samordnat

politiskt och/eller förvaltningsbeslut om att Härnösands kommun ska starta

arbetsmarknadstorget. Styrelsen rekommenderar Härnösands kommun att
komma in med en ny ansökan. En omräkning av det sökta medlet bör då göras,

med anledning av att Härnösands kommun har signalerat, att om det blir positivt
beslut, så hinner inte arbetsn-rarknadstorget startas upp i januari, utan först senare

under r,åren 2018.

Ansökan; Utvecklad och samordnad studie- och yrkesvägledning
Hösten 2016 sökte Timrå kornmun heltid for denna tjänst. Utfallet har varit
rnycket positivt och nu vi11 Timrå kommun utöka/utveckla insatsen. 2018 har
Timrå kommun möjlighet att f-rnansiera 50 oÄ själva och målet är att

implementera helt från senast 2020. Tirnrå kommun ansöker om265 000 kronor
för finansiering av projektledarer-r på halrtid. Projekttid 1 januari-31 december

2018.

S amo rdn itt gsfi) r b un det b es I utur :
Att bevilja 265 000 kronor till uti'ecklad och samordnad studie- och
yrkesr'äglednin-e.
Att betala ut häIften av medlen för 2018 i samband med att avtal tecknats och

resterande del efter att slutredovisningen för 2018 har inkommit och godkänts av

styrelsen.

Ansökan; Friskare arbetsplatser
Timrå kommun, kommunledningskontorets IJR-enhet ansöker om finansiering
1ör att arbeta med att uppnå en stärkt samverkan med högre kvalitet i
rehabiliteringsprocessen, erfarenhetsutbyte, kompetensutvecklingsinsatser och
behovsanpassade metoder inom olika verksamheter.

Timrå kommun ansöker om 1 700 000 kronor för att rekrytera en projektledare.
inom HR, för att övergripande hålla i arbetet. Viss del av det ansökta medlet är

ti11 utbildningskostnader för personal.

S amo r dn in gs/ö rb un det b es I utsr :
Att avslå ansökan. Styrelsen anser att syftet med ansökan är bra, men att det inte
faller inom ramen för att beviljas Finsammedel.

Verksamhetsplanen och budget ftr 2018-2020
Verkställande tjänsteman presenterar förslag till verksamhetsplan lor 2018.

S amo r dnin g sfi)rb undet b es I ut ar :
Att fastställa budget och verksamhetsplar:r för 2018 och inriktning for 2019-
2020, enligt upprättat förslag.

§78

§7e
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§80

§81

Att styrelsen presenterar inriktning på verksamhetsplanen den 14 december, niir
styrelsen och utvecklingsgruppen träffas samt ev bjuder in revisorerna till samtal
om mål och uppftiljningsinsatser.

Mötesplan
Förslag på mötesplan presenterades.

S a mo r d ni n gsfi) rb und et b es I uta r :
Att inte ta beslut ifrägan, på dagens möte, med anledning av att så få ledamöter
iir niirvarande. Beslut om mötesplan ft)r 2018 får tas på styrelsemötet ijanuari.

Rapporter
- Förbundschefsdagarna 17-18 oktober
Verkställande tjänsteman informerar att under dagarna fick man lyssna på en
jurist från SKL som informerade om arkivering av handlingar i
Samordningsftirbund. Fick även information om Kolada (kommunernas och
landstingets gemensarnma databas), där kan man håimta mycket uppgifter, då
man arbetar med behovsinventering. Fr o m 1 sep. frnns det två SUS stödjare

och vid utbildning kring SUS, gör man avrop hos Försiikringskassan.

- Finsamutbildningen
Ordftirande och verkställande tjänsteman informerar om vad som sades på
utbildningen och planen tir att visa ett bildspel på den gemensalnma träffen med
styrelsen och utvecklingsgruppen den 14 december och då får vi diskutera mer
utifrån det.

- Inspirationsdagen med östra teatern
Verkställande tjiinsteman informerar om att hon mottagit återkoppling från
många håll, gällande att det var en vä1di5 uppskattad utbildningsteater som gav
tankeställare, igenkiinnande och inspiration till vidare diskussioner i
personalgrupperna.

- Norrlandstriiffen
Ordfiirande och verkställande tjänsteman informerar att dialog ftirdes med,
Jessica Haagel och Malin Lundblad, som sitter med i Nationella rådets
arbetsgrupp. Bl a diskuterades SUS och svårigheter att se resultat om det är
strukturövergripande insatser samt att man märker av i nord och även i övriga
landet att Försiikringskassan nu åir svårare attfamed i samverkansarbetet.
Vidare så fick vi information av ftirbundschef Maria LT fran ftirbundet
Skellefteå Norsjö, om deras projekt En bra start. Projektet pågår vid
Örjanskolan i Skelleftehamn som involverar alla elever och personal i årskurs 4-
8. Syftet är attta ett samlat grepp kring ftirebyggande åtgärder och genom tidig
upptäckt och tidiga insatser främja en god hälsa hos elevema. Skolan utvecklar
arbetssätt, organisation och samverkan för elevema ska må bra, behålla sin
hälsa, nå målen och bli behöriga till gymnasiet
Politikertimmen var ny under konferensen och den gav möjlighet ftr politikerna
att samtala och byta erfarenheter, det uppskattades.
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§82

Kramfors fick uppdraget att se om de kan står värd lor nästa års konferens den

8-9 nov. 2018. Verkställande tjänsteman infotmelal om att Kramfors har

bekräftat att de håller i nästa års Nor:rlandsträff.

- Trtiffen den 14 december
Verkställande tjänsteman presenterar ett forslag på innehåll för den

gemensamma träfI-en med styrelsen och utvecklingsgruppen den 14 december.

- Minnesonteckningarfrån utvecklingsgruppens möte den 6 nov.

Styrelsen har tagit del av vad som sades på mötet.

- SUS-uppföljning

S om o rdningsfiirb und et b e s I ut s r :
Att lägga rappofterna till handlingarna.
Att verkställande tjänsteman skickar ut punkterna till den gemensamma träffen

den 14 december till styrelsen och utvecklingsgruppen.

Att verkställancle tjänsteman får visa SUS rapport på nästa styrelsernöte, då det

inte finns tid tör det vid dagens möte.

Kommande utbildningar/konferenser
2018 ärs nationella konlerens i Goteborg l7-18 april. Ett hållbart samhälle

genom samverkan.

S u mor dn in gsfö rb un d et b es I ut ar :
Att punkten ska tas upp på styrelsemötet i januari, med anledning av att så få

ledarnöter är närvarande vid dagens möte.

Övriga frågor
- Verkställande tjänsteman påtalar att i internkontrollplanen för 2018, bör en

riskanalys göras och i den ska de största riskerna identifieras inom

verksamheten"

- Verkställande dänsteman infbrmerar om att Samordningsförbundet

Sgndsvall har betalat driften och supporten av den länsgemensalnma

hemsidan for 2017 och nu har fi'ågan ställts till Samordningsförbundet

Hämösand Tirnrå, om de kan betala för drift och support av den

länsgemensamma hernsidan för 2018, r.'ilket är 6000 kronor. Tidigare har det

beslutats att förbunden i länet delar på kostnaden och det görs enklast genom

att ett förbund står för hela kostanden for ett år och så nästa forbund nästa år

OSV.

- Verkställande tjänsteman informerar om att diskussionel om en

I äns gemensam resurs har forts mell an förbundschefer/verkställande

tjänstemän i länet. Tanken är att det skapas en tjänst som gemensamt köps

av förbr-rnden i länet. Iiänsten skulle bl a innebära att stötta upp vid SUS,

hålla sig uppdaterad i systemet, analysera statistik, behjälplig vid

§83
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behovsanalyser, hålla utbildningar för deltagaransvarig i SUS-systemet mm
samt arbeta med hemsidan och se till att den är uppdaterad, fora ut aktuell
information, j obba med informationsspridning, utbildningar mm.

- Torgny Jarl har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen.

S amordnin gsförb un det b es I utar :
Att verkställande tjänsteman samt ordförande tillsammans arbetar fram ett
förslag om internkontrollplan för 2018 som innehåller riskanalys, till
styrelsemötet i januari 2018.
Att Samordningsförbundet Härnösand Timrå betalar 6000 kronor för driften och
supporten för den länsgemensamma hemsidan under 2018.

Att inget beslut tas i fi'ågan om en länsgemensam resurs. vid dagens möte,
eftersom det i dagsläget bland annat är oklart om hur mycket det skulle kosta för
förbundet. Verkställande tjänsteman far ta upp punkten på nästa möte, om det

till dess är klart med lörslag på kostnad mm.

§ 84 Nästa möte
Nästa möte bokas in den 30 januari kl. 9.00 - 12.00. Mötet förläggs i Timrå,
eftersom det frnns önskemål om att styrelsen fär en rundvandring på Timräs
arbetsmarknadstorg i samband med mötet.

§ 85 Mötets avslutning
Mötets ordförande tackar samtliga och förklarar mötet avslutat.
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