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I)atum:

Plats:

Närvarande:

övriga:

Utses att justera:

2018-01-30

Tirnrå kommun.'fenninalvägen 1 0

Anders Byquist. Härnösands kommun

Jan- Christer Jonsson, Timrå kol-nmun

Lena Flodin, Försäkringskassan
Mohsen Latifi . Arbetsförmedl ingen

Ulrika Sahlin. r,erkställande tjätrstemarr

Mohsen Latifi
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Justerafb Verkställande tf änsternan

BEVIS OM ANSLAG

Justering av Samordningsförbundets protokoll har tillkännagivits genom anslag på huvudmännens

anslagstavla

Sammanträdesdatum
2018-01-30

Anslaget uppsatt den

20r8-02-r2
Anslag nedtas den

2016-02-26

Protokollet ornfättar 
"s 
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Underskrifter:

Ordforande

Verkställande tj änsteman
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Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Anders Byquist hälsar alla välkomna och förklarar mötet
öppnat.

Godkännande av dagordning

S amord n ingsJö rb u ndet bes I utar :
Att godkänna dagordningen.

Val av justerare

S amordnin gsfi) rb un det bes I utur :
Att utse Mohsen Latifi att justera protokollet.

Inkallelseordning
Anders infbrmerar om att han har hört med Ola Andersson (Förbundschef
Göteborg Hisingen - DELTA) samt Jonas Väst. (Ordforande
Samordningsförbundet Sundsvall) gällande vad sotn gä1ler kring ersättare i

styrelsen. Enligt dem. så finns det ingen inkallelseordning för förbundens
styrelser. Det som gäller är det som står i förbundsordningen. r'ilket är den att
varje f'örbundsmedlem utser vardera 1 (en) sn'relseledamot och 1 (en) personlig
ersättare. Stl,relsen är beslutsför när minst hälflen av ledamöterna är närvarande.

Deltar färre ledamöter än minst hälfien. ska mötet ställas in.

Genomgång av föregående protokoll

S u mo rd n i n gsfö r b u ndet b es I utor :
Att lägga protokollet till handlingarna.

Ekonomi
o Rappor-ter (dnr: 0l /201 8A)

Verkställande tjänsteman visar aktuell resultat- och balansrapporl per den 31

december 2017. I budget för 2017 hade sty'relsen budgeterat ett resultat med
minus 61 8 000 kronor tör att minska det egna kapitalet. Prognosen för 201 7 ser

ut att bli ett minus på 569 000 kronor.

S u mo r dn in gs fö r b un d et b es I ut ar :
Att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

Internkontroll och riskanalys
- Verkställande tjänsteman presenterar ett förslag på internkontroll för 2018.
- Verkställande tjänsteman har påbörjat en risklista som presenteras.

Diskussion fordes kring hur arbetet ska kunna fbrtskrida ifall verkställande
tiänsteman skulle drabbas av en längre sjukfiånvaro.

S umor dn i n gsfö r b u n d et b e s I ut ar :
- Att anta den förslagna inten,kontrollplanen för 201 8.

- Att arbetet med riskanalysen fbrtsätter och ska pågå kontinuerligt.
Verkställande tjänsteman får även i uppdrag att höra med lilrbunden i Ånge
och Sundsvall gällande vad de har för plan. ifäIl lörbundets verkställande
tjänsteman/förbundschef drabbas av längre sjukfrånvaro samt om det är
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möjligt att göra en överenskommelse om att hjälpa varandra vid en eventuell

sjukfiånvaro. Eventuellt kan detta är'en vara en fiåga att lyfta på

medlemssamrådet.

Genomgång av beviljade insatser/projekt
I 201 8 års budget är det för insatser/projekt avsatt 2 91 1 000 kr.

Hittills heviliade insatser under 2018

- Timrå kommun" Utvecklad och samordnad studie och yrkesvägledning är

beviljad 265 000 kr.
- Tirnrå kommun, Arbetsmarknadstorg. är beviljad 900 000 kr
- Härnösands kommun, Handledare på arbetsintegrerat socialt företag är

beviljad 117 500 kr.

Kvar finns; I 628 500 kr

S t mo rd n in gsfi rb un det b es I uta r :
Att I äg ga sammanfbttningen ti I I handlin garna.

Ansökan
o 0-placerade som

(dnr: 1812017 A)
uppbär ekonomiskt bistånd, Timrå kommun

Socialtjänsten, Timrå kommun ansöker om finansiering av

som uppbär ekonomiskt bistånd, som skall ske i samverkan

Arbetsflormedlingen perioden februari 2018 - januan2019.

Verkställande tjänsteman visar ett förslag på ar,tal. där det fiarngår att i

slutrapporlen så ska det av utvärderingen fiamgå hur insatsen längsiktigt stärker

samarbetet mellan aktuella förbundsmedlemmar samt hur insatsen har stärkt

deltagamas förmåga till att nå arbetsmarknaden'

S a mo rd n i n gsfi) r b u n det b e s I ut a r :
Att bevilja ansökan med 638 000 kronor.

Att godkänna fiirslagen text i avtalet. gällande vad som ska vara med i

utvärderingen.

§ l0 Mötesplan
Verkställande tjänsteman visar ett förslag på sammanträdesplan för 2018.

Tis. 30 ian.
Fre. 23 mars
Ons. 30 rnaj

Ons. 29 aug. VP-dag
Ons. 26 sep.

Fre. 23 nov.

Mohsen Latifi informerar om att det sker organisationsförändringar inorn

Arbetsförmedlingen. vilket kommer att medföra att Arbetsförmedlingen utser

nya ledamöter till styrelsen och utvecklingsgruppen, därfiir kan han idag inte

säga orn alla datum kommer att passa de nya ledamöterna'

§e
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S amo rdnin gsfi) r b un det b es lutar :
Att fastställa mötesplanen ftir 2018 enligt ftirslag. Att verkställande tjänsteman
mailar sammanträdesplanen till styrelsen.

Rapporter
o Minnesanteckningar från utvecklingsgruppens möte 180124
o SUS-rapporter

Verkställande tjåinsteman visar aktuellt utdrag ur SUS.
. Ordftirandekonferensen 25 januari

Ordförande Anders Byquist berättar att konferensen var bra. Det var
givande att utbyta olika tankar med de andra. Det framkom bl a att
samtliga forbund har svårt att få samtliga parter att prioritera
samordningsft)rbundet.
Vidare berättar Anders att det har utsetts en nationell samordnare som
ska verka som en motor ftlr forbundet, vilket känns behövligt.
De fick även information om att inspektionen för socialftirsiikringen har
pratat med 12 ftirbund och att man tittar på ftrbundens verksamhet och
organisation, vad har ftirbunden for effekt på kommunnivå? och vilka
effekter blir det av samordningsftirbundens insatser.

S amor dn in gsjö rb un det b es I utar :
Att lägga rapporterna till handlingama.

Kommande utbildningar/konferenser
o Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2018
o 2018 års nationella Finsamkonferens - Ett hållbart samhälle
o Länsft)rbundsdagen 13 april

Verkställande tjiinsteman informerar om att ft)rbunden i liinet gemensamt
planerar att genomfiira en inspirationsdag den l3 april. Inbjudan kommer
inom kort. Inbjudan kommer att gäut till styrelsen, ägarrepresentanterna,
utvecklingsgruppen mm.

S amo rdn in gsfi r b undet b es I utar :
Att verkställande tjåinsteman ska delta i Arbetsmarknads- och
näringslivsdagarna samt att verkställande tjänsteman och ordftirande deltat i
Finsamkonferens.

Information
o Ansvarsfrihet-Försiikringskassan
o Experiolab - tjänstedesign, Region Västernorrland

Verkställande tjiinsteman informerade om att hon tillsammans med Pär
Eriksson (ftirbundschef Örnsköldsvik) och Jan Andersson (verkställande
tjänsteman Sundsvall), har deltagit i en träff med Jonas Boström
(projektledare inom Region Västemorrland och Området Forskning,
Utbildning och Innovations) som arbetar med projektet Experio Lab.
Experio lab innebär ett n1,tt sätt att ftirhålla sig till, arbeta med och
hantera verksamhetsutveckling när det gäller arbetssätt och vårdens
organisation - med fokus på patientens bästa väg genom varden.
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Verkställande tjiinsteman berättar att ett samarbete mellan
samordningsförbundet i Viirmland och Experio lab i Viirmland pågår.
Tanken är att Jonas Boström ska berättar mer om vad detta innebär på
länsdagen den 13 april.

S amo r dn in g sfi) rb un det b es I utur :
Att lägga informationen till handlingarna.

Övriga frågor
Ingen övrig fråga.

Nästa möte
Nästa möte iir den23 mars kl. 9-12 i Timrå.

Mötets avslut
Ordft)rande tackar ftr idag och ftjrklarar mötet avslutat.


