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Protokoll från styrelsemöte för Samordningsfiirbundet
Härnösand - Timrå

Datum:

Plats:

Närvarande:

Närvarande ersättare:

Övriga:

Utses att justera:

Underskrifter:

2019-lr-22

Terminalvägen 10, Timrå, lokal Tallen

Lars Kempe, Timrå kommun
Mats Höglund, Region Västernorrland
Hans Skimmefino, Arbetsftirmedlingen
Anna Reinholdsson Lundberg, Försiikringskassan

}r4ar gar eta Tj tirnlund, Hiirnö s ands kommun
Sven-Åke Jacobson, Timrå kommun

Conny Edelryd, revisor
Stig Nilsson, tevisor
Ulrika Sahlin, verkställande tj iinsteman

Anna Reinholdsson Lundberg

b
Lars Kempe
Ordftirande Justerare

1

t
,/1 ,1.

,/f

Verkställande tj änsteman

BE\rIS OM ANSLAG

Justering av Samordningsft)rbundets protokoll har tillkännagivits genom anslag på

huvudmännens anslagstavla

Sammanträdesdatum
2019-tt-22

Anslaget uppsatt den
2019-t2-03

Anslag nedtas den
2019-12-17

Protokollet omfattar § 74-97Förvaringsplats ftir protokollet iir Håirnösands kommun

Ulrika Sahlin
Verkställande tj åinsteman
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Mötets öppnande
Styrelsens ordfrrande hälsar alla välkomna och ft)rklarar mötet öppnat.

Godkännande av dagordning

S amordnin gsfi)rb undet b es lutar :
Att godkänna dagordningen.

Val av justerare

S amo r dnin gsfiirb un det b es lutar :
Att utse Anna Reinholdsson Lundberg att justera protokollet.

Genomgång av fiiregående protokoll

S amor dningsfii rb undet b es lutar :
Att läggaprotokollet till handlin gama.

Muntlig samt skriftlig slutrapport från projektet "Ett fullvärdigt liv fiir 0-
placerade"
Solbritt Höglund berättar att syftet med projektet var att sjukskrivna utan SGI
(sjukpenninggrundande inkomst) så kallade 0 klassade, skulle få utökad tillgang
till rehabiliteringsinsatser alternativt sjukersättning. Målgruppen på ca 40
sjukskrivna personer skulle under projekttiden få bästa möjliga rehabilitering
och arbetstriinirg. Förändringen som ville uppnås inom projektet vx att en ny
metod skulle utarbetas i handläggningen av sjukskrivna utan ersättning inom
socialtjåinsten och fiirbättrad samverkan med Regionen, Försåikringskassan och
Arbetsftirmedlingen. Målsättningen med implementeringen av arbetssättetär att
individerna i högre grad ska bli självftirsörjande genom arbete eller
sjukersättning.
Målen har uppfyllts under projekttiden. Ett nytt arbetssätt när det gäller
samverkan mellan socialtjiinst, AF och prim?irvard samt öppenpsykiatrin har
implementerats gällande sjukskrivna. Vidare så har insatsen gett resultat i form
av högre självftirsörjningsgrad genom anställningar och fler beviljade
sjukersättningar.
o Försörjningsstödet har minskat med 2,4 miljoner jan -okt 2019 i ftirhållande

till samma period 2018.
o Antalet besök vid primärvård har minskat enligt uppgifter fran

primärvården.
o Resultatet av gjorda insatser inom projektet tir att 16 personer fått anställning

och 9 personer har fått sjukersättning.

Det har varit en utmaning ftr handläg gama attpähalvtid avsätta tillräcklig med
tid ftir projektet. Sjukskrivnahar oftahaft löpande forsörjningsstöd under lång
tid, 33 oÄhade varit sjukskrivna med ftirsörjningsstöd i 10 år eller liingre utan
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krav på rehabiliteringsinsatser. Det har funnits ett motstånd mot att göra

föriindringar hos klienter, vilket har krävt ett omfattande motivationsarbete.

Manga har känt sig felbehandlade av Fösåikringskassans bedömningar och de

saknar tro på att de kan få ett bättre liv. Åven handläggama har ibland haft svårt

att se en arbetsfilrmåga varfor det krävts ett nylt tänk kring en del individers

formåga.
Finansiellt finns inget utrymme i ordinarie verksamhet att arbeta intensivt med

målgruppen. Trots det har arbetssättet mellan framftir allt primärvård och

socialtjänst blivit en upparbetad rutin. Samarbetet har också skapat nya

ftirutsåUningar flor att ge sökande båittre stöd genom arbetsrehabilitering och

arbetsförmågebedömning via Arbetslivsftirvaltningen när det gäller att

ansökningar om sjukersättning.

Styrelsen tackar ftir den intressanta redovisningen av projektet.

S amordnin gsfi)rb un det bes lutar :
Att godkänna rapportern och betala ut resterade beviljat medel som har använts

och som redovisas i den ekonomiska slutrapporten.

Samtal med revisorer
Revisorerna Conny Edelryd och Stig Nilsson deltar vid dagens styrelsemöte.

Dialog fors med dem bl a om svårigheten att folja upp ekonomin for
arvodesposten eftersom ftirbundsmedlemmarna fakturerar arvodet i slutet på

aret. Då den nya styrelsen bestar av personer i arbetsftirålder, så ftirvåintas

arvodet bli högre på grund av ftirloråd arbetsftirtjänst, hur det kommer att se ut

visar sig ft)rst i slutet på året.

Revisorerna har en fundering kring vad som gäller vid betalning ft)r deras

revisionsarbete. Verkställande tjåinsteman visar ftirbundsordningens § 17 diir det

framgår att arvoden och andra ekonomiska ft)rmåner till revisorerna och deras

sakkunniga biträden betalas av den ft)rbundsmedlem som utsett eller valt
respektive revisor. Om landstinget och Härnösand och Timrå kommun valt
gemensam revisor svarar landstinget ftir hälften av kostnaden ftir den

gemensamma revisionen och H2irnösand och Timrå kommun ftir hälften av

kostnaden.

Ekonomi
Verkställande tjiinsteman visar aktuell budgetuppföljning. Till dags datum har

det inte blivit aktuellt att justera budgetposterna, det är svårt attvetahur mycket

t ex arvodet ft)r styrelsemedlemmarna kommer att landa på i år, eftersom

kommunerna betalar ut arvoden under året och inte ftirriin i slutet på aret

fakturerar de ftrbundet for den utbetalda summan.

S amo r dnin g ffi rb un det b es lutar :
Att lägga den ekonomiska rapportern till handlingarna.

Slutrapport från insatsen "Arbetsmarknadstorget"
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En skriftlig slutrapport med ekonomisk redovisning har låimnats till ftrbundet.
Det framkommer i slutrapporten att de ställda målen rir uppSrllda.

S amo r dn in g sfi) rb un det b e s I ut ar :
Att godkänna slutrapporten och att utbetalning av beviljat medel ska göras
enligt avtalet.

Slutrapport från insatsen "Nya samarbetsformer med primärvården"
En skriftlig slutrapport med ekonomisk redovisning har lämnats till ftirbundet.
Det framkoflrmer i slutrapporten att de ställda målen iir uppfyllda.

S amo r dnin g sfö r b u n de t b e s I utar :
Att godkiinna slutrapporten och att utbetalning av beviljat medel ska göras
enligt avtalet.

Delrapport från insatsen "Nyanlända kvinnor till arbete"

S amo r dningsJiirb undet b es lutar :
Att godkänna delrapporten och att utbetalning av beviljat medel ska göras enligt
avtalet.

Ansökanr "Att bryta mönster"
Htirnösands kommun ansöker tillsammans med Region Västemorrland om
500 000 kr till att genomftira insatsen "Att bryta mönster". Finansieringen avser
lönekostnader ftir två socialsekreterare som arbetar i insatsen. Projekttiden iir
2020 -0 I -0 I ---2020 -12-3 I .

Bakgrunden till insatsen år att det har uppmärksammats att det är viktigt att
komma in i ett tidigare skede och ftirbygga langtidssjukskrivningar ftir de som
uppbär ekonomiskt bistånd. En del av dessa sjukskrivna utan sjukpenning iir
ftiräldrar. Barn till ftirsörjningsstödstagare löper en ökad risk ft)r hälsoproblem
och att hamna i social utsatthet. Långvarigt utanftirskap går ofta i arv från
ftiräldrar till bam. Om fträldrarna ges en ökad möjlighet till självftirsörjning
stiirks möjligheterna ftir barnen att inte upprepa mönster.
Under tiden for insatsen ska fokus ligga på det ftrebyggande arbetet att utreda
om det finns alternativ ftir att inte "fastna" i en sjukskrivning. Samarbetet kring
individernas rehabilitering ska fortsätta att utvecklas mellan socialsekreterare,
koordinatorer och liikare vid Hiirnösands tre håilsocentraler samt
öppenpsykiatrin. Att hitta metoder attbrytamönster åir en del i projektet. I
hushållen med barn ska specifik hänsyn tas till barnens situation och hur olika
insatser påverkar dem och det ftirebyggande arbetet ska ske genom att
socialsekretbrare far ftlrutsättningar att ha mera intensiva kontakter ft)r att utreda
och motivera till lösningar som kan gagna hela familjen. Barnens bästa ska vara
i fokus. Målet ar att artalet barn som har ftiräldrar med ftrsörjningsstöd på
grund av sjukskrivning ska halveras och det ftrebyggande arbetet innebär att
antalet hushåll med sjukskrivna biståndstagare minskar med 25Yo.
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S amor dningsfi)rb un det beslutar :
Att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan med 500 000 kI. Verkställande
tj?insteman upprättar avtal. Utbetalning av medel till insatsen sker enligt
forbundets rutiner, vilket framgår i avtalet.

Ansökan t'Arbetsmarknadstorget"

Timrå kommun ansöker tillsammans med Arbetsförmedlingen om 500 000 kI
till arbetsmarknadstorget. Finansieringen avser lönekostnad ftir en arbetsterapeut

på halvtid samt lokal och utbildningskostnader. Projekttiden åir 2020-01-01--
2020-t2-31.
Arbetsmarknadstorget är en samverkansarena där personal från Socialtjiinsten,
Arbetsformedlingen, Försiikringskassan och Region Västernorrland arbetar

tillsammans med personer mellan 16-64 år, som iir i behov av samordnade

insatser ftir att komma ut i arbete eller studier. Syftet med Arbetsmarknadstorget

är att det ska ge ett nåira samarbete och liirande mellan de olika mpdigheterna.
Och ftir deltagarna ett mer samlat och enhetligt stöd där man minimerar risken

att"fallamellan stolarna". Ledtider ska kortas och deltagaren fä hjälp och stöd

snabbt. I dagsläget iir det ett nära samarbete mellan kornmunens aktörer och

regionen. Däremot har, utifrån omställningen Arbetsftirmedlingen gör,

samverkan med dem i princip upphört. Det hiir vill såväl Arbetsfiirmedlingen
som övriga parter komma till rätta med. Inom Arbetsmarknadstorget kommer
diirftir mycket tid läggas pä att hifia nya former ftir samverkan under 2020.Det
kommer att behövas gemensamma utbildnings-/planeringsdagar under aret.

Niir Arbetsftirmedlingen i december låimnar kontoret i Timrå iir viljan att

möjliggöra samverkan på plats genom att tillhandahålla kontor och mötesrum.

Åven Försiikringskassan iir i behov av detta då det tidigare nyttjat Arbets-
fiirmedlingens lokaler.
Behovet av arbetsterapeutisk kompetens iir växande hos målgruppen och vi ser

stor vikt av attkunna anviinda denna kompetens i arbetet med deltagarna. Om
det planerade hälsoprojektet startar upp under 2020 frnns vinster med att kunna

knyta arbetsterapeuten även dit.

S amor dningsJiirb un det bes lutar :
Att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan med 500 000 kr. Verkställande
tjänsteman upprättar avtal. Utbetalning av medel till insatsen sker enligt
ftjrbundets rutiner, vilket framgar i avtalet.

Ansökan'oHälsoprojektet"
Timrå kommun ansöker tillsammans med Region Västernorrland och Premicare
om 560 000.kronor till ftirsta året samt 570 000 ftir andra året till en

proj ektledare till hälsoproj ektet. Proj ekttid 2020 -02-01 -- 2022-02-01 .

Bakgrunden till projektet ar att många av de personer som de möter i
verksamheten har arbetsbegråinsningar på grund av fusisk eller psykisk ohälsa.

En ohälsa som i många fall går att koppla till stress, nedsatt kondition och

sömnproblematik.
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Behoven av stöd ftir att arbetamed hälsan åir stora. I befintlig verksamhet täcker
de idag inte behoven och koordinerar inte insatserna i tillräckligt stor
omfattning.
Projektet innebiir samverkan mellan arbetsmarknadstorgets inblandade aktörer.
Eftersom Hälsoprojektet är en insats som kan kombineras med annan planering,
fiir deltagaren innebiir det självklart samverkan mellan alla parter som remitterat
till projektet. Hälsoprojektets fokus på hälsa kommer att kunna ge deltagama
ork, motivation och uthållighet att ta tillvara andra insatser från projektets
samverkande parter.
Projektledarens roll blir dels att koordinera insatser fran de redan befintliga
verksamheterna samt att ansvara for projektets utformning, uppftiljning och
implementering. Tanken åir att deltagamai projektet såväl teoretiskt och
praktiskt ska ges möjlighet till nya kunskaper inom fyra livsområden som är
viktiga ftir hälsan; Kost, sömn, fusisk aktivitet, kognitiva ftirdigheter. Premicare
kommer t.ex. kunna bistå med punktinsatser med fusioterapeut, dietist, liikare
och kurator. Region Västernorrland kommer kunna bidra med kompetenser från
Affektiva enheten.
Det övergripande målet för projektet ar att deltagandet i projektet ger positiva
effekter på hälsan och därigenom också på ftirmågan till praktik, arbete eller
studier.

S amo r dn in g sfi) rb un det b e s I ut ar :
Att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan med 560 000 kr fi)r perioden2020-02-
01-2021-01-31 samt 570 000 kr ftir perioden202l-02-01--2022-02-01, under
forutsättning att ftirbundet beviljas medel från medlemsorganisationerna i
tillräcklig omfattning de kommande åren.
Verkstiillande tjänsteman upprättar avtal. Utbetalning av medel till insatsen sker
enligt ftirbundets rutiner, vilket framgår i avtalet.

Ansökan "PEER-Support"
Region Västernorrland ansöker tillsammans med Arbetsftirmedlingen om
749 918 kronor till finansiering av 1,5 tjtinst PEER-support, under perioden
2020-01-01 -- 2020-12-31 samt 499 946 kronor ft)r perioden202l-01-01--2021-
08-31.
Syftet med PEER-Support ar attbättre kunna ge stöd och hopp till personer som
befinner sig i kris på grund av sin psykiska ohälsa med hjälp av personer med
egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Arbetsuppgifter för PEBR-Supportema blir
av stödjande karalctåir till inneliggande patienter samt de som åir i behov av
behandling på en affektiv mottagning och allmiinpsykiatrisk mottagning, även
planera och genomftira gruppaktiviteter ft)r aktuella patienter samt
fiirhoppningsvis kunna föreläsa ftir personal och patienter om sin egen
erfarenhet av psykisk ohälsa. Grundtanken med Peer Support att de delar med
sig av sina erfarenheter på ett sätt som ftirmedlar hopp och är till hjälp ftr
personal, patienter och verksamheten.
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S amor dningsfiirb undet b es lutar :
Att avslå ansökan med anledning av att den angivna målgruppen ftir Peer-

supporten inte endast är Htimösands och Timrås kommunmedborgare (vilket är

de som Samordningsft)rbundet Håirnösand-Timrå kan bevilja medel till), utan att

det iir tiinkt att Peer-supporterna även ska jobba med personer bosatta i t ex

Ånge och Sundsvalls kommun.
Styrelsen bedömer att det är en bra ansökan, men rekommenderar att Region
Västernorrland inkommer med en ny ansökan som involverar
Samordningsfiirbunden i Sundsvall och Ånge, eftersom det ansökta medlet även

bör ftrdelas på Sundsvalls och Ånges Samordningsftirbund.

Ny ledamot och ersättare till styrelsen fiir Samordningsfiirbundet
Härnösand Timrå från Arbetsfiirmedlingen
Arbetsftirmedlingen har utsett Hans Skimmermo till ordinarie ledamot samt

Mikael Eriksson till ersättare i styrelsen lor Samordningsftirbundet Hiimösand
Timrå från och med 2019-10-08.

S amo r dnin g sfi) rb un det b es lutar :
Att lägga informationen till handlingarna.

Plan fiir inter styrning och kontroll2020
Verkställande tjänsteman visar ftirslag på plan ftir intern styrning och kontroll
ftir verksamhetsaret 2020.

S amordningstörb undet b es lutar :
Att godkiinna dokumentet plan flor intern styrning och kontroll for
verksamhetsåret 2020.

Styrelsens respektive Timrå kommuns arbetsmiljöansvar fiir verkställande
tjänsteman
Ordftirande och vice ordft)rande har tillsammans med verkställande tjtinsteman
haft möte med Lars Backlund, Timrå kommun samt Pernilla Andersson HR,
Timrå kommun ftlr att tillsammans klargöra vad som gäller kring arbetsmiljön
ftir verkställande tjänsteman som åir utlanad fran Timrå kommun till ftirbundet.
Under mötet enades det om att Timrå kommun har arbetsmiljöansvaret ftrr
verkställande tjiinsteman, men medarbetarsamtal och lönesamtal ska genomft)ras

av styrelsen.

S amordnin gsförb un det b es lutar :
Att Timrå kommun har arbetsmiljöansvarct ftir verkställande tjiinsteman och att
styrelsen genom ordfiirande har ansvaret att genomftira medarbetarsamtal och
lönesamtal med verkställande tj åinsteman.

Budget och verksamhetsplan for 2020
Verkställande tjåinsteman visar innehållet i det upprättade ftirslaget till budget
och verksamhetsplan for 2020 med plan for 2021-2022.
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S amor dnin gsfi)rb undet bes lutar :
Att faststä11a2020 års budget och verksamhetsplan med plan for 2021 och2022
enligt upprättat ftirslag.

§ 92 X'örslag mötestider under 2020
Verkställande tjåinsteman visar ett ftirslag på sammanträdesplan för 2020.

2020 årrs sammanträden ftirläggs till foljande fredagar;

Fre.24 jan.kl.9-12 Styrelsemöte Timrå
Fre. 20 mars kl. 9-12 Styrelsemöte Härnösand

Fre. 5 juni kl. 9-12 Styrelsemöte Timrå
Fre. 28 aug. kl. 9-12 Styrelsemöte Håirnösand

Frc.2 okt. kl.9-15.30 VP-dag Timrå
Fre. 20 nov. kl. 9-12 Styrelsemöte Hiirnösand

S amo r dnin gsfi) rb un det b es I utar :
Att fastställa mötesplaneringen med iindringen att forsta möte i januari

tidigareläggs till den 24 j anuari.

Att verkställande tjänsteman skickar ut mötesftirfrågningarna i Outlook.

§ 93 Utbildning/konferenser
- Ordftirandekonferens den 3l januari. Program kommer senare.

- Finsamkonferens, 24-25 mars i Halmstad. Program kommer senare.

S amordningsJörb undet b es lutar :
Att ordforande deltar i ordftirandekonferensen samt att även vice ordftirande

deltar i konferensen om hon har möjlighet till det.

Att ordftirande och verkställande tjiinsteman deltar i Finsamkonferensen den24-
25 mars.

§ 94 Information från verkställande tjänsteman
- Ny uppdaterad mall

Nationella rådet har uppdaterat den framtagna mallen ftir årsredovisning.

- Norrlandsträffen
Verkställande tjänsteman berättar vad som togs upp på Norrlandsträffen.
Bland annat att så gavs ett forslag till processledarutbildning och Umeå

informerade om sitt arbete med lokala analyser, vilket var mycket intressant.

S umor dningsfiirb undet b es I utar :
Att de ståiller sig positiv till att verkställande tjänsteman samt om möjligt att

chefen ftir arbetsmarknadstorget i Timrå deltar i processledarutbildningen.

Att lägga övrig informationen till handlin gama.
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§ 95 Övriga frågor
Revisor Stig Nitsson önskar attfatadel av styrelsemötenas kallelse och

handlingar

S amo rdnin gsförb un det b es lutat :
Att verkställande tjiinsteman i fortsättningen skickar kallelsen till
styrelsemötena och handlingarna till revisorerna.

§ 96 Nästa möte
Nästa möte är inbokat den24januari kl. 9.00 - 12.00. Mötet ftirläggs i Timrå.

§ 97 Mötets avslutning
Mötets ordftirande tackar samtliga och ftirklarar mötet avslutat.
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