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Ledamöter:
Cristine Persson (C)
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§ 23 Beslut om finansiering av insats Psykiatrins roll i samverkan med kommunerna,
Dnr: P21/5
Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
har gemensamt inkommit med en tilläggsansökan om finansiering av insatsen ”Psykiatrins roll i
samverkan med kommunerna”. Parterna har för avsikt att under perioden 2022-01-01 – 2026-1231 gemensamt arbeta för utveckling av både organisatorisk samordning mellan parterna och stöd
i individens samplanering.
Parterna ansöker om finansiering för en heltidstjänst (rehabkoordinator hos psykiatrin) som ska
vara alla parters gemensamma resurs i hela länet. Rehabkoordinatorn kommer dels att ha i uppgift
att bidra till utvecklingen av den organisatoriska samordningen (inte minst internt) och dels att på
individnivå bidra till en samplanering av de insatser som krävs för att individer ska närma
sig/uppnå egenförsörjning. Region Jämtland Härjedalen kommer att vara ansvarig arbetsgivare
för den tänkta tjänsten.
Parterna förväntar sig att insatsen ska bidra till en enhetlig samverkansstruktur inom respektive
kommuninsats, samt en länsgemensam struktur kring metoder och modeller för samverkan.
Gemensamt lärande mellan myndigheterna för anställda som arbetar individnära är en uttalad
strategi för såväl ökad kvalitet och effektiva processer som intern förankring och implementering.
Förslag till beslut
Samordningsförbundet i Jämtlands län avser att bidra med finansiering till insatsen ”Psykiatrins
roll i samverkan med kommunerna” under perioden 2022-01-01 – 2026-06-30. Finansieringen
ska kunna avbrytas i förtid om förutsättningarna för finansieringen förändras.
Förbundsstyrelsen beviljar maximalt 4 107 044 kr för perioden 2022-01-01 – 2026-06-30. Beslut
om finansiering för efterföljande perioder (2023-01-01 – 2026-06-30) fastställs årligen i samband
med fastställande av samordningsförbundets budget.
Förbundsstyrelsen uppdrar till ordförande att upprätta avtal med villkor för finansieringen.
Beslut
Samordningsförbundet i Jämtlands län avser att bidra med finansiering till insatsen ”Psykiatrins
roll i samverkan med kommunerna” under perioden 2022-01-01 – 2026-12-31. Finansieringen
ska kunna avbrytas i förtid om förutsättningarna för finansieringen förändras.
Förbundsstyrelsen beviljar maximalt 4 551 843kr för perioden 2022-01-01 – 2026-12-31, och för
år 2022 beviljas 821 926kr. Beslut om finansiering för efterföljande perioder (2023-01-01 – 202612-31) fastställs årligen i samband med fastställande av samordningsförbundets budget.
Förbundsstyrelsen uppdrar till ordförande att upprätta avtal med villkor för finansieringen.
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§ 22 Beslut om mötesform
Med anledning av spridningen av Covid-19 (pandemi) beslutar styrelsen enhälligt att godkänna att
dagens sammanträde genomförs på distans genom ljud- och bildöverföring i realtid.
Ledamot/ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande vid förbundsstyrelsens
sammanträde.

Underlag för beslut
Ansökan, Tjänsteutlåtande, och Bedömningskriterier.

Parterna ansöker om finansiering för en heltidstjänst (arbetsterapeut) och 10% deltidstjänst
(projektledare). Region Jämtland Härjedalen kommer att vara ansvarig arbetsgivare för de tänkta
tjänsterna.
Arbetsterapeuten kommer (utöver samordning av ärenden mellan å ena sidan kommunal- och
regional hälso-/sjukvård å den andra sidan samordning av ärenden tillsammans med
Arbetsförmedling, Försäkringskassa och rehabkoordinator) ha i uppgift att exempelvis utföra
aktivitetsförmågebedömningar, och hjälpmedelsbedömningar, samt utredning, intervention och
uppföljning av NPF, demens, med mera.
Parternas målbild med insatsen är att genom arbetsterapeutisk bedömning och behandling
uppnås högre självständighet och aktivitetsnivå hos hjälpta individer, samt en snabbare återgång i
arbete för målgruppen.
Förväntat resultat gällande samhälls- och effektivitetsvinster som parterna identifierar är att
tjänsteköp hos kommunen minimeras, komplettering av hälsocentralens rehabteam kompletteras
så att fysioterapeuter kan fokusera på sitt kompetensområde, och att Försäkringskassan erhåller
bättre bedömningar och intyg, samt Arbetsförmedlingens arbetsförmågebedömningar kan
kompletteras.
I förlängningen ser man att samverkansmodellen med en arbetsterapeut på primärvårdsnivå kan
breddinföras i övriga länet.
Förslag till beslut
Ekonomin medger ej finansiering av insatsen ”Arbetsterapeutisk kompetens på primärvårdsnivå
för en god och nära vård”.
Detta med anledning av att statens tilldelning till Samordningsförbundet Jämtlands län beräknas
minska succesivt under de kommande åren, samt att förbundet har uppbokade medel för
medfinansiering i de pågående 5-åriga fyrpartsamverkanssinsatserna finns det idag inget
ekonomiskt utrymme för någon ny insats.
Beslut
Ekonomin medger ej finansiering av insatsen ”Arbetsterapeutisk kompetens på primärvårdsnivå
för en god och nära vård”.
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§24. Beslut om finansiering av insats Arbetsterapeutisk kompetens på primärvårdsnivå
för en god och nära vård Dnr: P21/4
Ragunda kommun och Region Jämtland Härjedalen har gemensamt inkommit med en ansökan
om finansiering av insatsen ”Arbetsterapeutisk kompetens på primärvårdsnivå för en god och
nära vård”. Parterna har för avsikt att under perioden 2022-01-01 – 2024-12-31 gemensamt
arbeta för utveckling av såväl organisatorisk samordning som stöd på individnivå inom
rehabiliteringsområdet.

Detta med anledning av att statens tilldelning till Samordningsförbundet Jämtlands län beräknas
minska succesivt under de kommande åren, samt att förbundet har uppbokade medel för
medfinansiering i de pågående 5-åriga fyrpartsamverkanssinsatserna finns det idag inget
ekonomiskt utrymme för någon ny insats.

§ 25 Beslut om utökat stöd till Samverkan i Berg
Styrgruppen för fyrpartssamverkansinsatsen ”Samverkan i Berg” har inkommit (21 10 28) med en
framställan om ökat finansiellt stöd under 2022. Behovet hos insatsens målgrupp är större än
förväntat och individer står på kö. Insatsens styrgrupp bedömer att man kan möta upp de ökade
behovet hos målgruppen vid en omställning av sysselsättningsgrad för anställd samordnare från
en halvtidstjänst (50%) till en heltidstjänst.
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen beviljar framställan från fyrpartssamverkaninsatsen ”Samverkan i Berg” om
finansiering av en heltidstjänst under 2022 med 580 000kr.
Beslut
Förbundsstyrelsen beviljar framställan från fyrpartssamverkaninsatsen ”Samverkan i Berg” om
finansiering av en heltidstjänst under 2022 med 580 000kr.
§ 26 Fastställande av Verksamhetsplan och budget 2022-2024
Förbundsstyrelsen ska senast 30 november varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet
och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en
årsbudget. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.
På grund av att förbundet inte erhållit beslut om statlig tilldelning för 2022 bygger förslaget till
budget 2022-2024 på preliminära uppgifter om den statliga tilldelningen för 2022.
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen fastställer verksamhetsplan och budget för 2022-2024.
Beslut
Förbundsstyrelsen fastställer med redaktionella ändringar verksamhetsplan och budget för 20222024.
Underlag för beslut
Verksamhetsplan och budget 2022-2024.
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Underlag för beslut
Ansökan, Tjänsteutlåtande, och Bedömningskriterier.

§ 27 Fastställande av sammanträdesdagar 2022
Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsstyrelsen
upprätta en årsredovisning inom tre månader från räkenskapsårets slut samt senast i november
upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. Vidare ska
förbundsstyrelsen enligt förbundsordningen upprätta tertialvisa uppföljningar med helårsprognos
för verksamheten och ekonomin.
Förbundsstyrelsens sammanträden planeras utifrån ovanstående bestämmelser.

2022-03-04, klockan 13.00-16.00 (reservdatum 11 mars 09.00-12.00 eller 11 mars 13.00-16.00)
2022-06-10, klockan 09.00-12.00 (reservdatum 10 juni 13.00-16.00 eller 17 juni 09.00-12.00)
2022-09-23, klockan 09.00-16.00 (reservdatum 30 september 09.00-16.00)
2022-11-18, klockan 09.00-12.00 (reservdatum 18 nov 13.00-16.00 eller 25 nov 09.00-12.00)
Beslut
Förbundsstyrelsen fastställer följande sammanträdestider för 2022:
2022-03-04, klockan 13.00-16.00
2022-06-10, klockan 09.00-12.00
2022-09-23, klockan 09.00-16.00
2022-11-18, klockan 09.00-12.00
§ 28 Firmatecknare
Ordförande välkomnar nyanställd förbundschef Sara Comén som tillträder sin tjänst 22 01 01.
Sara presenterar sig för förbundsstyrelsen och berättar att hon kommer vara tjänstledig under
januari månad 2022.
Beslut
Till firmatecknare för Samordningsförbundet Jämtlands län med organisationsnummer 2220001990 utse Sara Comén 72 11 17 med tidigare beslutande firmatecknare, Cristine Persson och
Karin Näsmark, två i förening. Tidigare firmatecknare upphör därmed att gälla.
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Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen fastställer följande sammanträdestider för 2022:

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

§30 Arbetsfördelning
Samordningsförbundet Jämtlands län har inventerat och gjort en översyn av flertalet
styrdokument. Framtaget förslag till arbetsfördelning presenterades vid förbundsstyrelsens
sammanträde 21 09 24.
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen fastställer arbetsfördelning för Samordningsförbundet Jämtlands län.
Beslut
Förbundsstyrelsen fastställer arbetsfördelning för Samordningsförbundet Jämtlands län.
Underlag för beslut
Förslag till arbetsfördelning.
§31 Lönepolicy
Samordningsförbundet Jämtlands län har inventerat och gjort en översyn av flertalet
styrdokument. Framtaget förslag till lönepolicy presenterades vid förbundsstyrelsens
sammanträde 21 09 24.
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen fastställer lönepolicy för Samordningsförbundet Jämtlands län.
Beslut
Förbundsstyrelsen fastställer lönepolicy för Samordningsförbundet Jämtlands län.
Underlag för beslut
Förslag till lönepolicy.
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Anmält beslut: Dr P21/3 Underlag till avtal med Bergs kommun för medfinansiering och
genomförande av projekt Yrkesinriktad Svenska - språkstärkande insatser inom vård- och omsorg.

§ 32 Information/rapporter
Arbetsmiljöhandbok
Ledamöter/ersättare som har stämt av förslaget till arbetsmiljöhandbok med sakkunnig i den
egna organisation redogör för vilka bedömningar som har gjorts enligt nedan.

-

-

Uppdelning medandbok och en checklista separat.
När det gäller fördelning av arbetsmiljöuppgifterna kan det vara olika personer som har
olika ansvarsområden och att det ska/kan framgå i listan.
Angående utmaningar (punkt nr 5) är det frågan om blir det några, och har man de
utmaningarna som står listade?, Möjligen blandas åtgärdscirkeln med några faktiska
utmaningar.
Om inte ”Hur-frågor” beskrivs någon annanstans, så saknas en beskrivning av ”Hur:et”.

Arkivbeskrivning
Ordförande och verksamhetsutvecklare redogör för utlåtanden från arkivarier i Åre respektive
Östersunds kommun på förslaget till arkivbeskrivning.
De råd till kompletteringar som inkom var följande;
-

Att ta upp fler lagar än arkivlagen som eventuellt rör förbundets hantering av allmänna
handlingar, t ex offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslagen, GDPR et c.
Om Östersunds kommun ska vara förbundets arkivmyndighet i framtiden saknas sju
punkter (se nedan nr 7 - 13) enligt kommunens mall.
7.) Tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för att ta del av allmänna
handlingar
8.) Vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens allmänna handlingar,
deras användning och sökmöjligheter
9.) Vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i sina handlingar
10.) Gallringsbeslut som tillämpas lagstiftning som ställer krav på gallring.
11.) Myndighetens arkivansvarige samt arkivredogörare
12.) Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra samt hur och när detta sker.
13.) Myndighetens rätt till försäljning av uppgifter

”Vad vi ser framför oss utifrån reformering av Af”
Ola Kereby informerar från myndigheten.
Rapport
Förbundets verksamhetsutvecklare rapporterar om aktuell och planerade verksamhet.
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Det kan vara bra att få allt material samlat på ett ställe och använda den som en handbok
/uppslagsbok. Men när det blandas både vad man ska göra konkret och teorin bakom är det inte
ett lättillgängligt material. Råd om en alternativ ordning;

Dialog om läget hos parterna
Förbundsstyrelsens ledamöter informerar varandra om läget hos förbundsmedlemmarna.
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§ 33 Övrigt
Ordförande informerar om avtal med Mattias Holmetun om arbete med att upprätta bokslut
2021.
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