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Protokoll från styrelsemöte ltir Samordningsfiirbundet
Härnösand - Timrå

Datum:

Plats:

Nä11arande:

2020-01-11

Ternjoal\aigcn 10. Timrå. lokal loppcrr

Lals Kempe. limrå konrrnun
Nina Sk) ttbcrg. Haimiisands komnun
Anna Reinholdsson Lundbcrg, t ii rsäkringskassan

ItlikLrcl ELiksson. Atbctslörmedlingen

f,lrika Sahlin. r crkstäLlande tjänsteman

Nin,r Skfitbcrr

Närvarande ersättare:

Övriga:

Utses att justera:

Underskrifter:

,/ ,a -/-.,. z
"-- -z?-- I r

åff#XXliJg-*
Nina S§ttlre{g
Justerale \(/ , Verkstzillande tj änsteman

BEVIS OM ANSLAG

Justering av Samordningslijrbundets protokoll har tillkåinnagivits genom anslag på

hu\,udmiinnens anslagstavla

Sanlmanträdesdatum
2020-01-24

Anslaget uppsalt dcn
20r0-02-x6 -27

Arslag ncdtas rlen
l0l0-030q

Protokollet omfattar § 1- 15För'\,aringsplats för pfolokollct är HäInösands kommun

@_
Ulrika Sahlin
Verkställande tj zinsteman

,'rr f,":i:"iPåIj,95'..1s:I S i:§,:å",,r""d E rorsaringsxassan l. ä11,1,::r* @ rtntte rou'r.ux



a

'aFat sA M oRDN lNGs Fo RBU N D ET

ol;L - - . .:

§ I N{ötets öppnandc
Stlrclscns ordl'örlnde hä1sar alla r'äll«rnna och 1örklalar mötct öppnat.

§ 2 Gorlkinnän(lc x\ dagordninq

S amo htin gsföfi unlet bes I utfl t :
Att godkänna dagordningen.

§ 3 Val a\ justcrare

Somo ht it gsför b u fi iel besI uIat :
,{tt uts. Nina Sk)ttberg att justela frotokollct.

§ I Gcnomgång ar'fiiregående protokoll

Sa uo nl ingsför b u rulet bes I ultt :
Att lägga protokollet till handlinginna.

§ 5 Försäkringskåssåns beslut om nt-. stlrclseledamot
t-örsäkringskassan har dc l 9 december' 2019 tagil besllLt om iul Lotta Q|arnlöf
är ersättandc lcdamol i Samordnin{sförbundct llitlldsand lirnrå liål och rncd
2020-01-01 .

Sumoldn i gtJö t b u n d e I hesl ilr :
.\lt lii!. ,.irenJ(. .ill . r I rlr ,.

§ 6 Försäkringskassans beslut on1 statlig medelstilldelning
Iörsäkringskassan har beslulal att tbrslaget om mcdclstilldcLing ti11

sanrordningslörbunden l'ör 202r) godkiinns i sin hclhet. Sanrordningstijrbunclct
I Iärnösand-Timrå li11delas 1 S77 000 kronor'.

Som ordh ihgsfr)r b u fi det bes I u lar :
Arl 1".r. ärc l(r ril h.mJ.rr;. 1.

§ 7 Ekonomi
\ierkstlillande !jänsterrran r isar årsbokslutet 1ör 2019. Det konslaleras att ar\ odet
bler'1'rögre än vad sorr var budgelerat.

Samoftlni gsfiitbu det heslutur:
,\tt Lrppdra ti]] \'erkstä11ande tjänstcman dtt kontakta ckonomcn för att i samråd
mcd honom laigga lörslag påjustering a\' brLdgetposten för ar1ode i 2020 års

budget. utilifui att alTodct beräknas b1i högre u1lder 2020.

§8 -A.rsökalr Arbetsmarknadstolg i IIärnösand (diarienr. 17]2019A)
Hiirösands kommun inkorn den 2 december 2019 med ansökan om I 000 000

kronor-till hnansiering 1'ö1 att stana upp arbelsmarknadslorg i Härniisand iiån
och med den l januari 2020.
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Samo rrhir gqft) r b u rdet besl utar:
,A.tt bcl,ilja l'lnansielh sLöd enligr ansiikan nrcd 1 000 000 kronor'. St)rclsen
uppclrar t]11 verkstiillande rjänsteman all uppritra e11al. fltbetahling a\' medel ti1l
insatscn skcr cnligt lörbundets rutiner. rilket kommcr att lramgi i a\talet.

§ 9 Sammanställning :rv medel beyiljat till insntser under 2020
\ierksrällande rjiinsteman \'isar en sammanstiillniag ö\'er de bc\ iljadc insatsema
under 2020 och det kr)nstateres a11n1ed det nu bcviljade medlet till
aflictsnrarl:naclsiorgei i Hiimösa1ld, så er allL medel som ai1 a\sa1t Iiir
insatscr,projckt under 2020 intecknat.

So mo fihti n gs fö t b u n.let besl ula r:
Att lägga sarl1n]anställiingen lill handlingarna.

§ 10 )tl1a kommunallagerr gällande redovisning
Verkställande tjänstcrran j!tbrmcrar orn att komrrunallagco hal reviderals och
atl del bland annal iir redor isningsprincipcme som hiu 1örändrats. \relkstiillaide
ljainstemon hai undersök1 derla med r-e\isorcma sant kollegor i länct och liiu
kollstatditt dlteftel att de nya ti11årlpningar na som skail göras till srijrsra dcl rör
områdcn som ci är tillämpliga i linsam och atl dct intc pä\'e1tar lijrbunders
rcdorisning i samband med bokslut och iirsredolisnins.

S ano I i gs.lö/b a n.leI bes I ut.tr :
Att dcn uppdaterade koltlmlrnallagel1 inte påvclkal lör'bundcts redo\ i\nir1g i
sarnband mcd bokslnt och arsredovisnini:.

§11 Utbildning/konferenser
Samord[ingslörbundct l-tmcårcgioncn har bjuclit in rill cn hahdirgs konl'erens
11ied temat \iild i nlira relatit]r.

Sdmo rdningsföfi a det b es I utat
Att verkstäl]ande tjänsteman mailar ut inbjudan till de sS,relsemedlemmar som
inte deltar i dagens möte samt meddelar all de som 2ir intresserad av att gå ska
al]mZila detta till verksl?illonde tjiinsteman som gör anmzilan senast den 5
februari.

§ 12 Information från verkställande tjänsteman
Verkstälande tj2insleman belättar att lijrbundschefema,/verkställande tj2instemain
i tinets fö6und har bestiimt att de ska göra research inlör en uppföljning av
konferensen den 9 december med temat psykisk hiilsa. Diskussion ftirdes king
detta.

Sahrotd ihgsförbuhdet besl tar:
Att lägga informationen tiil handlingarna.
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§ 13 i)vriga lrågor
lngen ö\' g 1iäga emDäld.

§ 11 l,[iish lrlöte
Niisle nrtitc är inboket dcn l0 rrars kl. 9.00 - 12.00. l\Iötet lörl:iggs i IIä1nösand.
lolial liarngiu på kallelscn.

§ 15 l\'l ötets avslutning
N1öLets ordl'ördide tiickar slrn1disc och tiirklarar mötet avslutat.
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