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Protokoll från ordinarie styrelsemöte för Samordningsförbundet
Härnösand - Timrå

Datum:

Plats:

Närvarande:

Närvarande ersättare:

Övriga:

Utses att justera:

2019-04-05

Timrå kommun, Terminalvägen 10

Lars Kempe, Timrå kommun
Nina Skyttberg, Härnösands kommun
Mats Höglund, Region Västernorrland
Anna Reinholds son Lundberg, Försäkringskassan

Margareta Ijärnlund, Härnösands kommun
Robert Thunfors, Region Västernorrland
Hans Skimmermo, Arbetslormedlin gen

Conny Edelryd, revisor, Timrå kommun
Ulrika Sahlin, verkställande tjänsteman

Mats Höglund

Underskrifter:

'<" -

Lars Kempe
Ordförande

BEVIS OM ANSLAG

Justering av Samordningsförbundets protokoll har tillkännagivits genom anslag på huvudrnännens
anslagstavla

Sammanträdesdatum
2019-04-05

Föruaringsplats for protokollet är Härnösands kommun

Anslaget uppsatt den
2019-04-18

Anslag nedtas den
20t9-05-02

Protokollet omfattar § 41-56

Verkställande tj änsteman

Verkställande tj änsteman
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§41

§42

Mötets öppnande
Styrelsens ordftirande tackar fi)r ftirtroendet och forklarar mötet öppnat.

Godkännande av dagordning

S um o r dnin g sfii r b u n det b e s lutar :
Att godkiinna dagordningen.

VaI av justerare

S am o r dn in g sfi rb u ndet b e s lutar :
Att utse Mats Höglund att jiimte mötets ordforande justera § 41-56 i dagens
protokoll.

Information om Samordningsftirbundet Härnösand Timrå
Verkställande tjänstanan visar ett bildspel och informerar om lagstiftningen
kring den finansiella samordningen, syftet, målsättning, aktuella insatser som
fiirbundet finansierar mm.

S um o rdningsfi rb undet be slutar :
Att verkställande tjänsteman ska skicka ut bildspelet till styrelsens ledamöter.
Styrelsen tackar fiir informationen.

Ekonomi
- Ekonomirapporter
Verkställande tjiinsteman visar aktuell resultat- och balansrapport per den
2019-03-22.

S amordningsfiirbun det beslutar :
Att hålla koll på om budgetposten fiir arvoden måste justeras eftersom det
troligtvis kommer att bli ökade kostnader fiir arvoden under året, med anledning
av att flera av ledamöterna i den nya styrelsen iir i arbetsfor ålder och kommer
att ta tt arvo de fi i r fi )rl orad arb ets fortj iinst.
Attlägga de ekonomiska rapportema till handlingarna.

Upphäva beslut sp ap5fflllning av verkställande tjänsteman
Ordforande berättar bakgrunden till forslaget att upphäva tidigare beslut om
anställning av verkställande tjiinsteman. Verkställande tjänsteman har idag sin
grundanställning hos F'örsäkringskassan och är utlanad därifrån till forbundet.
Försäkringskassan har sagt upp avtalet om utlåning pga nya riktlinjer. I och med
detta tog foregående styrelse beslut om att bli arbetsgivare ftlr att kunna eöjuda
verkställande tjiinsteman en anställning i ftlrbundet. Vid samtal med Timrå
kommun gällande om de kan ta på sig att administrera löneutbetalning mm till
verkställande tjänsternan, ftireslog Timrå kommun istället att de anställer
nuvarande verkställande tjänsternan, ftir att i sin tur lana ut henne till forbundet,
eftersom det i deras lönesystem inte går att få till med utbetalning av lön till
någon som inte är anställd inom kommunen.

§43

§44

§4s

§46
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S am ord ningsfi rb u ndet b e slu ta r :
Att upphäva beslutet om att bli arbetsgivare.

§ 47 Upphäva beslut om medlemsansökan till Sobona
Eftersom verkställande tjänsternan ska bli anställd av Timrå kommun och
utlånad till lorbundet därifrån, är det inte aktuellt for forbundet att bli egen

artetsgivare och därmed behövs inte medlemskapet i arbetsgivarforeningen
Sobona.

S am o rdningsfiirb u n det b e s lutar :
Att verkställande tjänsternan kontaktar Sobona for att säga upp fijrbundets
medlemskap.

§ 48 Inlåning av verkställande tjänsteman

S amo rdni n g sfiir b u n d et b e s lutar :
Att forbundet ska låna in verkställande tjänsteman från Tirnrå kommun.
Att uppdra till ordforande och vice ordforande att lorhandla frarn ett avtal med
Timrå kommun, gällande inlåning av verkstä1lande tjänsteman, detta redovisas
på nästa styrelsernöte den 4 juni.

§ 49 Tjänsteköp, administrativt stöd
Ordtörande informerar om att for närvarande köper forbundet 10 %
ekonomitjänst från Härnösands kornmun. I och rned att lorbundet nu ska låna in
verkställande tjänsteman från Tirnrå kommun samt att ekonomen på Härnösands
kommun ska gå på foräldraledighet, är det lämpligt att upprätta ett avtal med
Timrå kommuns ekonomiavdelning om köp av 10 0Ä ekonornitjänst.

S amo rdningsfiirb u ndet b e slutar :
Att uppdra till ordlorande och vice ordl'orande att ta frarn ett avtal ör köp av
10% ekonomitjänst av Timrå kommun.

§ 50 NIöte medlemssamrådet
Den 16 rnaj är rnedlemssamrådet inbokat. I år står Arbetsfonnedlingen for
inbjudan och dagordning.

S am ordnirtgsfi) rb u n d e t b e slutar :
Att från styrelsen deltar ordforande, vice ordforande, Roberl Thunfors samt
verkställande tjänsteman i mötet.

§ 51 Information från verkställande tjänsteman
- SUS-uppfoljning
Verkställande tj änsteman visar utdrag från SUS -registreringarna.
- Hemsida
Verkställande dänsteman informerar om att lorbundet har en gemensaln
hemsida med de övriga forbunden i länet. Verkställande dänsteman frågar
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styrelsen om samtliga går med pä alt deras namn och kontaktuppgifter läggs ut
på hemsidan.
- NNS
Verkställande tjänsteman informerar or1 NNS hemsida där styrelsen kan hitta
mycket bra information.

S am ord ning sfiirbu ndet be slu tar :
Att verkställande dänsteman kan lägga ut styrelsens namn och kontaktuppgifter
på hemsidan.
Att lägga informationen till handlingarna.

§ 52 Utbildning/konferenser
- 3 maj, Finsarns grundutbildning for styrelsen och utvecklingsgruppen

Verkställande tjänsteman påminner om att arunälan till Finsam-utbildningen ska
göras senast den 23 april till verkställande tjänsteman.

§ 53 Förslag på sammanträdesplan 2019

S am ordnin gsJö rb u nd et b e slutar :
Att anta den lorslagna rnötesplanen.

§ 54 Övriga frågor
Ordlorande foreslår att information om projekten görs av projektägama under
året på kommande styrelsemöten.

S am o rd nin g sft rb u nd et b e s lu tar :
Att till styrelsemötena under året bjuda in projektägarna lor information om
projekten.
Att uppdra till verkställande tjänsteman att bjuda in projektägama till projekten i
Härnösands kommun "Nyanlända h,innor till arbete " samt "F,tt.fullvär'digt lh,

for nollplacerade " for information på styrelsemöte den 4 juni.

§ 55 Nästa möte
Nästa möte är den 4 juni kl. 09.00-12.00, i Härnösand.

§ 56 Mötets avslutning
Ordlorande tackar flor idag och forklarar mötet avlutat.
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