
  
   

 
Justering av detta protokoll tillkännages genom anslag på förbundets, kommunernas och Region Jämtland 
Härjedalens anslagstavlor under tiden 2021-03-16 – 2021-04-06 
  
Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län. 
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Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län
   
Plats  Förbundskansliet 
Tid  5 mars 2021, kl. 09.00-12.00 
  
Paragrafer §§ 1-6 
  
Beslutande  Enligt förteckning 
  
Övriga deltagare Mattias Holmetun, förbundschef 

Anna Hildebrand, verksamhetsutvecklare 
Frida Eriksson, socionomstudent 
 

  
Utses att justera Karin Näsmark 
  
Justering 2021-03-15 
  
  
  
  
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  

Vakant Arbetsförmedlingen   

Annika Källgård Försäkringskassan §§ 2-6  

Daniel Arvastsson (S) Bergs kommun   

Barbro Norberg (S) Bräcke kommun X  

Lars-Gunnar Nordlander (S) Härjedalens kommun   

Andreas Karlsson (C) Krokoms kommun X  

Håkan Lindström (C) Ragunda kommun X  

Karin Näsmark (S) Strömsunds kommun X  

Björn Nilsson (VV) Åre kommun   

Magnus Rönnerfjäll (C) Östersunds kommun   

 
Ersättare: 

 
Utsedd av: 

 
Beslutande 

 
Närvaro 

Maria Nerpin (S) Region Jämtland Härjedalen   

Ola Kereby Arbetsförmedlingen X  

Stefan Hedenström Försäkringskassan   

Lena Olsson (C) Bergs kommun   

Ingrid Kjelsson (C) Bräcke kommun   

Anders Häggkvist (C) Härjedalens kommun X  

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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§ 1 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. 

§ 2 Fastställande av Årsredovisning 2020, Dnr 21:02 
Enligt finsamlagen ska förbundsstyrelsen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta 
årsbokslut och årsredovisning. Upprättandet ska ske enligt tillämpliga delar av lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer årsredovisning för år 2020.  

Beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer årsredovisning för år 2020. 

Underlag för beslut 
Förslag till Årsredovisning 2020. 

§ 3 Fastställande av riskanalys för 2021, Dnr 21:03 
Förbundsstyrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i samordnings-
förbundet. I styrelsens ansvar ligger därav ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Förbundets riskanalys med tillhörande kontrollåtgärder behandlas av förbundsstyrelsen vid 
verksamhetsårets första sammanträde.  

Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 23 november 2020 fastställdes riskbedömning och 
handlingsplan med åtgärder för att motverka identifierade risker för ohälsa eller olycksfall i 
samband med minskning av personal. Uppföljning av handlingsplanen har genomförts av 
förbundets personal och kvarstående risker har inarbetats i förslaget till riskanalys för år 2021. 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer riskanalys för år 2021.  

Beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer riskanalys för år 2021. 

Underlag för beslut 
Förslag till riskanalys för år 2021. 

§ 4 Beslut om finansiering av insats, Dnr: P21/1 
Härjedalens kommun, Region Jämtland Härjedalen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
har gemensamt inkommit med en ansökan om finansiering av insatsen ”Samplanering 
Härjedalen”. Parterna har för avsikt att under perioden 2021-08-01 – 2026-07-31 gemensamt 
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arbeta för utveckling av såväl organisatorisk samordning som samplanering och stöd på 
individnivå. 

Parterna ansöker om finansiering för en heltidstjänst (samordnare) som ska vara alla parters 
gemensamma resurs. Samordnaren kommer dels att ha i uppgift att bidra till utvecklingen av den 
organisatoriska samordningen och dels att på individnivå bidra till en samplanering av de insatser 
som krävs för att individer ska närma sig/uppnå egenförsörjning. Härjedalens kommun kommer 
att vara ansvarig arbetsgivare för den tänkta tjänsten. 

Parterna förväntar sig att insatsen ska bidra till en hållbar samverkansstruktur mellan myndig-
heterna, större kunskap och förståelse för samverkande myndigheters uppdrag, ökad kvalitet och 
delaktighet på individnivå samt ett ökat stöd/vägledning och en effektivare process för aktuella 
individer. 

Vid förbundsstyrelsens sammanträde har ansökan ännu inte inkommit i undertecknat format. 

Förslag till beslut 
När en undertecknad ansökan inkommit till förbundet får förbundets ordförande besluta om 
finansiering av insatsen ”Samplanering Härjedalen”.  

Finansiering får beviljas med maximalt 934 121 kr för perioden 2021-08-01 – 2022-12-31. Beslut 
om finansiering för efterföljande perioder (2023-01-01 – 2026-07-31) fastställs årligen i samband 
med fastställande av samordningsförbundets budget. 

Beslut 
När en undertecknad ansökan inkommit till förbundet får förbundets ordförande besluta om 
finansiering av insatsen ”Samplanering Härjedalen”.  

Finansiering får beviljas med maximalt 934 121 kr för perioden 2021-08-01 – 2022-12-31. Beslut 
om finansiering för efterföljande perioder (2023-01-01 – 2026-07-31) fastställs årligen i samband 
med fastställande av samordningsförbundets budget. 

Underlag för beslut 
Ansökan inkommen 2021-02-04 
Tjänsteutlåtande 
Bedömningskriterier 

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

Anmälda beslut: 

• Dnr P19/6, Tillägg till avtal, finansiering 2021 

• Dnr P19/7, Tillägg till avtal, finansiering 2021 

• Dnr P19/8, Tillägg till avtal, finansiering 2021 
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§ 6 Information/rapporter 

Information NNS 
NNS årsmöte och medlemsmöte genomförs den 23 april. Förbundets ordförande kommer att 
representera förbundet vid mötet.   

Information om pågående beredning av idéer till nya insatser 
Förbundets verksamhetsutvecklare informerar om pågående beredning av idéer till nya insatser. 

Information från Handläggarforum del 1, 15 feb 
Förbundets verksamhetsutvecklare informerar om Handläggarforum del 1 som genomfördes den 
15 feb. Handläggarforumet genomfördes digitalt vilket var uppskattat och ett sätt för genom-
förande som förbundsstyrelsen ser bör användas även efter att nu gällande mötesrestriktioner 
och förbud lättats.  

Information från utvärdering av fyrparts-samverkan, fokusgrupp 17 feb 
Förbundets verksamhetsutvecklare informerar om fokusgrupp som genomfördes den 17 feb. 
Fokusgruppen genomfördes av de utvärderare som upphandlats för löpande utvärdering av 
insatserna Samkraft i Berg, SAMSAM Bräcke, STA Krokom, Samverkanscirkel Ragunda, Lokal 
insats samordnad Strömsund (LISS), En ingång i Östersund (ENIG). 

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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