
  
   

 
Justering av detta protokoll har tillkännagivits genom anslag på förbundets webbplats samt på 
kommunernas och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlor under tiden 2018-06-05 – 2018-06-26 
  
Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län. 
 

Justerandes signatur:  Utdragsbestyrkande:  

  
 

 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN 

 info@samjamt.se www.samjamt.se 

 

Protokoll från styrelsemöte 2018-05-21   
 
Plats: Campus Östersund  
Tid: kl 09.00-12.00  
 
Beslutande:  

 

Henrik Moralo 
Helene Christmansson 

Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan  

Dan Martinsson 
Barbro Norberg 
Annika Hansson 
Lennart Skoog 
Karin Näsmark 
Martine Eng 
Jonny Springe ordförande 

Bergs kommun 
Bräcke kommun 
Krokoms kommun 
Ragunda kommun 
Strömsunds kommun 
Åre kommun 
Region Jämtland Härjedalen 

  
 
 

 

Övriga deltagare:  
Mattias Holmetun 
Gunilla Kaev 
 

 

  
  
Utses att justera  
  
Justering 2018-06-04 
  
Paragrafer § 6 - 12 

 
Underskrifter Mattias Holmetun 

Sekreterare  
 

 

 Jonny Springe 
Ordförande  
 
Annika Hansson 

                   

 Justerare  
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§ 6 Tertialuppföljning per 2018-04-30  
Enligt 13 § i förbundsordningen ska förbundsstyrelsen upprätta tertialvisa uppföljningar med 
helårsprognos för verksamheten och ekonomin.. Upprättandet har skett enligt tillämpliga delar av 
lagen om kommunal redovisning. 

Beslut 
Tertialuppföljning med helårsprognos per 2018-04-30 fastställs. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2018-05-04. 
Förslag Tertialuppföljning per 2018-04-30. 
Likviditetsrapport 2018-05. 

§ 7 Reviderad attestordning 
Samordningsförbundet har per den 1 maj 2018 bytt leverantör av ekonomitjänster och övergått 
till elektronisk attest av ekonomiska transaktioner. Detta har medfört ändrade rutiner i attest- och 
betalningsprocess och därigenom ett behov av revidering av förbundets attestordning. 

Beslut 
Attestordning för Samordningsförbundet i Jämtlands län fastställs. 
Tidigare beslut om attesträtt upphävs. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2018-05-08. 
Förslag till Attestordning 2018-05-21. 

§ 8 Dataskyddsombud 
Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. 
Förordningen innehåller särskilda skyldigheter för de som behandlar personuppgifter. 

Samordningsförbundet i Jämtlands län är, som offentligt organ, skyldig att utse ett dataskydds-
ombud med den övergripande uppgiften att övervaka att förbundet följer dataskydds-
förordningen. 

Dataskyddsombudet ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad av andra 
inom organisationen. Det är därför viktigt att dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter 
som kan krocka med rollen som dataskyddsombud. 

Mot bakgrund av ovanstående och storleken på förbundets organisation har en fråga ställts till 
länets kommuner och regionen om det finns möjlighet att anlita någon medarbetare/funktion 
hos dessa som dataskyddsombud. Svar på denna förfrågan har ännu inte inkommit. 
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Beslut 
Beslut om att utse dataskyddsombud delegeras till förbundsstyrelsens ordförande. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2018-05-08. 

§ 9 Information/rapporter  

Indikatorer – systemstöd via NNS 
Förbundschefen informerade om NNS systemstöd för mätning av indikatorer för finansiell 
samordning och hur dessa indikatorer skulle kunna användas för uppföljning av förbundets 
kommande insatser.  

Styrelsen tillstyrker att avtal ingås med NNS avseende tjänster för kvalitetsbedömning av 
finansiell samordning via indikatorer.  

Riskanalys 
Förbundschefen informerade om förbundets riskanalysarbete och risker kopplade byte av 
leverantör av ekonomitjänster och hanteringen av personuppgifter.   

Samjamtdagen + Medlemsdialog 17 maj  
2018 års Samjamtdag genomfördes den 17 maj på Verket, Innanförskapsakademins lokal. En stor 
del av dagen handlade om jämställdhet och genus. 

Den föreskrivna medlemsdialogen om förbundets budget 2019 hölls i direkt anslutning till 
Samjamtdagen. Vid medlemsdialogen beviljades förbundets förfrågan om att i dialog med 
medlemmarna ta fram ett förslag på reviderad förbundsordning. Samordningsförbundet åtog sig 
även att lyfta frågan om behov av lagändring gällande möjlighet till deltagande på distans vid 
förbundsstyrelsens sammanträden.    

Styrelsen uppdrar till ordföranden att, via NNS, lyfta behovet om lagändring avseende deltagande 
på distans vid förbundens sammanträden. 

Nationella rådets rekommendation om att insatser inom ramen för finansiell samordning 
bör rikta sig till personer från 16 år 
Förbundschefen informerade om Nationella rådets bedömning att insatser som riktar sig till 
målgrupper yngre än 16 år inte är förenliga med lagstiftarens intentioner. 

§ 10 Insatsinformation 
Biträdande förbundschef informerade om insatsen SamverkansCirkel Ragunda, en långsiktig 
struktur- och individinriktad insats med Ragunda kommun, Region Jämtland Härjedalen, 
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Arbetsförmedlingen som parter. Insatsen syftar till att genom stärkt samverkan effektivisera och 
höja kvaliteten på arbetet med individer som stått särskilt långt ifrån arbetsmarknaden över en 
längre tid.  

§ 11 Övriga frågor 
• Svårigheter med att tillgodose behovet av medicinska intyg för att individer ska kunna 

komma vidare i rehabiliteringen diskuterades.  

• Nationella rådet kommer att kompletteras med en representant från vård- och 
omsorgsfrågor till nationella rådet. 

• Norrlandsträffen hålls den 8-9 november i Kramfors. En förfrågan om förslag på frågor 
att ta upp kommer att gå ut till norrlandsförbunden inom kort.  

§ 12 Delgivningar 
Diariepärm samt pärm med delegationsbeslut cirkulerade och befanns därmed vara delgivna. 
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