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Protokoll från styrelsemöte för Samordningsfiirbundet
Härnösand - Timrå

Datum:

Plats:

Närvarande:

20t9-10-ll

Regionens hus, Härnösand

Lars Kempe, Timrå kommun
Nina Skyttberg, Härnösands kommun
Mats Höglund, Region Västernorrland
Hans Skimmerno, Arbetsftrmedlingen
Anna Reinholdsson Lundberg, Försäkringskassan

Robert Thunfors, Region Västernorrland

Ulrika Sahlin, verkstiillande tj iinsteman

Mats Höglund

Närvarande ersättare:

Övriga:

Utses att justera:

Underskrifter:

Lars Kempe
Ordftirande

M#W
Justerare

Samordningsforbund
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Diarienr U J ltf:

Ulrika Sahlin
Verkställande tj änsteman

BEVIS OM ANSLAG

Justering av Samordningsflorbundets protokoll har tillkiinnagivits genom anslag på
huvudmiinnens anslagstavla

Sammanträdesdatum
20t9-10-tt

Anslaget uppsatt den
2019-10-23

Anslag nedtas den
20t9-tt-06

Protokollet omfattar § 56-73Förvaringsplats ft)r protokollet är Härnösands kommun

Ulrika Sahlin
Verkställande tj änsteman
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§ 56 Mötets öppnande
Styrelsens ordforände hälsar alla välkomna och ftirklarar mötet öppnat.

§ 57 Godkännande av dagordning

S amordningsfi) rb undet b es I utar :
Att godkänna dagordningen.

§ 58 Val av justerare

S amordn ingsfi) rb un det b esl utar :
Att utse Mats Höglund att justera protokollet.

§ 59 Genomgång av fiiregående protokoll

S amo r d n i n g sfi) r b un det b es I ut ar :
Att lägga protokollet till handlingarna.

§ 60 Muntlig information från projektet " 0-placerade som uppbär ekonomisk
ersättning - vägen ut fiir sjukskrivna"

Andreas Faxdus har sedan 1 februari 2018 arbetat i projektet där syftet har varit att

stärka individernas möjlighet till egen ftirsörjning och det genom att jobba aktivt
med målgruppen. Andreas har haft en lägre ärendebelastning då komplexiteten hos

målgruppen ofta är mer omfattad och därmed tidskrävande. Trots den lägre

ärendebelastningen är upplevelsen att arbetet med målgruppen varit for tids-
krävande fiir att riktigt uppnå önskat resultat. Inom Sundsvalls kommun där

liknande insats pågår arbetar två personer med 50 st. individer vilket innebär att de

arbetar med25 individer var. En reflektion är aff det antalet skulle ha ftirbättrat
möjligheten till ett mer lyckat resultat ftir detta projekt. I de uppsatta målen ft)r
projektet var ett av målen att minst 25 st. individer per år ska ha blivit själv-
fiirsörjande eller har en aktiv planering med annan part per år. Denna siffra byggde
pä att minst 50 st. individer skulle handläggas av utsedd handläggare varje år. v
Eftersom antalet individer som handlagts av utsedd handläggare år ett var 37 st. och

under är fiä15 st., har målet att minst 25 st. individer per år ska ha blivit
sjalvforsOrjande eller har en aktiv planering med annan part per år varit svårare att

uppnå. Om projektmålet hade vant att "minst 50 Yo av individerna som ingår i
projektet ska ha blivit självftrsörjande eller har en aktiv planering med annan part
per år" hade utfallet blivit mer lyckat. Under år ett har 18 st. individer blivit
självftirsörjande eller haft en aktiv planering med annan part, vilket innebär 48,6 yo.

Under år två har 13 st. individer blivit självftirsörjande eller haft en aktiv planering
med annan part, vilket innebär 86,6yo. Sammantaget har 31 st. individer av de 52

st. individer.som ingått i målgruppen över projekltiden blivit självftirsörjande eller
haft en aktiv planering med annan part. Detta innebär alt 59,6 o/o av medverkande

individer har blivit självftirsörjande eller haft en aktiv planering med annan part.

De kontaktvägar och nya arbetssätt som skapats tillsammans med Arbets-
marknadstorget och vårdcentralen under projekttiden kommer att fortsätta i det

dagliga arbetet. Flerpartsmöten gör att arbetet med individen går smidigare och det

blir mer effektivt när antalet möten kan reduceras. Andreas kommer att
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sammanställa en ftirenklad arbetsprocess där det framgår hur socialsekreterare i
arbetsgruppen kan fortsäua tänka i dessa ärenden och hur arbetsflödet kan se ut.

Den skriftliga slutrapporten har skickats till styrelsemedlemmarna via mail. Där det
framkommer att projektet avslutas i fiirtid, redan den 15 oktober, eftersom Andreas
byter arbetsgivare då. I och med detta så kommer inte hela det beviljade medlet från
ftirbundet till projektet att användas.

Styrelsen tackar ftir den mycket givande informationen om projektet.

S amo r d n in g sfi) rb un det b e s I ut ar :
Att godkänna rapportern och betala ut det medel som har använts och som
redovisas i den ekonomiska slutrapporten från projektet.

§ 61 Ekonomi
- Ekonomirapport

Verkställande tj änsteman vi sar aktuell budgetuppfo lj ning. Ordfiirande har
tillsammans med verkställande tjänsteman sett över budgetposterna. Till dags

datum har det inte blivit aktuellt att justera budgetposterna, det är svårt att veta
hur mycket t ex arvodet för styrelsemedlemmarna kommer att landa pä i är
eftersom kommunerna betalar ut arvoden under året och inte ftirrän i slutet på
året fakturerar de ftirbundet fiir den utbetalda summan.
Eftersom projektet 0-placerade som uppbär ekonomisk ersättning - vägen ut fiir
sjukskrivna" avslutas i ftirtid, ska inte hela det beviljade medlet betalas ut vilket
kommer att innebära att ftirbundet kommer att behöva ta mindre från det egna
kapitalet än beräknat.

S amor dningsfi)rb un det bes lutar :
Att lägga den ekonomiska rapportern till handlingarna.

§ 62 Medelstilldelning infiir 2020
Statens fiirsta preliminära besked om tilldelningen till 2020 ärs verksamhet var
I 837 000 kr. Därefter har ftirbundet yrkat pä en2Yo uppräkning av fiirra årets
tilldelning. Efter yrkandet har staten nu lämnat sitt andra besked om tilldelningen
till2020 års verksamhet och den är pä I 877 000 kr och tillsammans med vad de

övriga medlemmarnabetalar in blir det3 754 000 kr, vilket är en minskning med
22 000 kr jämftirt med årets tilldelning.

Verkställande tjänsteman berättar att hon och ordftirande har meddelat detta till
ekonomen och arbetet med att arbeta fram ett forslag till budget for 2020har
påbörjats.

S amo r dn i ng srt)r b un det b e s I ut ar :
Att lägga informationen till handlingarna.

§ 63 Ansökan - "Att bryta mönster'', diarienummer; l5l20l9A
Verkställande tjänsteman berättar att Solbrifi Höglund som sitter med i
uwecklingsgruppen har informerat gruppen om denna ansökan, men eftersom deras
möte blev framflyttat till efter styrelsemötet, så har de inte hunnit tittat på den
faktiska ansökan, utan kommer att göra det den 25 oktober.
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§64

§6s

§66

§67

S amordningsJörb undet b esl utar :
Att beslutet om ansökt medel till ansökan ska flyttas fram till nästa styrelsemöte

den22 november, efter att utvecklingsgruppen har tittat på ansökan samt då övriga

ansökningar inkommit.

Regionfullmäktige - Ansvarsfrihet
Regionfullmäktige har tagit beslut om att bevilja styrelsen ftir
SaÅordningsförbundet Hämösand Timrå och de enskilda ledamöterna i denna,

ansvarsfrihet fiir den tid revisionen omfattar.

S amordnin g sfi)rb un det b es lut ar :
Att lägga beslutet till handlingama.

Styrelsens personalansvar
Oidftirande vill att det ska klargöras vad som gäller kring personalansvaret ftir
verkställande tjänsteman. T ex hur och av vem ska medarbetarsamtal/lönesamtal

göras?

S amo r dnin g sfi) r b un det b e s I ut ar :
Att eftersoÅ äet är forbundet som betalar lön samt kan ta beslut om eventuell

utbildning ftir verkställande tjänsteman, så är det mest naturligt att

medarbetarsamtal/lönesamtal genomfors av styrelsen, lämpligtvis av ordfiirande.

Att uppdra till verkstiillande tjänsteman att boka in möte med Timrå kommun och

ordftiiande samt vice ordftirande, filr att tillsammans med dem klarlägga vad Timrå

kommun har for ansvar, då det gäller arbetsmiljö ftir verkställande tjänsteman samt

vad styrelsen har ftir ansvar.

Revidering av risk- och väsentlighetsanalys
Ordftirande och verkställande tjänsteman lämnar ftirslag på revidering av hur

riskhanteringen ska ske om verkställande tjänsteman drabbas av sjukfrånvaro.

Förslaget är att ordftirande ska ha tillgång till verkställande tjänstemans mail.

Tidigaie då verkställande tjänsteman var utlånad från Försäkringskassan var det

styrelsemedlemmen från Försäkringskassan som hade tillgång till verkställande

tjånstemans mail, men detta är inte längre möjligt. För att ordftirande ska kunna fä

tillgång till verkställande tjänstemans mail så behöver han en Timråkommun

mailadress vilket han nu har beviljats att fä.

S amordningsforb undet b eslutat :
Att godkänna revideringen enligt ft)rslaget.

Mall ftir slutrapport
Verkställande tjänsteman har tagit fram ett ftirslag till mall flor slutrapport att

användas av proj ektägarna.

S amo rdningsfi)rb undet beslutar :
Att godkänna den lorslagna mallen ftir slutrapport.

Uppfiiljning av internkontroll 2019

Värt stdttanäe tjänsteman berättar att hon tillsammans med ordlorande och ekonom

har ftiljt upp intemkontrollen samt har genomfiirt stickprov utifrån 2019 ärs

§68
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internkontrollplan. Verkställande tjänsteman har upprättat en skrivelse där resultatet
från uppft lj ningen av internkontro llen redovi sas.

S amordningffirbundet beslutar :
Att godkänna uppftilj ningen av internkontrollen.

§ 69 Utbildning/konferenser
- Norrlandsträffen

Eftersom varken ordftirande eller vice ordftirande har möjlighet att medverka på
årets Norrlandsträff, så stiilldes frågan till styrelsemedlemmama som deltog vid
verksamhetsplaneringsdagen om någon av dem kunde delta, lorslaget blev att
Therese Sjögren från Arbetsftirmedlingen skulle delta, men eftersom det idag
har framkommit att arbetsftirmedlingen har valt nya styrelserepresentanter från
och med den 8 oktober, så är det inte längre aktuellt att Therese deltar i
Norrlandsträffen.

S amo r dn ing sfi) r b un det b e s I ut ur :
Att verkställande tjänsteman skickar mail till samtliga styrelsemedlemmar fiir att se

om någon annan har möjlighet att delta.

§ 70 Information från verkställande tjänsteman
- Lrinsgemensam aktivitet -psykisk hrilsa, 9 december

Verkställande tjänsteman påminner om anmälning till inspirationsdagen den 9

december.

- Finsams hemsida, Webbinarium, introduhionsutbildning
Verkställande tjänsteman tipsar om Finsams hemsida och att det där finns
möjlighet attta del av introduktionsutbildningen via Webbinarium, fiir de som
inte kunde delta i utbildningen i våras.

- Länk tillfarbundets hemsida på Timrå kommuns hemsida
Verkställande tjänstemanberättar att det inte finns någon beskrivning av
Samordningsflorbundet Härnösand Timrå på kommunernas hemsida. Timrå
kommun har efter påtalande om detta nu lagt till en direktlänk till ftirbundets
hemsida på deras hemsida, där det framgår vad ett Samordningsftirbund är.

- Informotionfor socialndmnden
Verkställande tjänstemanberättar att hon är inbjuden till socialnämndens möte i
Timrå kommun den23 oktober fiir att informera om ftirbundet och beviljade
insatser.

S amor dning sfi)r b un det b es I ut ar :
Att Nina Skyttberg lyssnar med Härnösands kommun om även de kan lägga in
informationen på deras hemsida. Verkställande tjänsteman kollar upp hur det ser ut
på Regionens hemsida.

Att lägga övrig informationen till handlingarna.

§ 71 Övriga frågor
Ingen fräga är anmäld.
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§ 72 Nästa möte
Nästa möte är inbokat den22 november kl. 9.00 - 12.00. Mötet ftrläggs i Timrå.

§ 73 Mötets avslutning
Mötets ordfiirande tackar samtliga och ftirklarar mötet avslutat.
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