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Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län
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Ledamöter:
Cristine Persson (C)
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Daniel Arvastsson (S)
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§ 15 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.

§ 16 Fastställande av Tertialuppföljning, Dnr 21:05

Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen fastställer tertialredovisning per 31 augusti 2021.
Beslut
Förbundsstyrelsen fastställer tertialredovisning per 31 augusti 2021.
Underlag för beslut
Förslag till tertialuppföljning per 31 augusti 2021.

§ 17 Uppföljning av riskanalys för 2021, dnr 21:03

Förbundsstyrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i samordningsförbundet. 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.
Förslag till beslut
Uppföljningen av riskanalysen godkänns.
Beslut
Uppföljningen av riskanalysen godkänns efter några justeringar utifrån förändrad smittorisk för
covid och aktuell bemanningssituation.
Underlag för beslut
Uppföljning av riskanalys för 2021.

Justerandes signatur:

Utdragsbestyrkande:

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN
info@samjamt.se www.samjamt.se

Visma Addo ID-nummer : e358e678-f155-45d8-8105-d3e506d0d507

Enligt 13 § i förbundsordningen ska förbundsstyrelsen upprätta tertialvisa uppföljningar med
helårsprognos för verksamheten och ekonomin. Uppföljningarna ska skickas till medlemmarna.

§ 18 Rekrytering av förbundschef
Information om rekryteringsarbetet av ny förbundschef och den processens framskridande.
Förslag till beslut
Ordförande får delegation att rekrytera.

§ 19 Anmälan av delegationsbeslut
Enligt delegationsbestämmelserna ska delegationsbeslut anmälas till förbundsstyrelsen vid
nästkommande sammanträde.
Anmälda beslut:
•
•
•

Dnr P21/2, Beslut om finansiering
Dnr P21/8, Tilldelningsbeslut Direktupphandling rekryteringstjänst
Dnr P21/8, Avtal Direktupphandling rekryteringstjänst

§ 20 Information/rapporter
Revidering av styrdokument
Diskussion om förslag till nya och reviderade styrdokument.
- Arbetsmiljöhandbok
Respektive ledamot/ersättare för Region Jämtland Härjedalen, Arbetsförmedlingen och
Östersunds kommun uppdras att stämma av innehållet med sin HR-enhet inför en
genomgång av dokumentet vid nästa sammanträde.
- Lönepolicy
För beslut vid nästa sammanträde.
- Arbetsordning
Förbundets verksamhetsutvecklare uppdras att kontrollera om styrelsen kan besluta i frågan
utan att passera respektive medlemspart och fullmäktigeförsamlingar.
Genomgång av förslaget vid nästa sammanträde.
- Arbetsfördelning
För beslut vid nästa sammanträde.
- Arkivbeskrivning
Ordförande och förbundets verksamhetsutvecklare uppdras att se över dokumentet.
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Beslut
Ordförande får delegation att rekrytera förbundschef efter samråd med övriga två
styrelserepresentanter i rekryteringsgruppen, Annika Källgård och Karin Näsmark.

NNS indikatorer
Ordföranden och förbundets verksamhetsutvecklare informerar om deltagande på seminarier
kring hur man kan arbeta med resultaten från mätningarna av NNS indikatorer. Någon av NNS
indikatorer kommer att tas upp för diskussion vid varje kommande styrelsemöte.

Presentation av WSPs nulägesanalys – en första utvärderingsrapport
Förbundets verksamhetsutvecklare går igenom en sammanfattning av WSPs första
utvärderingsrapport.

§ 21 Verksamhetsplanering 2022
Arbetsförmedlingens reformering
Sektionschef hos Arbetsförmedlingens ger kort information om pågående reformering av
myndigheten.
Arbetsförmedlingen återkommer vid nästa sammanträde med en presentation av olika tänkbara
framtidsscenarios utifrån den nya reformen, och hur det kan påverka Samordningsförbundets
verksamhet och målgrupp.
Kortsiktiga mål
Diskussion om kortsiktiga mål för 2022.
Mål om tre länsövergripande dialogmöten inom området inkluderande och breddad
arbetsmarknad föreslås att strykas.
Styrelsen ska få rapport för uppföljning av Innanförskapsakademins tre utbildningsseminarier.
Inriktningsområden
Diskussion kring inriktningsområden för 2022.
De sex befintliga inriktningsområdena ska ligga fast även nästa verksamhetsår.
Förbundets och parternas gemensamma mötesformer
Förbundets verksamhetsutvecklare ger en summarisk beskrivning av hur LOKSAM som
mötesforum används idag. LOKSAM-grupperna möts numera i direkt anslutning till
styrgruppsmötena för fyrpartsamverkansinsatserna.
Tankar om en länsgemensam kunskaps-/analysdag lyfts och mottages positivt av styrelsen.
NNS Indikator nr 9
Förbundets verksamhetsutvecklare redovisar hur NNS Indikator nr 9 mäts; vilka enkätfrågor som
används, och vilka respondentgrupper som är berörda, samt på vilket vis svarsresultaten värderas
och sammanvägs.
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Information om pågående beredning av idéer till nya insatser
Förbundets verksamhetsutvecklare informerar om de två ansökningar med idéer till nya insatser
som förväntas inkomma till förbundsstyrelsens beslutsmöte i november månad.
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