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Protokoll från sff relsemöte fiir Samordningsfiirtrundet
Ilärnösand - Timrå

Datum: 2020-08-28

Plats: Regionens hus, Hzimösand, möteslokal Kryptallen

När-varande: Lars Kempe, Timrå kommun
Nina Sk ttberg, Hzlmösands kommun
Mats Höglund, Region Viistemorlard
Margareta ljiimlund, Hiimösaads kommun

Övriga: Hars Skimmermo, Arbetsftirmedlingen (via Sklpe)
Linda Marklund, revisor EY (via Sklpe)
ul ka Sa.l in, verkställande tjänsteman

Nina SkyttbergUtses att justerå:

Underskrifter:

=a1
Lars Kempe
Ordltirande

\\), ,r t

Nina Skl.ttbcirg "
Justemre

l-rlrika Sahlin
\rerkställande tjänsteman

BEYIS OM ANSLAG

Justering av Samordningsltirbundets protokoll har tillkiinnagivits genom arslag på

huvudmztriens anslagstavla

Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslag nedtas den
2020-08-28 2020-09-09 2020-09-23

Förva.riqsplats ftir protokollet zir Hiimösands kommm Protokollet omfattar § 55-75

Ulrika Sahlin
Verkst:illande tj zinsteman
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§ 55 Mötets öppnande
Styrelsens ordliirande hiilsar alla välkomna och fiirklamx mötet öppnat.

§ 56 Codkänoatrde av dagordtring

Samo rdningsJörb urrdet b es lutar
Att godk2inna dagordningen.

§ 57 Val av justerare

S amo ruln in g sJö r b un d e t b e s I ata t :
Att utse Nina Sk),ttberg att justera protokollet.

§ 58 Genomgång av fiiregående protokoll

Sat ro IningsJörbundet beslutqr:
Att lägga protokollet till handlingarna.

§ 59 Samtal med revisor Linda Marklund
Linda Marklund gfu igenom hur revisionen av Samordningsliirbrmdet
Håimösand Tirnrå gått till samt vilka rekommendationer man timnat i
revisionsberätteise[. Styrelsen Iiir Samordningsftirbundet Håimösard Timrå
meddelar att man redan bödat arbeta med dessa ör att utveckla liirbundets
verksamhet.

Samordn ingsJii rb undet bes I atar :
Att tacka Linda lijr genomgången av revisionsberättelsel.

§ 60 Ekonomi
Verkst:illande tjänsteman visar ekonomirapportema och berättar att hittills har
det inte hiinl så mycket gällande budgeten.

Sdmord ingslörbundet besl tar:
Att beslutad budget ligger kvar oftirlindrad. Dock kan det komma bli små
awikelser i budgeten rmder året på grund av att rådande pandemiläge till
exempel medför mindre utlägg liir resor, konferenser och arvoden.

§ 61 Delårsrapport 2020 fiir Samordningsfiirbundet IIärnösand Timrå
Verkstälande tjainsteman visar ftirslag Iiir delårsredovisning.

S t otdflihisiölbundet bes\utar:
Att godkiinaa delårsrapporten och ger verkstaillande tjzinsteman i uppdrag att
skcka den till {iirbundsmedlemmama.

§ 62 Timrå kommuns kommunfullmäktiges beslut om fiirbundets
årsredovisning samt ansvarsfrihet fi;r styrelsen 2019
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S amordning sJö r b undet b es I utar
Att beslutet läggs till handlingama.

§ 63 Härnösand kommuns konmunfullmäktiges beslut om ffirbundets
årsredovisning samt ansvarsfrihet fiir sryreken 2019

Samoulnifipsliilb,det bes|atar:
Att beslutet läggs till handlingama.

§ 64 Genomgång/revidering av risk och väsentlighetsanalys fiir
Samordningsftirbundet Härnösatrd Timrå
Verksl.aillande tjänsteman visar gällande dsk och vdsentlighetsanalys samt
fttrslag till revidering.

S amodnin gsfiifi undet bes I utar :
Att anta revide ngen enligt Iörslag.

§ 65 Uppliiljtring av internkontrollplan fiir Samordningsfiirbundet Härnösand
Timrå
Verkst:illande tjiinsteman har tillsammans med ordfiirande och ekonom ftjljt upp
intemtontollen samt har genomff)rt sticlprov utifian 2020 års
intemhontollplan. Verkställande tjåinsteman har upprättat en sl«ivelse dZir

resultatet ftån uppfiiljningen av inteffkontrollen redovisas.

St rrro lni gsJötbahdet bes| tar
Att godkainna uppftljningen av intemko rollen.

§ 66 Uppfttlj ing av Arbetsmarknadstorget i Härnösands mål
Verkst:illatrde tjzinsteman informerar att projekfigarc[ har meddelat att eftersom
de inte har fått tillgång till lokalen limu, så kommer de att ha er mycket lägre
lokalkostnad 2in ber:iknat, vilket medftir att de inte kommer att anvtinda alll
medel de blivit beviljade.

Sdhro lhingsJöfiahdet besl tat
Att verkställande tjåinsteman kontaktar plojeLl.åigaren och meddelar att de vid
slutrapporten i november fär precisera faklisk lokalkostnad, såjusteras det
beviljade medlet utijlån det.
Att verkstälande ljiinsteman meddelar utvecklingsgluppen om att det finis
medel kvar ör projekt/insats rmder 2020.

§ 67 Uppliiljnin! av hälsoprojektets reviderade innehåll och delmål
Verkstiillande tjzinsteman infolmerar om att det har hälits ett möte med
projektägaren och infomerar om detjustemde innehallet och delmål.

Samo rdningsJör b undet bes I utat :
Att tacka fiir rapporten.

ft .1,11::].1:,Pu"',?:t,tsil gi:fl:,l",,,". EFörsäknnsskassan {P.'xm#" §rr,*rro'rwru:r



.Å. roro^r*,NGsFoRBUNDET

..L" HARNOSAND T!IVFA
a

§68

§6e

§70

Preliminär medelstilldetning 2021
Verkst?illande tj:insteman meddelar att statens preliminzta tilldelning ör 2021 är
1 8 I 5 000 k, vilket iir 62 000 lägre iin fttr 2020 tus tilldelning. Staten efterliågar
nu uppgift om vad regionen och kommunema avser att avsätta till fiirbundet ör
2021. Verkställande har fått svar fiån medlemspaltertra att de kan tänka sig en
uppr2ikning av IöIra årets tilldelni[g med 2%, så detta svar liimnas till staten. I
början av oktober viintas staten återkomma gZillande tilldelningen 2021.

Sa tordningsrt;rbuhdet besl tdt:
Att lägga rapporten till handlingama.

Ansökan
SAM - Hiimösands kommun
H:imösalds konlmlm ansöker tillsamrnans med Region Västemorland om
650 000 konor till att genomltim insatsen "SAM". Finansieringen avser
lönekostnader litr 35% personal öppenpsykiatrin, 35olo hardläggarc ekonomisll
bistand, 3 5% haadläggare r.uxna missbnrkare. Projelttiden air 210101-211231.

Det saknas idag en tydlig samordning och helhetssl'n giillande personer med
samsjuklighet som både har psykisk ohiilsa och missbruksproblem. Det finns
behov av att finna smidigare sätt att samverka mellan kommunen och regionen
f<jr att öka den enskildes möjligheter att fimgera i samhlillet. Både social-
sekreterare och behandlare inom vården upplever att ansvaret ör insatser skjuts
över till respektive hur.udman. Å.r det den psykiska sjukdomen som ä primlA
eller iir det rnissbruket? Individen hamnar ofta i klzim niir huludmåimen inte kar
komma överens om vilken hur,udman som ska ge insatser. Om utredningar och
insatser sker samtidigt från både kommun och öppenpsykiatrin/primiirvården
kan den enskilde få bättre möjlighet till rätt folm av insatser fiån respektive
hur'udman. Tanken i denna insats iir att skapa en samsyr giillande personer med
samsjuklighet och att öka liirståelsen fiir varandras möjligheter och kompetens.
Ett mål aA att individen inte ska hamna i klZim och lå bäthe insatser samt att
skapa fungeraade samverkansshlrltur.

S amo ln in gsfö r b un del bes I utar
Att uppdra till verkstiillande tjUinsteman att tillsammans med projekt2igaren se
över mäformuleringen. Styrelsen st:iller sig positiv till ansökan och har iiir
avsikt att ta beslut om ansöLl medel på ntista styrelsemöte efter att projektmåiet
har fiitydligats.

co\aID-19
Verkstiillanile tjänsteman informerar om att det fortrarande inte hax blivit rågon
ftiriindring i Finsamlagen gällarde deltagande på stpelsemöte via Sk1pe.

Sahotdt ihgslfij|bu det beslutat
Att lacka liir informationen.
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§ 71 Utbildning/konferenser
Det har inte kommit in någon inbjudan till utbildnirg eller konferens.

Den planerade ftireläsningen med Religionsvetama som lörbundet lmansierar
tillsammans med Iörbunden i Sundsvall och Ånge kommer eventuellt att fl),tts
till den 8 oktober och kommer att kunna ses via liink. Inbjudan kommer att
komma.

Även Iiireläsningama under Psykiatridagama som sker den 3-4 november
kommer att kunna ses via länk.

Sa ordningsförbu det beslutat:
Att tacka ftir infomationen.

§72 Informationfrånverkställandetjänsteman
- Utvecklingsgruppen

Verkstii.llande tjilnsteman informerar om vad som ftaml<om på senaste möte
med utveckli[gsgruppen. Kort kan sägas att hos Förs?ikringskassan har de
nya tillfiilliga reglema pga Covid-19 i stof fungerat bra. Det har ej varit sä
stort inflöde som man befa&1 att det skulle bli. Försiikringskassan noterar ett
lågt sjukpenninginflöde, jiimftirt med samma tid fiiregaende år.
För att glesa ut bemanningen på kontoret, så fofisätter handläggarna att
arbeta på distans.
På H:imösands kortumm har ftirsödningsstödet minskat. Arbetslivs-
iijrvaltningen har j obbat på bla så manga personer går nu på extraljiinst
iståillel litr ftirsödningsstöd. Risken åtu att de kommer tillbaka till
ftirsödningsstöd då tiden 1ör extralj,insten löpt ut.
På Timrå kommun har Iijrsödningsstödet inte ökat och man upplever att det
iir lugnare iin var det brukar. De iir nu inne i d€n sista fasen Itir att kunna
sjösätta den nu orgaoisationen efter nyår.

Effersom Arbetsftirmedlingen inte utsett rågon ny represenlant till
utvecklingsgn-rppen så idomerar ist2illet Hans Skimmemo om hur läget Zlr

på Arbetsitrmedlingen. Hans berättar att rekommendationen :ir att
medarbetama fofisätter att a6eta hemifrår året ut. Hemarbetet har gått bäth€
zin vad man ftjrutspadde. Personal har lånats ut till kundtjåinst på grund av
det ökade trycket i och med Pandemin. Det sker avstiimning vade vecka
gällande behovet av pe$onal på krmdtj:inst och tanken :ir nu att medarbetare
ska börja återga till ordinarie arbetsuppgifter. Det kommer att anställas 4-5
beslutshandläggare.

Samo rdningslö r b undet bes I atar
Att tacka Iiir infomatiolen.

§ 73 Övriga frågor
Ordft)rande ger en återrappofiering fiån lönerevisionen ftjr verksällande
tj ?insteman.
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§ 74 Nästa möte
Nästa möte iir inbokat fredagen den 20 november kl. 9.00 - 12.00. Mötet
ftr1äggs i Timrå, lokal fiamgår på kallelsen.

§ 75 Mötets avslutning
Mötets ordförande tackar samtliga och iiirklarar mötet avslutat.
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