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Protokoll från styrelsemöte för Samordningsfiirbundet
Härnösand - Timrå

Datum:

Plats:

Närvarande:

Närvarande ersättare:

Övriga:

Utses att justera:

Underskrifter:

Lars Kempe
Ordftirande

2019-06-04

Regionens hus, Hiirnösand

Lars Kempe, Timrå kommun
Nina Skyttberg, Håirnösands kommun
Mats Höglund, Region Västernorrland

Margareta Tj iirnlund, Hämösands kommun

Ulrika Sahlin, verkställande tj iinsteman

Margareta Ijärnlund

c{""-*/ Zh/,1^1.
Märgareta Tjärnlund
Justerare

Ulrika Sahlin
Verkställande tj iinsteman

BEVIS OM ANSLAG

Justering av Samordningsftirbundets protokoll har tillkiinnagivits genom anslag på
huvudmännens anslagstavla

Sammanträdesdatum
2019-06-04

Anslaget uppsatt den
2019-06-14

Anslag nedtas den
2019-06-28

Protokollet omfattar § 42-55Förvaringsplats fiir protokollet är Härnösands kommun

Ulrika Sahlin
Verkställande tj änsteman
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§ 42 Mötets öppnande
Styrelsens ordft)rande hiilsar alla välkomna och ftirklarar mötet öppnat. Mötet
inleds med en presentationsrunda med anledning av de inbjudna fran projekten.

§ 43 Godkännande av dagordning

S amor dningsfi)rb un det b es lutar :
Att godkåinna dagordningen.

§ 44 Val av justerare

S amordningsfii rb undet b es lutar :
Att utse Margareta Tiärnlund att justera protokollet.

§ 45 Genomgång av fiiregående protokoll

S amor dningsfii rb undet b es lutar :
Att lägga protokollet till handlingarna.

§ 46 Muntlig information från projekten o'Nyanlända kvinnor till arbete" samt

"Ett fullvärdigt liv fiir nollplacerade"

Lilian Krarfiz samt Frida Holm berättar att bakgrunden till projektet Nyanlcinda
kvinnor till arbete är att de nyanlända kvinnoma med 1åg eller ingen
utbildningsbakgrund ?ir svara att introducerupä den svenska arbetsmarknaden
och åir en grupp med stora utmaningar inftir att bli en del av arbetskraften i
landet. Manga kvinnor är analfabeter och har aldrig lärt sig läsa eller skriva på

det egna språket. De har mycket 1åg progression i sina SFl-studier och blir inte
klara med sin språktrtining inom en rimlig tidsperiod. Många av dem har

ftirutsättnin gar att lära sig ett arbete och ftirmåg a att fä det att fungera om de får
praktiskt, arbetsplatsftrlagt stöd. Genom att erbjuda ett sådant stöd under en

begränsad tid i deras liv, iir möjligheten större att de har en framtid ftir sig och

sin familj dåir de kan ftirsörja sig själva.

Hittills har de i projektet arbetat med 43 deltagare. Just nu är 31 kvinnor
akruella. De kvinnor som kommit till projektet har friimst identifierats i
samverkan mellan arbetsfiirmedling, socialförvaltning och SFI, men också via
ideella organisationer. Tillsammans med arbetsmarknadskonsulent har det

upprättats en handlingsplan där kvinnorna fåu säUa upp mål att jobba mot, både

langsiktiga och kortsiktiga och vad man kan göra för att nå dessa mål. Varje
kvinna har på detta sätt en individuell planering utifran tidigare erfarenheter,
intressen och ftirutsättningar.
Hälsa har identifierats som ett annat fokusområde ftir den aktuella målgruppen.

Diirfiir har motiverande samtal ftirts om vikten av att den egna hälsan sköts

eftersom det iir viktigt att den ärbraftir att kunna arbeta. Flera kvinnor har

erbjudits triining via bl a rehabiliteringsinsatser.
På plats i arbetsgruppen har kvinnorna ffitt handledning av arbetsledare i
respektive arbetsgrupp och särskilt stöd av arbetsmarknadskonsulent vid behov.
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De har även fått möjlighet att delta i informationsträffar gällande arbets-
marknadsutbildningar, studiebesök, besök på utbildnings- och j obbmässa.

Alla 43 kvinnor som hittills kommit in i projektet har kommit ut på någon form
av sysselsättning, bl.a. genom praktik, arbetsträning och genom subventionerade
anställningar.12 kvinnor som deltagit i projektet har hittills avslutats. t har
börjat studera, 2har gätt åter till arbetsftirmedlingen ftir att erhålla stöd for att gä

mot arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 1 kvinna har erbjudits
rehabilitering via arbetsftirmedlingen, t har avslutats p.g.a av sjukskrivning.
I kvinna har avslutats mot ftiräldraledighet samt 3 mot den reguljiira arbets-

marknaden. 3 har avslutats som tros själv kunna söka arbete. De har fått stöd
och trjälp med CV etc. Dessa tre är också berättigad A-kassa vilket gör att de

under en begriinsad period medan de söker arbete ändå har ftirsörjning.

Solbritt Höglund, Maria Sundell och Linda Borg berättar om projel<:tet Ett

fullvr;rdigt liv för nollplacerade. Bakgrunden till projektet iir att de sjukskrivna
utan sjukpenning som söker fiirsörjningsstöd inte får tillgang till rehabilitering.
Det är en resurskrävande målgrupp både inom Ekonomi- och vuxenenheten
samt inom psykiatrin och vårdcentraler. Särskilda resurser behövs ftir att aktir,t
arbeta med målgruppen för att sjukskrivna utan ersättning ska fa ta del av
Arbetsft)rmedlingens och Regionens resurser. Metoder ftir att arbeta med
gruppon behöver utvecklas och implementeras i det ordinarie arbetet.

Socialsekreterarna har hittills upplevt att det varit stimulerande att få mer tid att
hitta alternativa lösningar tillsammans med sökande. Träffar har skett på
respektive vårdcentraler samt inom öppenpsykiatrin. Samtliga inom vården har
varit positiva till ett utökat samarbete. Handläggare vid Arbetsformedlingen som
arbetar med rehabilitering har varit mycket tillmötesgående och sett andra
lösningar och insatser ftir de som varit långtidssjukskrir,zna. Åven övriga
socialsekreterare inom Ekonomi och vuxenenheten upplever att samverkan med
vården har ft)rbättrats i och med att projektet startats. Flera samordnade
individuella planer har gjorts både inom och utom projektet. Liikarintygen har
blivit bättre dåir exempelvis behov av rehabilitering nu bäthe kan framgå.
Målet inom projektet är självftirsörjning. Individens ftirmägahar styrt vilken
insats som kan erbjudas. Att bryta en långvarig sjukskrivning är en tidskrävande
process. Handläggarnas har upplevt att vägen tillbaka efter en sjukskrivning iir
Itingre åin de trodde initialt i projektet. Det har varit svårt att arbeta med
individens motivation. En del personer har identifierat sig med att man är sjuk
och har ett liikarintyg, att det blir en form av bekräftelse. Att inte vara
sjukskriven har ftir en del skapat ångest. Samtidigt har en del personer i
projektet ktint sig trygga och uppskattat att de fått individuellt anpassade

planeringar..Någon har uttryckt att,"för fiirsta gången pä äratal är det någon
som ftirsöker ge mig hjäIp". Projektet har skapat ett hopp om en ftiråindring ftir
en del. Ett steg mot målet att bli självftirsörjande, har uppnåtts ft)r några
deltagare som brutit sin sjukskrivning och kommit igång i praktik och har fått
arbete eller andra insatser. För en del personer har enda alternativet varit en ny
ansökan om aktivitets- och sjukersättning och sex personer har beviljats
sjukersättning.
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Av dessa redovisade så kan en person ha ffitt flera insatser. 2 personer åir på
Etappen, 3 personer är på sambandet, 5 personer är på Vårsta, 4 personer har fätt
anstälIning, 12 personer har ffitt praktik via arbetslivsnämnden, 8 har ffitt
arbetstråining via AF, 2 person rir i utbildning, 6 personer har fått sjukersättning,
6har fatt en samordnad individuell plan (SIP) med Regionen, 8 personer har
giort utredning via psykiatrin, 9 personer har insatser via psykiatrin

Bistånd till sjuksl«ivna har minskat. Bistandet till sjukskrivna med liikarintyg
har minskat med40Ä mellan jan-april2018 och jan-april20|9.

Styrelsen tackar ftir den mycket givande informationen om projekten.

§ 47 Projektredovisningar
- Skriftlig delrapport av Arbetsmarlcnadstorget Timrå,(diarienummer

oel20t9A)

S amo r dnin gsfi rb un det b es lutar :
Att godkiinna rapporten samt att utbetalning av beviljat medel betalas ut
enligt avtalet.

- Skdftlig delrapport av Ettfullvrirdigt livfi)r nollplacerade, (diarienummer
t0l20t9A)

S amo r dn in g sfii r b un det b e s I ut ar :
- Att godkiinna rapporten samt att utbetalning av beviljat medel betalas ut

enligt avtalet.

- Skriftlig delrapport av Nya samarbetsformer med primdrvården i Timrå,
(diarienummer 1 1/200 1 9A)

S amordnin gsfi)rb undet b eslutar :
Att godkiinna rapporten samt att utbetalning av beviljat medel betalas ut
enligt avtalet.

- Skriftlig delrapport av Nyanldnda kvinnor till arbete, (diarienummer
12120019A)

S amordningsJörb undet b eslutar :
Att godkåinna rapporten samt att utbetalning av beviljat medel betalas ut
enligt avtalet.

§ 48 Ekonomi
- Ekonomirapport

Verkställande tj iinsteman visar aktuell budgetuppftilj ning. Ordft)rande och
viceordftirande har tillsammans med verkställande tjåinsteman sett över

budgetposterna med anledning av atl det eventuellt kan bli ökade

arvodeskostnader under året med anledning av att flera ledamöter i den nya
styrelsen kommer atttatrt arvode ftir ftirlorad arbetsförtjänst. Till dags

datum har det inte blivit aktuellt att justera budgetposterna.
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- Avtalen
Timrå kommun har upprättat avtal ftr köp av lönestöd for verkställande
tjiinsteman samt avtal ftir köp av ekonomitjtinst av Timrå kommun.

S amo r dn in g sfii rb un d e t b e s I uta r :
Att lägga den ekonomiska rapportern till handlingarna.
Att ftrslaget avtal gällande köp av ekonomitjänst godkänns och ska skrivas
under samt att ftirslaget avtal gällande köp av lönestöd ftir verkställande

tjänsteman godk?inns och skrivs under, under ftirutsättningen att ftirbundet får ett
ftirtydligande av Timrå kommun gällande att kostnaden for dator, telefoni, wifi
mm ingår i det angivna beloppet flor hantering av löner, HR-stöd samt

systemkostnader.

§ 49 Fastställande av delegationsordning

S amo r dn in g sfii r b un det b e s lut ar :
Att godkiinna delegationsordningen.

§ 50 Revisionsberättelse och rapport fiir Samordningsfiirbundet Härnösand-
Timrå
- Svar till revisorerna

Diskussion fordes kring revisorernas rekommendationer.

S amordnin gsfiirb un det beslutar :
Att ordfiirande och verkställande tjåinsteman ska upprätta ett svarsbrev till
revisorerna som ska inliimnas senast den 30 juni 2019. Styrelsen kommer att
arbeta vidare med rekommendationerna under verksamhetsplaneringsdagen.
Att lägga revisionsberättelsen och rapporten till handlingarna.

§ 51 Utbildningar/konferenser
- Lunch till lunch konferens ftir ftrbunden i liinet den27-28 jlur:ri

- Inbjudan till Förbundschefsdagarna den 22-23 oktober
- Verksamhetsplaneringsdagenden 13 september

S amor dningsfiirb undet b eslutar :
Att verkställande tjiinsteman ska delta i lunch till lunch konferensen den 27-28
juni.
Att verkställande tjåinsteman i år inte deltar i ftirbundschefsdagarna ftir att
möjliggöra att medel kan tas fran budgetposten ft)r kompetens och utveckling till
ftirbundets del av finansieringen av den länsgemensarnma aktiviteten som ska

ske den 9 december.
Att antaverkställande tjänstemans ft)rslag till dagordning ft)r
verksamhetsplaneringsdagen med tillägget information fran Arbetsftirmedlingen
(AF), under forutsättningen att Therese Sjögren eller någon annan fran AF kan
ge aktuell information om Arbetsftjrmedlingens arbete.
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§ 52 Information från verkställande tjänsteman
- Medlemssamrådet

Verkställande tjåinsteman informerar om vad som sades på
medlemssamrådet. Minnesanteckningar kommer att skickas ut.

- Liinsgemensam aktivitet - psykisk hälsa, 9 december
Verkställande tjiinsteman informerar om att fiirbunden i länet planerar att
genomföra en gemensam inspirationsdag den 9 december. Temat kommer
attvarapsykisk hälsa. Tanken är att dagen kommer att rikta sig till
handläggare hos fiirbundsmedlemmarna, politiker och chefer inom
myndigheterna.

§ 53 Övriga frågor
Ordftirande fi)reslar att styrelsen skapar en grupp antingen via Messenger, sms

eller liknande for att det ska vara lält atl nå varandra inftir möten, där kan man
meddela frånvaro och besttimma om samåkning till möten.

S amo r dn in gsfi) r b un det b e s I ut ar
Att fortsätta diskussionen, eftersom det under mötet inte bestiimdes vilket
system som ska användas for detta.

§ 54 Nästa möte
Nästa möte åir inbokat den 11 oklober kl. 9.00 - 12.00. Mötet fiirläggs i
Hiirnösand.

§ 55 Mötets avslutning
Mötets ordft)rande tackar samtliga och ftirklarar mötet avslutat.
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