
  
   

 
Justering av detta protokoll har tillkännagivits genom anslag på förbundets webbplats samt på 
kommunernas och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlor under tiden 2018-10-09 – 2018-10-30 
  
Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län. 
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Protokoll från styrelsemöte 2018-09-24   
 
Plats: Clarion Hotel Grand, Östersund  
Tid: kl 09.00-16.00  
 
Beslutande:  

 

Henrik Moralo 
Annika Källgård 

Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan  

Barbro Norberg 
Annika Hansson 
Lennart Skoog 
Karin Näsmark 
Martine Eng 
Björn Sandal 
Jonny Springe ordförande 

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

Ersättare: 
Helene Christmansson 
Peter Jansson 
 

 
Försäkringskassan 
Åre kommun 

Övriga deltagare:  
Andreas Karlsson 
Mattias Holmetun 
Gunilla Kaev 
Anna Hildebrand 

 

  
Utses att justera Peter Jansson 
  
Justering 2018-10-08 
  
Paragrafer § 13 – 16 
  
Underskrifter Mattias Holmetun 

Sekreterare  

 Jonny Springe 
Ordförande 

 Peter Jansson 
Justerare 
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§ 13 Tertialuppföljning per 2018-08-31  
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 2018-08-31 fastställs med ändring till följande lydelse: 

”Erfarenheter av arbetssätt och metoder ska spridas i länet. 

Prognos: Målet kommer att uppnås. Förbundet har under perioden för uppföljningen arbetat 
med spridning av arbetssätt och metoder, bland annat avseende insatser för tillskapande av jobb 
och handledning inom vård/omsorg och skola. ”  

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2018-09-10. 
Förslag Tertialuppföljning per 2018-08-31. 
Likviditetsrapport 2018-09. 

§ 14 Beslut om representation vid NNS extra årsmöte 13 november  
Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) har kallat till extra årsmöte den 13 
november. Dagordning och handlingar har ännu inte skickats ut.  

Beslut 
Till ombud för Samordningsförbundet i Jämtlands län vid NNS extra årsmöte den 13 november 
utses Karin Näsmark. 

§ 15 Information/rapporter  

Sammanträden på distans 
Ordföranden har, i NNS styrelse, lyft behovet om lagändring avseende deltagande på distans vid 
förbundens sammanträden. NNS styrelse gav förbundschefen i uppdrag att, tillsammans med 
förbundschefen för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, upprätta ett förslag till skrivelse 
avseende behovet av att kunna genomföra sammanträden på distans. Skrivelsen har stämts av 
med Riksdagens utredningstjänst och kommer att ligga till grund för en motion som kommer att 
lämnas in under riksdagens allmänna motionstid. 

Diskussion om verksamhetsplan och budget 2019 
Styrelsen diskuterade mål, inriktning och budget för förbundets verksamhet 2019. 
Verksamhetsplan och budget för 2019 som fastställs vid styrelsens sammanträde i november.  

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