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Protokoll från ordinarie sfyrelsemöte för Samordningsförbundet
Härnösand - Timrå

Datum:

Plats:

Närvarande ordinarie ledamöter:

Närvarande ersättare:

Öwiga:

Utses att justera:

Underskrifter:

2018-09-26

Timrå kommun, Terminalvägen 10

Alders Byquist, Härnösands kommun
Jan-Christer .Tonsson, Timrå kommun
Marita Björling, Region Västernorrland
Lena Flodin, Försäkringskassan
Therese Sj ögren, Arbetsfomiedlingen

Uila Bylund. Härnösands kommun
Anita Hellstrand. Timrå kommun

Ulrika Salilin. verkställande tjänsteman

Jan-Christer Jonsson

Jonsson
Ordftirande

BE\/TS OM ANSLAG

Justering av Samordningsforbundets prolokoll har tiilkännagivits genom anslag på hur.udmännens
anslagstavla

Sammanträdesdatum
2018-09-26

Förvaringsplats for protokollet iir Hiimösands kommun

Ulrika Sahlin
Verkställande tj iinsteman

Anslaget uppsatt den
201 8-i0-05

Anslag nedtas den
20iB-10-19

Protokollet omfattar § 52-13
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§s4

§s3

§55

§s2

§s6

Mötets öppnande
Styrelsens ordforande Anders Byquist lorklarar mötet öppnat och hälsar alla
välkommen.

Godkännande av dagordning

S amo rdn in g sfi)r b undet bes I utar :
Att godkänna dagordningen.

Val av justerare

S omo r dnin gsJör b un det b es lutar :
Att utse Jan-Christer Jonsson att jiimte mötets ordftirande justera § 52-73 i
dagens protokoll.

Genomgång av fiiregående protokoll

S amo r dn in gsförb un det b es I utar :
Att lägga protokollet till handlingarna.

Timrå kommunstyrelses beslut om årsredovisning och granskningsrapport
(diarienr. 04/2018A)

S amor dningsJör b undet bes lutar :
Att lägga beslutet till handlingarna.

Projektredovisning

. Delrapport av insatsen; O-placerade som uppbiir ekonomiskt bistånd
(diarienr. l512018C)

S amo r dn ingsfi) r b undet b es I utur :
Att godkänna rapporten, men en plan ft)r att effektivisera samverkan med FK
bör finnas med framledes.

Genomgång av beviljade insatser/projekt
Verkställande tjiinsteman visar en sammanställning av hur mycket medel som
redan är beviljat till insatser/projekt 2019 samt hur mycket som finns kvar till
ansökningar inftr 2019, utifrån statens preliminåtra uppgift om medels-
tilldelningen till 2019 ars verksamhet. Statens preliminära tilldelning för 2019
medfrir att ftirbundet har 3 782 000 kr (eget kapital 500 000 k : 4 282 000 kr).
Av det finns'det 2 842 000 kr till insatser for 2019 efter att verksamhetskostnad
räknats bort. Styrelsen har redan beviljat insatser under 2019 med 1 025 600 kr,
kvar iir då I 816 400 kr till ansökningar för 2019.

S amo rdn in gsfi rb undet b es I utar :
Att lägga sammanfattningen till handlingarna.

§s7

§s8
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Ordforande ajournerar mötet ftir dialog med revisor Malin Blom från E&Y, via
skype. Samtal ftirs bl a kring komplettering av redovisningsprinciper och att det
ska noteras varftir styrelsen inte lagt en budget i balans. Revisorerna undrar om
det finns någon tanke pä att samordna kvalitetssiikring av årsredovisning ftr
samtliga ftirbund utifrån lag och god redovisningssed? De ser gäma att alla
samordningsft)rbund i landet har en gemensam kvalitetssäkrad
årsredovisningsmall. Denna frägatar styrelsen med sig.

Styrelsen tackar ftir samtalet och ordftirande återupptar mötet.

§ 59 
'u'."äl"nomirapporrer
Verkställande tjänsteman visar aktuell resultat- och balansrapport per den
2018-09-21.

o Medelstilldelning
Verkställande tjänsteman informerar om att staten iinnu inte har meddelat den
slutliga medelstilldelningen for 2019 år verksamhet, men att beslutet om det
väntas i början av oktober.

S amo rdningsfi r b un det b es lutar :
Att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

§ 60 Upplösande av fond
En viss del av ftirbundets egna kapital är placerad i fond som nu har minskat i
viirde.

S omo rdn ingsfii r b un det b es I utar :
Att upplösa fonden. Verkställande dänsteman får i uppdrag att undersöka vad
som gäller kring att avsluta fonden.

§ 61 Ansökan SGI och nollklassade, Timrå kommun (diarienr.15/20188)

S amo rdnin gsJörb undet bes I utar :
Att beslut ska tas i november efter att ft)rbundet har ffitt besked om den slutliga
medelsftlrdelningen.
Verkställande tjtinsteman och ftirbundets ordftirande bokar in möte innan
styrelsemötet i november med de parter som ansöker om medel till projekt ftir
dialog kring det ansökta medlet.

§ 62 Ansökan Htilsoprojektet, Timrä kommun (diarienr.16l20l8 A)

S amo rdn in gsfö r b un det b es I utar :
Att beslut ska tas i november efter att förbundet har ffitt besked om den slutliga
medelsfiirdelningen.
Verkställande tjtinsteman och ftirbundets ordforande bokar in möte innan
styrelsemötet i november med de parter som ansöker om medel till projektet ft)r
dialog kring det ansökta medlet. I ansökan står att implementeringsplan kommer
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att tas fram under projekttiden. Styrelsen vill ha ett ftirtydligande i delrapporten
kring implementeringen. Implementeringen handlar även om stärkt samverkan
mellan ftirbundsmedlemmama.

§ 63 Ansökan Ett fullvr)rdigt liv fi)r sjulcslcrivna utan erscittning (0-klassade),

Härnösands kommun (diarienr. 1 2 l20l8c)

S amo rdn in gsfi) rb un det b es I utar :
Att beslut ska tas i november efter att ftirbundet har fått besked om den slutliga
medelsfilrdelningen.
Styrelsen anser att det är viktigt att även få till ett utökat samarbete med
Försäkringskassan i projektet och hur det ska gå till ska framgå i
kompletteringen av ansökan.

§64 AnsökanArbetsmarlcnadstorger, Timrå(diarienr.09l20l8{)

S amo rdnin gsfi) rb un det b es lutur :
Att beslut ska tas i november efter att ftirbundet har ffitt besked om den slutliga
medelsfiirdelningen.
Verkställande tjiinsteman och ftirbundets ordfiirande bokar in möte innan
styrelsemötet i november med de parter som ansöker om medel till projektet ft)r
dialog kring det ansökta medlet.

§ 65 Ansökan Aktiv och humanistisk rehab i Timrå (diarienr.1712018A)

S amo r dnin gsfö r b un det b es lutar :
Att avslå ansökan. Styrelsen anser att syftet med ansökanärbra, men att det inte
faller inom ramen ftir att beviljas finsammedel samt att de insatserna som det
söks medel till, tangerar ordinarie verksamhet. Styrelsen ftireslår att Timrå
kommuns HR-enhet samordnar sitt arbete med att utveckla sitt interna
rehabiliteringsarbete av sina sjukskrivna med det pågående projektet "Nya

samarbetsformer med primrirvården i Timrå" som nu genomftirs av
Försiikringskassan i samarbete med Premicare.

Verkställande tjåinsteman far i uppdrag att upprätta ett brev till Timrå kommun,
diir styrelsens avslagsmotivering framgår.

§ 66 Ansökan Nyonlanda kvinnor till arbete (diarienr.1412018D)

S amo r dn in gsfi) rb undet b es I utar :
Att ansökan'inte iir komplett då den saknar underskrifter av de sökande parterna.
Beslut kan tas i november efter att komplett ansökan inkommit samt då

forbundet har ffiu besked om den slutliga medelsfördelningen.
Styrelsen vill även att ansökan kompletteras med en utft)rligare beskrivning av
implementeringsmodellen gällande samverkan med de aktuella
ftirbundsmedlemmarna.
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§ 67 Revidering ay risk- och väsentlighetsanalys
Verkställande tjåinsteman visar ett ft)rslag på en revidering av risk- och
väsentli ghetsanalysen.

S amo r dningsfi)r b undet b es lutar :
Att godkänna revideringen av risk- och väsentlighetsanalysen med de justeringar
som beslutades på mötet.

§ 68 Datas§ddsombud
Verkställande diinsteman informerar om att forfrågan har ställts till Timrås
kommunchef Andreaz Strömgren, gällande om Samordningsftirbundet
Härnösand Timrå kan ha sarnma dataskyddsombud, som Timrå kommun har och
om det i så fall behöver skrivas något särskilt attal? Andreaz undersöker saken
med Matts Boman vid räddningstjänsten som åir deras dataskyddsombud och
återkommer dåirefter.

S amo rdning sfi) rb undet b es I utar :
Att bordläggafrägantills svaret fran Timrå kommun ha inkommit.

§ 69 Rapporter
o Minnesanteckningar från verksamhetsplaneringsdagen den 29 augusti.
o Minnesanteckningar från utvecklingsgruppens möte den 19 september.
o SUS-rapporter

Verkställande tj iinsteman vi sar utdrag fran SU S -re gistreringarna.
o Seminarium ftr myndighetsgemensamt informationsutbyte.

Verkställande tjänsteman visar utviirdering från seminariet. Där det bl. a
framkommer att dagen var mycket uppskattad.

S amo rdningsfi) rb undet b es lutar :
Att lägga rapportema till handlingama.

§ 70 Kommande utbildningar/l«onferenser
o Norrlandskonferensen i kramforts 8-9 nov.
o Ordftlrandekonferens 25 januari2}l9

S amo r dn in gsfö r b un det b esl utar :
Att Anders, Therese och Ulrika deltar i Norrlandskonferensen. Anders anmäler
sig till ordftjrandekonferensen.

§ 71 Övriga frågor
Ingen övrig fråga togs upp.

§ 72 Nästa möte
Fredagen den23 november kl.9-I2 i Timrå.

§ 73 Mötets avslut
Ordftirande tackar ft)r visat intresse och givande diskussioner och ftirklarar
mötet avslutat.
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