
  
   

 
Justering av detta protokoll tillkännages genom anslag på förbundets, kommunernas och Region Jämtland 
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Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län
   
Plats  Kyrkgatan 12, Mötesrum Dr Prag 
Tid  25 september 2020, kl. 09.00-14.00 
  
Paragrafer §§ 10 - 15 
  
Beslutande  Enligt förteckning 
  
Övriga deltagare Mattias Holmetun, förbundschef 

Anna Hildebrand, verksamhetsutvecklare 
 

  
Utses att justera Karin Näsmark 
  
Justering 2020-10-09 
  
  
  
  
Underskrifter Mattias Holmetun 
 Sekreterare    
  
  
 Cristine Persson  
 Ordförande 
  
  
 Karin Näsmark 
 Justerande 
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Ledamöter:  Utsedd av: Beslutande Närvaro 

Cristine Persson (C) Region Jämtland Härjedalen  X  

Henrik Moralo Arbetsförmedlingen   

Annika Källgård Försäkringskassan   

Daniel Arvastsson (S) Bergs kommun   

Barbro Norberg (S) Bräcke kommun X  

Lars-Gunnar Nordlander (S) Härjedalens kommun  (Närvaro 
på distans 
§§10-12) 

Andreas Karlsson (C) Krokoms kommun   

Håkan Lindström (C) Ragunda kommun  (Närvaro 
på distans) 

Karin Näsmark (S) Strömsunds kommun X  

Björn Nilsson (VV) Åre kommun  (Närvaro 
på distans) 

Magnus Rönnerfjäll (C) Östersunds kommun  (Närvaro 
på distans 
§§10-12) 

 
Ersättare: 

 
Utsedd av: 

 
Beslutande 

 
Närvaro 

Maria Nerpin (S) Region Jämtland Härjedalen   

Ola Kereby Arbetsförmedlingen X  

Stefan Hedenström Försäkringskassan X  

Lena Olsson (C) Bergs kommun   

Ingrid Kjelsson (C) Bräcke kommun   

Anders Häggkvist (C) Härjedalens kommun   

Pia Hernerud (S) Krokoms kommun   

Lennart Skoog (S) Ragunda kommun   

Eva Sjölander (M) Strömsunds kommun   

Karolina Junel (S) Åre kommun   

Anton Waara (S) Östersunds kommun X  
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§ 10 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.  

Förbundsstyrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i samordnings-
förbundet. I styrelsens ansvar ligger därav ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer tertialuppföljning med helårsprognos per 2020-08-31 

Underlag för beslut 
Förslag till tertialuppföljning 2020-08-31.  

§ 11 Arbetssätt och bemanning, Dnr 20:10 
Förbundsstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2020-06-08 att tillsätta en arbetsgrupp för 
framtagande av alternativ på arbetssätt och bemanning inför fortsatt dialog i styrelsen om 
kommande personalförändringar. Till arbetsgruppen utsågs ordförande, vice ordförande och 
förbundschef. 

Arbetssätt  
Presidiet förordar att beslut om finansiering av enskilda insatser/projekt fattas av styrelsen. 
Arbetsgruppen har diskuterat för och nackdelar med styrelsebeslut avseende finansiering till 
enskilda insatser/projekt. Presidiet bedömer att styrelsebeslut skulle medföra fördelar i 
förhållande till nuvarande beslutsprocess avseende förankring, delaktighet och förbundsstyrelsens 
styrning av verksamheten. Det mervärde som förväntas följa av att förbundsstyrelsen beslutar om 
finansiering till enskilda insatser/projekt bedöms överväga det merarbete, främst i form av ökad 
dokumentation, som en sådan beredningsprocess medför. Påverkan på bemanningsbehovet vid 
återtagande av delegation avseende beslut om finansiering av enskilda insatser/projekt bedöms 
som liten.  

Bemanning 
Presidiet förordar att förbundets grundbemanning återgår till 2,0 heltidstjänster i samband med 
biträdande förbundschefs pensionsavgång och att verksamheten anpassas därefter. 
Arbetsgruppen har diskuterat förbundets behov av bemanning med utgångspunkt i de 
ekonomiska förutsättningarna och vilken typ av verksamhet som förbundet ska bedriva. 

För att det ska vara möjligt för förbundet att återgå till en lägre bemanning behöver 
verksamheten anpassas därefter.  

Förslag till beslut 
Förbundets presidium föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att: 
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Förbundschefen får i uppdrag att till sammanträdet i november ta fram förslag på reviderad 
delegationsordning med utgångspunkt i att förbundsstyrelsen ska besluta om finansiering av 
insatser/projekt. 

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2021 ska tas fram med utgångspunkt i att förbundets 
bemanning ska uppgå till 2,0 heltidstjänster.  

Förbundschefen får i uppdrag att till sammanträdet i november bedöma om minskningen av 
personal medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. 

Beslut 
Förbundschefen får i uppdrag att till sammanträdet i november ta fram förslag på reviderad 
delegationsordning med utgångspunkt i att förbundsstyrelsen ska besluta om finansiering av 
insatser/projekt. 

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2021 ska tas fram med utgångspunkt i att förbundets 
bemanning ska uppgå till 2,0 heltidstjänster.  

Förbundet ska arbeta med inriktningen att överlåta den sammankallande rollen för de lokala 
samverkansgrupperna till parterna själva. Förbundets anställda bör även fortsatt delta i 
samverkansgruppernas möten för att stödja samverkansdialogen mellan parterna.  

Förbundschefen får i uppdrag att till sammanträdet i november bedöma om minskningen av 
personal medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2020-09-07.   

§ 12 Uppföljning 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. 

Förbundsstyrelsens beslutade riskanalys ska följas upp vid det sammanträde då den andra 
tertialuppföljningen behandlas. 

Beslut 
Återrapporteringen av riskanalysen godkänns. Återrapporteringen föranleder inga extra åtgärder. 

§ 13 Verksamhetsmål 2021 
Förbundsstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2020-06-08 att uppdra till ordförande, vice 
ordförande och förbundschef att till styrelsens planeringsdag titta närmare på alternativ till de 
målformuleringar som utgår från NNS indikatorer. 

Arbetsgruppen har diskuterat förutsättningarna för användande av NNS indikatorer för 
uppföljning av förbundets verksamhet. 

Förbundschefen informerar om NNS indikatorer och förbundets erfarenheter från användandet 
av indikatorverktyget.  
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Arbetsgruppen har diskuterat behovet av revidering av verksamhetsinriktning och kortsiktiga mål 
i förhållande till 2020 års verksamhetsplan och budget. Arbetsgruppen har bedömt att behov av 
revidering i huvudsak finns avseende de kortsiktiga målen.   

Arbetsgruppen förordar att de målformuleringar kopplade till NNS indikatorenkäter som 
fastställts i 2020 års verksamhetsplan fortsätter användas i verksamhetsplanen för 2021.  

I verksamhetsplanen för 2021 bör det tydliggöras att mätningarna avseende NNS indikatorer görs 
under hösten och att återredovisning endast sker i samband med förbundets årsredovisning. 

Förslag till beslut 
Förbundets presidium föreslår följande kortsiktiga mål för 2021:  

• Minst 100 Medarbetare hos förbundets medlemmar deltar i sektorövergripande 
kompetensutveckling för en ökad kunskap om samverkan och parternas olika uppdrag, 
arbetssätt och organisation 

• 3 länsövergripande dialogmöten anordnas för arbetsgivare och fackliga organisationer för 
ökad kunskap kring behovet av en mer inkluderande arbetsmarknad 

• Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara systematiskt såväl från 
deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare för bättre 
beslut om vilka insatser som behöver utvecklas i samverkan. (mäts med NNS 
indikatorenkät och återredovisas i samband med förbundets årsredovisning) 

• Lokala samverkansgrupper utgör en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla 
relationer mellan parterna samt för gemensamt lärande (mäts med NNS indikatorenkät 
och återredovisas i samband med förbundets årsredovisning) 

• Finansierade strukturövergripande insatser bidrar till utvecklad samverkan för individen 
(mäts med NNS indikatorenkät och återredovisas i samband med förbundets 
årsredovisning) 

• Deltagare i individinriktade insatser närmar sig egen försörjning (mäts med NNS 
indikatorenkät och återredovisas i samband med förbundets årsredovisning) 

• Deltagare i individinriktade insatser upplever att de fått hjälp att utveckla sätt att hantera 
sin situation (mäts med NNS indikatorenkät och återredovisas i samband med förbundets 
årsredovisning) 

• Minst 25 % av registrerade deltagare i individinriktade insatser går vidare till studier eller 
arbete   

• Förbundets egna kapital överstiger inte Nationella rådets rekommendation om storlek på 
sparade medel  

Beslut 
Styrelsen tackar för informationen om NNS indikatorer. 

Styrelsen ställer sig bakom presidiets förslag till kortsiktiga mål för 2021:  

• Minst 100 Medarbetare hos förbundets medlemmar deltar i sektorövergripande 
kompetensutveckling för en ökad kunskap om samverkan och parternas olika uppdrag, 
arbetssätt och organisation 
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• 3 länsövergripande dialogmöten anordnas för arbetsgivare och fackliga organisationer för 
ökad kunskap kring behovet av en mer inkluderande arbetsmarknad 

• Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara systematiskt såväl från 
deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare för bättre 
beslut om vilka insatser som behöver utvecklas i samverkan. (mäts med NNS 
indikatorenkät och återredovisas i samband med förbundets årsredovisning) 

• Lokala samverkansgrupper utgör en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla 
relationer mellan parterna samt för gemensamt lärande (mäts med NNS indikatorenkät 
och återredovisas i samband med förbundets årsredovisning) 

• Finansierade strukturövergripande insatser bidrar till utvecklad samverkan för individen 
(mäts med NNS indikatorenkät och återredovisas i samband med förbundets 
årsredovisning) 

• Deltagare i individinriktade insatser närmar sig egen försörjning (mäts med NNS 
indikatorenkät och återredovisas i samband med förbundets årsredovisning) 

• Deltagare i individinriktade insatser upplever att de fått hjälp att utveckla sätt att hantera 
sin situation (mäts med NNS indikatorenkät och återredovisas i samband med förbundets 
årsredovisning) 

• Minst 25 % av registrerade deltagare i individinriktade insatser går vidare till studier eller 
arbete   

• Förbundets egna kapital överstiger inte Nationella rådets rekommendation om storlek på 
sparade medel  

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

Anmälda beslut: 

• Dnr P20/01, Avtal om finansiering, ENIG (EN gemensam InGång) i Östersund 

• Dnr P20/02, Avtal om finansiering, Lokal Insats Samordnad Strömsund (LISS) 

§ 15 Information/rapporter 

Information NNS 
NNS årsmöte som skulle ha hållits den 24 mars ställdes in på grund av Corona-pandemin. 
Årsmötet kommer att genomföras den 29 oktober. 
Ordföranden informerar om NNS webbkonferens om hedersrelaterat våld som genomfördes den 
7 september. Konferensen spelades in och finns att ta del av på www.nnsfinsam.se/stoppavaldet.  

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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