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Protokoll från ordinarie styrelsemöte för Samordningsförbundet
Härnösand - Timrå

Datum:

Plats:

Närvarande ersättare:

Övriga:

Utses att justera:

2019-01-24

Timrå kommun, Terminalvägen l0

Näruarande ordinarie ledamöter: Anders Byquist, Härnösands kommun
Jan-Christer Jonsson, Timrå kommun
Therese Sj ögren, Arbetsformedl ingen

Ulla Bylund, Härnösands kommun
Anita Hellstrand, Region Västernorrland

Ulrika Sahlin, verkställande tjänsteman

Therese Sjögren

Underskrifter:

f
:i

' \,l.Ulra
Therese Sjögren
Justerare

Ulrika Sahlin
Verkställande tj änsteman

BEVTS OM ANSLAG

Justering av Samordningsförbundets protokoll har tillkännagivits genom anslag på huvudmältnens

anslagstavla

Sarnmanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslag nedtas den

2019-01-24 2019-02-06 2019-02-20

Förvaringsplats for protokollet är Härnösands kommun Protokollet omfattar § 1-15

Ulrika Sahlin
Verkställande tj änsteman
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§ 1 Mötets öppnande
Styrelsens ordftirande ft)rklarar mötet öppnat och hälsar alla välkommen.

§ 2 Godkännande av dagordning

S amo r dn in gsfi) r b un det b es I utar :
Att godkänna dagordningen.

§ 3 Val av justerare

S amo r dnin gsfi) r b undet b es lutar :
Att utse Therese Sjögren att jämte mötets ordftirande justera § 1-15 i dagens
protokoll.

§ 4 Genomgång av fiiregående protokoll

S amo r dnin gsft) r b un det b es I utar :
Att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Ekonomi
o Ekonomirapporter

Verkställande tjiinsteman visar aktuell resultat- och balansrapport per den
2018-12-31.

S amo rdnin gsfii r b undet b es I utar :
Att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingama.

§ 6 Avtal med Datas§ddsombud
Samordningsforbundet har av Medelpads räddningstj änstftirbund mottagit ett
ftirslag på avtal avseende dataskyddsombudsfunktionen.

S amo r dn in g sJii r b un det b e s I utar :
Att godkänna avtalet under ftirutsättningen att det inte tillkommer någon
kostnad ftir Samordningsftirbundet.

Verkställande tjiinsteman ska kontakta Dataskyddsombundet Matts Boman ftir
att höra om de har ftir avsikt att ta betalt ftir hans tjiinst som Dataskyddsombud
fi)r Samordningsfi)rbundet. Om tjiinsten kommer att kosta, får beslut om
godkännande av avtalet tas på styrelsemötet den 1 mars 2019.

§ 7 SammanstäIlning av medel beviljat till insatser under 2019 ocb2020

S amo rdn in gsfö rb un det b es I utar :
Att läg ga sammanställningen till handlin garna.
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§8 Försäkringskassans uppsägning av avtal gällande utlåning av verkställande
tjänsteman
Försiikringskassan har uppdaterat riktlinjer ftir samverkan genom

samordningsft)rbund 2013 l.I den uppdaterade riktlinjen framgår att

Försäkringskassan upphör att sälja administrativa tjiinster som exempelvis

ft)rbundschef och processtödjare, till samordningsftirbundens kansli.

Med anledning av ovanstående ft)rändring meddelar Försiikringskassan

att avtalet avseende forbundets verkställande tjtinsteman, sägs upp från och med

den 1 juni 2019.

Ordftirande informerar att på grund av detta har ordfiirande och vice ordforande

fort diskussion om att forbundet bör bli egen arbetsgivare ftir att kunna erbjuda

nuvarande verkställande tj änsteman en anställning.

Verkställande tjänsteman har varit i kontakt med ftirbundschefen i Kramfors,

med anledning av att Kramfors samordningslorbund iir miu i processen med att

göra deras ftrbund till arbetsgivare. Förbundschefen i Kramfors har meddelat att

han kan bistå med information om vad Samordningsforbundet Härnösand Timrå

behöver tiinka på samt göra ftir att bli arbetsgivare.

S amo r dn in gsfi) rb undet b es lutar :
Att uppdra till verkställande tjiinsteman att påbörja processen med att identifiera

de uppgifter som styrelsen behöver som underlag med inriktning att erbjuda

verkställande tjänsteman en anställning och att styrelsen blir arbetsgivare från 1

juni 2019.

Att till styrelsemötet den I mars bjuda in den tillträdande styrelsens ordinarie

ledamöter ftir att informera om inriktningsbeslutet.

Uppdatering av attestant fiir utbetalning av fakturor och utanordning

S amo r dningsfi)rb un det bes lutar :
Att godkiinna uppdateringen av attestantordningen for utbetalning av fakturor

och utanordning.

Utbildnin g/konferens er
- Finsamkonferensen26-27 mars

- Arbetsmarknad- och ntiringslivsdagarna
- Processledarträff; lunch till lunch 3lll - ll2
- Finsams grundutbildning for nya styrelsen, 3 maj

Ordforande berättar att han deltar i ordforandekonferensen den 25 januari och

kommer då bland annat att få information av Johan Nilsson från

arbetsgivarftireningen Sobona, gällande vad som gäller ft)r Samordningsforbund

som arbetsgivare och ansvariga ftir personalens arbetsmiljö.
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S amo rdn ingsJö r b u ndet bes I uts r :
Att verkställande tjänsteman inte deltar vid Finsamkonferensen. Hans
Skimmermo, ersättande ledamot från Arbetsförmedlingen ska delta i
konferensen via Arbetstiirmedlingen och får ge information fiån konfbrensen till
övriga i styrelsen vid tillftille.
Att verkställande tjänsteman inte ska delta i Arbetsmarknads- och
näringslivsdagarna. Therese Sjögren, kommer att delta via Arbetsförmedlingen
och fär ge infbrmation liån konfbrensen till övriga styrelsemedlemmar vid
tillftille.
Att verkställande tjänsteman deltar i processledarträffbn den 31/1 - 112.

§ 11 Rapporter
- SUS-rapport
Verkställande tiänsteman visar utdrag fiån SUS-registreringarna.

Ordförande tiågar om det finns något övrigt att rappoftera.

Therese Sjögren rappofterar om hur det nu ser ut för Arbetsförmedlingen i och
med budgeten 2019. Arbetsförmedlingen fär 4,5 miljarder kronor mindre för
insatser (t ex extratjänster. beredskapsjobb) till arbetslösa under 2019. I och med
detta tas det bort ett mycket bra verktyg för att hjälpa individer som står absolut
längst ifrån arbetsmarknaden.

När det gäller anslaget t'ör personalkostnader måste myndigheten spara 800
rniljoner vilket kommer imebära stora uppsägningar. Varslet kommer att läggas
nästa vecka. It och kundtjänst är undantagen varslet. Eftersom
Arbetsförmedlingen i Sundsr all redan har t-lr'ttat över 40 handläggare till
kundtjänst så ligger de redan på rätt bemanningsnivå. så 1örhoppningen är att det
inte blir några störe personalf-örändringar i detta område. Det som görs nu är en
inventering av hela arbetssökande stocken och de kommer att måsta se över
pågående samverkansarbeten. vilket kan innebära att personal måste plockas
bort lrån pågående samverkansarbeten.

S amo rd n in gs fö r b u n d et b es I utur
Att lägga rappodema till handlingama.

§ 12 Information från verkställande tjänsteman
- NNS årsmöte 26 mars
- Beslut om medelstilldelningen fiån staten

Verkställande tjänsteman informerar att nu har det lbrmella beslutet
inkommit från staten, gällande att forbundet har tilldelats 1 888 000 kronor
tör 2019 års verksamhet.
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S amo r d nin gsfö r b undet b e s I utur :
Att verkställande dänsteman hör med Hans Skimmerno om han kan delta vid
NNS årsmöte som är i anslutning till Finsamkonfbrensen.

Att lägga infbrmationen till handlingarna.

§ 13 Övriga frågor
.Ian-Christer tar upp frågan om hur processen gällande vem som ska bli
ordforande i den nya styrelsen ska gå till. Vid diskussion kring detta
framkommer att ordforandeskapet brukar uppbäras av en av kommunens
ordinarie ledarnot och eftersom det är tr'å kommuner i förbundet så väljs de
varannan gång.

S smo rdningsfö rb un det bes I utsr :
Att på styrelsemötet den 1 mars infbrmera de inbjudna kommande ordinarie
ledamöter från Timrå kommun. Härrrösands komrnun samt Region
Västernorrland. om hur förbundet brukar göra med r-alet av ordförandeskapet.

§ 11 Nästa möte
Nästa möte är den 1 mars kl. 09.00-12.00. i Timrå. Det är sista rnötet for sittande
styrelse.

§ 15 Mötets avslutning
Ordforande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.
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