
  
   

 
Justering av detta protokoll tillkännages genom anslag på förbundets, kommunernas och Region Jämtland 
Härjedalens anslagstavlor under tiden 2020-06-17 – 2020-07-08 
  
Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län. 
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Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län
   
Plats  Köpmangatan 21, Mötesrum Storsjön 
Tid  8 juni 2020, kl. 13.00-16.00 
  
Paragrafer §§ 5 - 9 
  
Beslutande  Enligt förteckning 
  
Övriga deltagare Mattias Holmetun, förbundschef 

Catarina Nordin Thorpe, Verksamhetsledare Leader Sjö, Skog & 
Fjäll, § 7 
 

  
Utses att justera Karin Näsmark 
  
Justering 2020-06-16 
  
  
  
  
Underskrifter Mattias Holmetun 
 Sekreterare    
  
  
 Cristine Persson  
 Ordförande 
  
  
 Karin Näsmark 
 Justerande 
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Ledamöter:  Utsedd av: Beslutande Närvaro 

Cristine Persson  Region Jämtland Härjedalen  X  

Henrik Moralo Arbetsförmedlingen   

Annika Källgård Försäkringskassan  (Närvaro 
på distans) 

Daniel Arvastsson Bergs kommun   

Barbro Norberg Bräcke kommun X  

Lars-Gunnar Nordlander Härjedalens kommun X  

Andreas Karlsson Krokoms kommun X  

Håkan Lindström Ragunda kommun  (Närvaro 
på distans) 

Karin Näsmark, Strömsunds kommun X  

Björn Nilsson Åre kommun  (Närvaro 
på distans) 

Magnus Rönnerfjäll Östersunds kommun   

 
Ersättare: 

 
Utsedd av: 

 
Beslutande 

 
Närvaro 

Maria Nerpin Region Jämtland Härjedalen   

Ola Kereby Arbetsförmedlingen X  

Stefan Hedenström Försäkringskassan   

Lena Olsson Bergs kommun  (Närvaro 
på distans) 

Theresa Flatmo Bräcke kommun   

Anders Häggkvist Härjedalens kommun   

Pia Hernerud Krokoms kommun   

Lennart Skoog Ragunda kommun   

Eva Sjölander Strömsunds kommun   

Karolina Junel Åre kommun   

Anton Waara Östersunds kommun X  
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§ 5 Fastställande av riskanalys för 2020, Dnr 20:04 
Förbundsstyrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i samordnings-
förbundet. I styrelsens ansvar ligger därav ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att en särskild arbetsgrupp sätts samman för framtagande av alternativ på 
arbetssätt och bemanning inför fortsatt dialog i styrelsen om kommande personalförändringar. 
 
Anton Waara yrkar att den särskilda arbetsgruppen utgörs av förbundets ordförande, vice 
ordförande och förbundschef.  

Beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer riskanalys för 2020. 

En arbetsgrupp som utgörs av förbundets ordförande, vice ordförande och förbundschef sätts 
samman för framtagande av alternativ på arbetssätt och bemanning inför fortsatt dialog i 
styrelsen om kommande personalförändringar. 

Underlag för beslut 
Förslag till Riskanalys 2020. 

§ 6 Fastställande av tertialuppföljning, Dnr 20:06 
Enligt 13 § i förbundsordningen ska förbundsstyrelsen upprätta tertialvisa uppföljningar med 
helårsprognos för verksamheten och ekonomin. Uppföljningarna ska skickas till medlemmarna. 

Av förslaget till tertialuppföljning 2020-04-30 framgår att vissa av de fastställda målen samt 
möjligheterna till mätning av måluppfyllelse kan komma att påverkas av rådande pandemi.  

Mål som mäts med hjälp av indikatorenkäter är svåra att prognostisera då enkätundersökningarna 
i huvudsak genomförs under perioden augusti-oktober. Prognoserna för dessa mål är därigenom 
svåra att använda som underlag vid förbundsstyrelsens styrning under löpande verksamhetsår. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att förbundsstyrelsen uppdrar till förbundschefen att särskilt följa upp 
möjligheterna för genomförande av dialogmöten mellan arbetsgivare och fackliga organisationer 
för ökad kunskap kring behovet av en mer inkluderande arbetsmarknad.  
 
Ordförande yrkar att förbundsstyrelsen uppdrar till ordförande, vice ordförande och 
förbundschefen att, inför förbundets planeringsdag, titta närmare på alternativ till de 
målformuleringar som utgår från NNS indikatorer. 

Beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer tertialuppföljning med helårsprognos per 2020-04-30. 
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Förbundsstyrelsen uppdrar till förbundschefen att särskilt följa upp möjligheterna för 
genomförande av dialogmöten mellan arbetsgivare och fackliga organisationer för ökad kunskap 
kring behovet av en mer inkluderande arbetsmarknad.  

Förbundsstyrelsen uppdrar till ordförande, vice ordförande och förbundschefen att, inför 
förbundets planeringsdag, titta närmare på alternativ till de målformuleringar som utgår från 
NNS indikatorer. 

Underlag för beslut 
Förslag till tertialuppföljning 2020-04-30.  

§ 7 Delegationsbestämmelser/beredningsprocess 
Förbundsstyrelsen diskuterar förbundets framtida delegationsbestämmelser och 
beredningsprocess. 

Som exempel på alternativ beredningsprocess informerar Catarina Nordin Thorpe, 
verksamhetsledare på Leader Sjö, Skog och Fjäll, om de berednings- och beslutsprocesser som 
Leader-partnerskapet tillämpar. 

§ 8 Anmälan av delegationsbeslut 
Enligt delegationsbestämmelserna ska delegationsbeslut anmälas till förbundsstyrelsen vid 
nästkommande sammanträde.  

Anmälda beslut: 

• Dnr 19/01, Behörighet registreringsombud arbetsgivardeklarationer Anmälan e-tjänster 
hos Skatteverket 

• Dnr 20/05, Lönerevision 

§ 9 Information/rapporter 

Information NNS 
Förbundets representant i föreningsstyrelsen har avsagt sig sitt uppdrag. 
NNS årsmöte som skulle ha hållits den 24 mars ställdes in på grund av Corona-pandemin. 
Årsmötet kommer att genomföras vid ett senare tillfälle. 

Information om pågående samverkansstrukturer 
Förbundschefen informerar om pågående förbundsfinansierade samverkansstrukturer i Berg, 
Bräcke, Krokom, Ragunda. Samverkansstrukturerna är utvecklingsprocesser som syftar till att 
förbundets parter förbättrar samverkan och samplanering utifrån individens behov. 

Information om pågående beredning av nya insatser 
Förbundschefen informerar om pågående beredning av nya insatser inom ramen för LOKSAM 
Strömsund och LOKSAM Östersund. I beredningsarbetet läggs stor vikt vid att de nya 
insatserna, i så stor utsträckning som möjligt, ska likna de långsiktiga samverkansstrukturer som 
redan beviljats finansiering från förbundet (Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda). Beräknad uppstart 
av de nya insatserna är aug 2020. 
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Förbundsstyrelsen diskuterar vikten av att finansierade insatser, på ett direkt sätt, bidrar till att 
individer i förbundets målgrupp får det stöd och den rehabilitering som de behöver för en ökad 
möjlighet att försörja sig själva. 

Dialog om läget hos parterna 
Förbundsstyrelsens ledamöter informerar varandra om läget hos förbundsmedlemmarna. 
Informationen avser sådant inom den egna organisationen som kan påverka samverkan med 
övriga parter eller på annat sätt påverka de olika parternas arbete.  
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