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Samordningsförbundet Härnösand - Timrå

Protokoll från ordinarie sfyrelsemöte för Samordningsförbundet
Härnösand - Timrå

Datum:

Plats:

Närvarande:

övriga:

Utses att justera:

2018-03-23

Timrå kommun, Terminalvägen 10

Anders Byquist, H?irnösands kommun, ordinarie
Marita Björling, Region Västernorrland, ordinarie
Therese Sj ö gren, Arbetsformed I in gen, ordinarie
Jessica Näs, Försäkringskassan, tjänstgörande ersättare
Anita Hellstrand, Region Västernorrland, ersättare

Ingen ledamot från Timrå kommun deltog

Jonas Lundgren, Ekonom
Ulrika Sahlin, verkställande tjänsteman

Therese Sjögren
Anita Hellstrand

Underskrifter:

Justerare

§17-23,25-35

Verkstäl lande tj änsteman

BEVIS OM ANSLAG

Justering av Samordningsforbundets protokoll har tillkännagivits genom anslag på huvudmännens

anslagstavla

Sammanträdesdatum
2018-03-23

Anslaget uppsatt den

2018-0.1-06

Anslag necltas den

l0l 6-0,1-20

Protokollet omfattar § l7-35Förvaringsplats for protokollet är Härnösands kommun

Ulrika Sahlin
Verkställande tj änsteman

: / {,rqo »- (2 "1,,ft*'---*-MTherese Sjögrän Anita Hellstrand Ulrika Sahlin
Justerare
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§17

§18

§le

§20

§21

§22

§23

I{ötets öppnande
Stt'relsens ordförande Anders Byquist hälsar alla välkomna och forlsätter med
en presentationsrunda, med anledning av att Therese Sjögren är ny ledamot i
styrelsen. Ordförande meddelar att en ny ersättare från Härnösands kommun
kommer att utses inom korl.
Mötet öppnas.

Godkännande av dagordning

S amor dn ingsfö r b undet b es I utar :
Att godkänna dagordningen.

Val av justerare

S amo rdnin gsfö r b undet b es I uta r :
Att utse Therese Sjögren att jämte ordforande justera § 17-23 och § 25-35 samt
Anita Hellstrand att justera § 21 i dagens protokoll.

Genomgång av ftiregående protokoll

S amordn in gsfö r b un det b es I utor :
Att lägga protokollet till handlingama.

Ekonomi
. Rapporter

Verkställande tjänsteman visar aktuell resuitat- och balansrappoll per den 6

mars 2018. Ekonom Jonas Lundgren berättar att Härnösand och
Försäkringskassan ännu inte har betalat in sin del av medelstilldelningen till
förbundet. I övrigt så har forbundet inte haft några större utgifter ännu.

S amo r dn in gsJö r b u n det b es I utar :
Att lägga de ekonomiska rapporlerna ti11 handlingarna.

Årsredovisning
Verkställande tjänsteman redovisar innehållet i det upprättade förslaget till
årsredovisning för verksamhetsåret 2017 (bilaga 1).

S am o rd n ingsfi) r b undet b es I utur :
Att fastställa årsredovisningen för 2017. enligt upprättat f-örslag.

Genomgång av beviljade insatser/projekt
I 2018 års budget är det för insatser/projekt a\.satt 2 911 000 kr.

Hittills beviljade insatser under 2018
- Timrå kommun. Utvecklad och samordnad studie- och yrkesvägledning är

beviljad 265 000 kr.
- Timrå kommun. Arbetsmarknadstorg. är beviljad 900 000 kr
- Härnösands kommun. Handledare på arbetsintegrerat socialt foretag är

beviljad 117 500 kr.
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- Timrå kommun. 0-placerade som uppbär ekonomiskt biständ. är beviliad
sammanlagt 638 000 kr. 584 900 kr betalas ut till Timrå kommun under
201 8.

= I 867 400 kr

Kvar finns; I 043 600 kr

S amo rdningsfi)rb undet bes lutar :
Att lägga s ammanfattnin gen ti l l handl in garna.

Ansökan, Ett fullständigt liv fiir nollplacerade. Sökande Härnösands
kommun (dnr: 1212018A)

S amor dningsfö r b un det b es I utar :
Att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan med 365 000 kronor under 2018 samt

259 000 kronor under 2019. Finansieringen av insatsen under 2019, gäller under
ftirutsättningen atl medelstilldelning från förbundsmedlemmama ftir 2019 räcker
till det ansökta medlet.
Verkställande tjåinsteman upprättar ar,tal. Utbetalning av medel till projektet
sker enliS ft)rbundets rutiner, vilket framgår i avtalet.
Therese Sjögren deltog inte i beslutet på grund av jäv.

Ansökan, Nya samarbetsformer med primärvården i Timrå, Sökande,
Försäkringskassan (dnr: 1 3/201 8A)

S amordningsfiirb un det bes lutar :
Att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan med 385 125 kronor under 2018 samt

513 500 kronor under 2019. Finansieringen av insatsen under 2019, gäller under
florutsättningen att medelstilldelning fran ftirbundsmedlemmama for 2019 räcker
till det ansökta medlet.
Verkställande tjänsteman upprättar avtal. Utbetalning av medel till projektet
sker enligt ftirbundets rutiner, vilket framgår i avtalet.

Ansökan, Nyanlända kvinnor till arbete. Sökande Härnösands kommun
(dnr: l4120l8A)

S amor dnin gsfiir b un det b es lutar :
Att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan med 600 000 kronor under 2018 samt

200 000 kronor under 2019. Finansieringen av insatsen under 2019, gäller under

förutsättningen att medelstilldelning fran ftlrbundsmedlemmama ft)r 2019 täcker

det ansökta medlet.
Verkställande tjåinsteman upprättar avtal. Utbetalning av medel till projektet

sker enligt ft)rbundets rutiner, vilket framgår i avtalet.

Logga
Verkstallande tjänsteman visar det forsta utkastet på loggor från Astrom Design

samt Maritas forslag.

§27
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S amo r dn in gsil) r b undet b es lutar :
Ått verkstaitÅa. tjänsteman pratar med Veronika Åström (Astrom Design), om

styrelsens önskan attfänyaförslag på logga med människor.

Inlåning av verkställande tjänsteman
Verkstallande tjänsteman air idag inlånad fran Försiikingskassan till och med 31

augusti 2018. Frågan har ställts till verkställande tjänsteman ifall hon är

intlesserad av attiortsätta uppdraget, som verkställande tjänsteman från den 1

september 2018. Ulrika har meddelat att hon är intresserad av att fortsätta

uppdraget. För att vara ute i god tid, har ordftirande Anders Byquist varit i

täntut t *"d Ulf Bergius på Forsiikringskassan ftir att höra om det åir möjligt att

forliinga avtalet yfterligare ett ät. Försiikringskassan har meddelat att de ät

positiv till att ftirlänga samarbetsar'talet.

S amo r dnin gsJö r b undet b es I utar :
Au ordftirande och Försäkringskassan upprättar ett nytt ar,'tal.

Medlemssamrådet 17 mai
Verkställande tjänsteman informerar om att medlemssamrådet är den 17 maj'

Det iir Sundsvalls kommun som svarar fiir inbjudan och lokal' Verkställande

tjänsteman frägx om styrelsen vill att någon fråga tas upp på medlemssamrådet

samt om det finns intresse attpäsamrådet diskutera kring ett tema eller

Iiknande, istället fi)r att få redovisning av insatserna som genomfijrts under

2017,eftersom det går att liisa om dem i fiirbundens årsredovisningar som

kommer att läggars ut på fiirbundens gemensamma hemsida. Styrelsen tycker att

det låter bra.

S umo r dningsfti r b un det bes lutar :
Att det ska framforas till medlemsrepresentanterna att det iir viktigl att de tar

med sig forbundets roll tillbaka till sina organisationer. Styrelsen ser garna att

det under medlemssamrådet framkofilmer vad Försåikringskassan,

Arbetsftirmedlingen och Region Västernorrland vill med samordningsftrbundet'

Att vice ordförande deltar i medlemssamrådet. Om någon fler från styrelsen iir

intresserad av aff delta, få de meddela detta till Ulrika'

§2e

§30 Rapporter
o Minnesanteckning ar fräIr- utvecklingsgruppens möte 1 80319

SUS-rapporter
Verkstaiiande tjänsteman informerar om att det i dagsläget inte finns

något att visa i sus med anledning av att det har strulat med

bef,<irigheten, deltagaransvariga för de projektansvariga'

Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna

verkställande tjänstem an gay kort information från dagama.
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S a mo r dn irt gsfö r b un det bes I utor :
.{tt lägga rapporterna till handlingama och att verkställande tjänsteman mailar
till stlrelsen. de powerpointbilder som användes av föreläsarna.

Komm ande uttrildningar/konferenser
o Länsforbundsdagen 13 april

Verkställande tjänsteman påminner om att sista anmälningsdag till
inspirationsdag den 13 april. är den 28 mars.

Information
Ordförande frågar om det finns någon aktuell infbrmation fiån
förbundsmedlemmarna. Therese Sjögren. Arbetsfcirmedlingen infbrmerar om att
Anders Hallin är ny chef över AF i Sollefteå, Kramfors och Örnsköldsvik.
Vidare berättar hon att det är fortsatt låg arbetslöshet i Timrå. Det har skett en
sänkning i alla kommuner i länet. men Timrå sticker ut. I riket ligger sitlian på
7 .4oÄ och länet ligger pä 8.7% och Timrå 6,5%. DUA-arbetet fungerar bra i
Timrå. det har inte kommit lika långt i Härnösand. där måste det utvecklas
vidare.
Therese berättar även att det har upprättats ett ar,.tal mellan Arbetsförmedlingen
och Region Västemomland. Avtalet innebär en överenskommelse som omlättar
tre insatsområden: Gemensamma prognoser, bättre n.vttjande av EU:s medel i

Socialfonden och att tillsätta extratjänster inom Region Västernorrland. Genorn
att samarbeta istället för att skapa parallella processer kan gemensamma resurser
användas mer effektivt viiket i slutändan leder till att fler fär jobb.

.Iessica Näs" Försäkringskassan inlbrmerar om att en organisationsöversyn pågår
av organisationsdelen, Funktionsnedsättning (FV). som hon arbetar inom. Även
omorganisation på handläggarnivå. ska genornf-öras.

Övriga frågor
lngen övrig fråga.

Nästa möte
Nästa möte är den 30 maj kl. 9-12 i Timrå.

Mötets avslut
Ordförande tackar för givande diskussioner och förklarar mötet ar,'slutat.
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