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Närvarande ersättare:

Övriga:

Protokoll från ordinarie
Härnösand - Timrå

Datum:

Plats:

styrelsemöte för Samordningsförbundet

Närvarande ordinarie ledamöter:

2019-03-01

Timrå kommun, Terminalvägen 10

Anders Byquist, Härnösands kommun
Jan-Christer Jonsson, Timrå kommun
Marita Björling, Region Västernorrland
Lena Flodin, Försäkringskassan

Anita Hellstrand, Region Västemorrland

Lars Kempe, Timrå kommun
Mats Höglund, Region Västernorrland
Ulrika Sahlin, verkstäl lande tj 2insteman

Jan-Christer JonssonUtses att justera:

Underskrifter:

Ulrika Sahlin
Verkställande tj änsteman

BEVIS OM ANSLAG

Justering av Samordningsfiirbundets protokoll har tillkännagivits genom anslag på huvudmännens
anslagstavla

Sammanträdesdatum
2019-03-01

Anslaget uppsatt den
20le-03-ry i:i

Anslag nedtas den
2019-0j-27,1".' ' ': ..

Protokollet omfattar § 16-29Förvaringsplats for protokollet är Hiirnösands kommun

Ulrika Sahlin
Verkställande tj änsteman

Ordforande
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§ 16 Mötets öppnande
Styrelsens ordforande öppnar mötet och hälsar alla välkommen. Mötet inleds
med en presentationsrunda, med anledning av att Mats Höglund, utsedd av
Region Västernorrland att sitta med i den nya styrelsen samt Lars Kempe som är
utsedd från Timrå kommun. är inbjuden att delta i mötet.

§ 17 Godkännande av dagordning

S amordningsfi) r b un det b e s lutur :
Att godkänna dagordningen.

§ 18 Val av justerare

S amo r dnin gsför b undet bes I utor :
Att utse .lan-Christer Jonsson att jämte mötets ordförande justera § l6-29 i
dagens protokoll.

§ 19 Genomgång av ftiregående protokoll

S amo r d n in gsfi) r b un det b es I ut ar :
Att lägga protokollet til1 handlingarna.

§ 20 Ekonomi
- Ekonornirapporter
Verkställande tjänsteman visar aktuell resultat- och balansrapporl per den
20t9-02-21.

S umo r dnin gsfö r b u n det bes I utsr :
Att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

§ 2l Anställning av personal
En uppskattning har glorts över vilka kostnader törbundet kommer att fä i och
med att förbundet anställer verkställande tjänsteman från l juni 2019 och med
det blir arbetsgivare. Diskussion fördes kring frågor som uppkommer vid
anställning. Det konstaterades även att med den nya styrelsen, där de flesta är i
yrkesverksam ålder kommer arvodet att bli ännu högre än uppskattningen,
eftersom det kommer att bli kostnader för utbetalning av lbrlorad arbetsfortjänst
till ledamöterna.

Ordforande informerar om att Härnösands kommun, har meddelat att de inte vill
ta på sig uppdraget åt förbundet, att administrera löneutbetalning mm. Vice
ordlörande berättar att frågan är ställd till Timrå kommun och nu inväntas svar
fiån dem. Om Timrå kommun säger nej, så kan frågan ställas till Region
Västemorrland.

S amo r dnin gsfö r b undet bes I utar :
Att verkställande tjänsteman ska göra en ansökan om medlemskap i Sobona.
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§24
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Ätt verkställande tjänsteman ska påbörja inköp av den nödvändiga tekniken
genom Timrå kommun, eftersom enli$ ftlrbundets styrdokument så ska
upphandling av varor och tjiinster i forsta hand ske inom Timrå kommuns
ingångna ramavtal.
Att om Timrå kommun meddelar att de ?ir villig atttapä sig att administrera
löneutbetalning och skatter/pensioner samt andra administrativa kostnader
kopplade till detta, så ska ordftirande och Lars Kempe fiira en dialog med
kommunen hur detta ska genomftiras.

Årsredovisning
Verkställande tjänsteman redovisar innehållet i det upprättade ftirslaget till
arsredovisning ftir verksamhetsåret 2018 (bilaga 1).

S umordn in gsfi rb undet b es I utar :
Att fastställa arsredovisningen för 2018, enligt upprättat ftirslag.

Sammanställning av medel beviljat tiII insatser under 2019-2020

S amo rdningsfi rb undet bes lutar :
Att lägga sammanställningen till handlin gama.

Utbildnin g/konferenser
- Verkställande tjåinsteman informerar om att inbjudan till Finsams

grundutbildning den 3 maj, har skickats via mail till ledamöterna i den nya
styrelsen, samt utvecklingsgruppen.

- Verkställande tjåinsteman informerar om att årets medlemssamråd är inbokad
den 16 maj och att det är Arbetsftirmedlingens medlemsrepresentant som
håller i dagordningen, inbjudan kommer.

S amordn in gsft)r b un det b eslutar :
Att lägga informationen till handlingama.

Rapporter
- SUS-rapport
Verkställande tj åinsteman visar utdrag fran SU S -re gistreringama.

- RedovisningfrånProcessledartraff
Verkställande tjiinsteman informerar om att det nu har varit en ftirsta träff med
ftirbunden i norr och en grupp iir utsedd att söka efter liimpliga processledar-
utbildningar'och kostnader ft)r dem, detta kommer att presenteras på
Norrlandsträffen i november, ftir vidare ställningstagande om upphandling av
processledarutbi ldning.

- Redovisningfranordftirandekonferensen
Ordftirande berättar att de fick information från Sobona som bland annat
presenterade riktlinjer om arbetsmiljö och styrelsens roll. Sen fick de intressant
information fran ordftrande i Tillistdelegationen som berättade om styrning och
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ledning. Samtal fördes med Socialförsäkringsutskottet kring FINSAM i
framtidens välfärdsarbete, det framkom bl a att de anser att Samordnings-
förbundens arbete är mycket viktigt. Det fördes även diskussion kring att
politiken borde lyftas in i Nationella rådet, i dag sitter det tjänstemän i styrelsen,
med politiker i rådet blir det kanske lättare att föra upp Finsamfrågorna på
regeringsnivå.

S amo rd n in gsJör b un det bes I utar
Att lägga rappofiema till handlingarna.

§ 26 Information från verkställande tjänsteman
- Svar till EY
Verkställande tjänsteman informerar om att EYs revisor har skickat ett
frågefbrmulär som han önskar svar på inför revisionen. Verkställande
tjänsteman visar de svar som ska skickas och frågar om någon vill lägga till
något ytterligare.

- Försäkringskassans beslut om n.y ledamot i styrelsen
Verkställande tjänsteman informerar om att Försäkringskassan har utsett en ny
ordinarie ledamot i st,vrelsen, vilket är Anna Reinholdsson Lundberg, som idag
sitter med i utvecklingsgruppen.

S amo rdn i n gsfö r b un d et b es I utar :
Att verkställande tjänsteman skickar svaren till EY enligt förslag.

§ 27 Övriga frågor
Ingen fråga är anmäld.

§ 28 Nästa möte
Nästa möte är den 5 april kl. 09.00-12.00, i Timrå. Det är först ett konstituerande
möte, där nuvarande ordförande kommer att delta och däretter ordinarie
styrelsemöte med den nya styrelsen.

§ 29 Mötets avslutning
Ordförande tackar de närvarande for den här tiden i styrelsen och förklarar
mötet avslutat. Vice ordförande tackar ordförande for hans fina engagemang i
fcirbundet under hans år som ordförande.
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