Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län
Plats
Tid

Regionens Hus, hus 2, lokal “Doktor Prag”
4 mars 2022, kl. 13.00-16.00

Paragrafer

§§ 1-8

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga deltagare

Sara Comén, förbundschef
Anna Hildebrand, verksamhetsutvecklare

Utses att justera

Anton Waara

Justering

Senast 2022-03-11

Underskrifter

Sara Comén
Sekreterare
Cristine Persson
Ordförande
Anton Waara
Justerande

Justering av detta protokoll tillkännages genom anslag på förbundets, kommunernas och Region Jämtland
Härjedalens anslagstavlor under tre veckor från justeringsdagen.
Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län.
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Ledamöter:
Cristine Persson (C)
Ola Kereby
Annika Källgård
Karin Sundin (S)
Barbro Norberg (S)

Utsedd av:
Region Jämtland Härjedalen
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Bergs kommun
Bräcke kommun

Beslutande Närvaro
X
X
X
(Digital
närvaro)

Lars-Gunnar Nordlander (S) Härjedalens kommun
Andreas Karlsson (C)
Krokoms kommun
Håkan Lindström (C)
Ragunda kommun
Karin Näsmark (S)

Strömsunds kommun

Björn Nilsson (VV)

Åre kommun

Magnus Rönnerfjäll (C)

Östersunds kommun

Ersättare:
Maria Nerpin (S)
Anders Söderman
Stefan Hedenström
Lena Olsson (C)

Utsedd av:
Region Jämtland Härjedalen
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Bergs kommun

Ingrid Kjelsson (C)
Anders Häggkvist (C)

Bräcke kommun
Härjedalens kommun

Gunnel Persson (S)
Lennart Skoog (S)
Eva Sjölander (M)
Karolina Junel (S)
Anton Waara (S)

Krokoms kommun
Ragunda kommun
Strömsunds kommun
Åre kommun
Östersunds kommun

X
(Digital
närvaro)
(Digital
närvaro)
(Digital
närvaro)

Beslutande

Närvaro

(Digital
närvaro)
(Digital
närvaro)

(Digital
närvaro)
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§ 1 Mötesformer, lagändring angående digital närvaro
En ändring i Finsam-lagen angående deltagande på distans träder i kraft 22-03-16. Den nya
paragrafen i Finsam-lagen, 19 a § lyder: Styrelsen får besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen
får delta i styrelsesammanträden på distans. Deltagandet ska i sådana fall ske genom ljud- och
bildöverföring i realtid och i övrigt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan delta på lika
villkor. Om det finns särskilda skäl, får styrelsen besluta att deltagande på distans får ske genom
enbart ljudöverföring i realtid. En ledamot eller en ersättare som deltar på distans ska anses vara
närvarande vid sammanträdet. Om styrelsen beslutar att ledamöter och ersättare får delta på
distans, ska det av beslutet framgå i vilken utsträckning ett sådant deltagande får ske. Beslutet ska
dokumenteras.
Förbundschef får i uppdrag att ta fram underlag kring ledamöters deltagande i pågående
revidering av förbundsordningen.

§ 2 Beslut om extra styrelsemöte
Eftersom lagändringen i Finsam-lagen om deltagande på distans ännu inte trätt i kraft blir ett
extrainsatt styrelsemöte med datum tidigast 22-03-16 nödvändigt för aktuella beslutsärenden.
Beslut
Ordförande beslutar om ett extrainsatt styrelsemöte för aktuella beslutsärenden, som tidigast
22-03-16 kan hållas digitalt. Enligt förbundsordningen krävs att samtliga ledamöter tjänstgör för
beslut om mål och riktlinjer, budget/verksamhetsplan, årsredovisning samt arbetsordning.
Förbundschef får i uppdrag att skicka ut förslag på tider för mötet.

§ 3 Årsredovisning 2021, Dnr 22:1
Enligt Finsam-lagen 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 2021.
Beslut
Beslutet skjuts fram till extrainsatt styrelsemöte i mars.
Underlag för beslut
Förbundschef presenterar förslag till Årsredovisning 2021.

§ 3 Fastställande av riskanalys för 2022, Dnr 22:2
Förbundsstyrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i
samordningsförbundet. 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.
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Uppföljning av riskbedömning och handlingsplan för 2021 har genomförts av förbundets
personal och kvarstående risker har inarbetats i förslaget till riskanalys för år 2022.
En grundlig revidering av riskanalys/internkontrollplan behöver göras inför 2023.
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen fastställer uppdaterad riskanalys för 2022 (se bilaga). Förbundschefen får i
uppdrag att ta fram förslag på ändring i årsplaneringen så att riskanalys/internkontrollplan kan
göras i tid inför verksamhetsåret 2023.
Beslut
Beslutet skjuts fram till extrainsatt styrelsemöte i mars.
Underlag för beslut
Förslag till riskanalys för år 2022.

§ 4 Beslut om finansiering av insats, Dnr P22:1
Härjedalens kommun, Region Jämtland Härjedalen, och Arbetsförmedlingen har gemensamt
inkommit med en ansökan om förlängd finansiering av projektet ”Unga och vuxna till studier och
arbete”. Parterna ansöker om finansiering under perioden 2022-09-01 – 2023-08-31, och med en
deltidsanställd projektledare (75%).
Med anledning av att hela genomförandefasen i projektet påverkats av en pandemi har parterna
tappat tid för implementering i ordinarie verksamheter.
Det övergripande målet med projektets förlängning är att bygga en gemensam arena för
utveckling och erfarenhetsutbyte. På den gemensamma arenan ska gruppaktiviteter med
”Livsvägledning” vara ett prioriterat fokusområde för alla samarbetspartner. I samarbetet ska
även ingå en ekonomisk kalkyl från alla samarbetspartner.
Kartläggning med djupintervjuer kommer att genomföras med deltagande ungdomar och de
parametrar som ska följas upp är;
- Organisatoriska hinder hos medverkande parter
- Organisatoriska hinder hos övriga aktörer, verksamhet
- Statistik på orsaker till varför ungdomar avbryter sina studier i Härjedalens kommun
- Avsaknad av rehabiliterande insats från specialistfunktion
- Våld i nära relation som bakomliggande hinder
Förslag till beslut
Förbundets ekonomi begränsar möjligheten till förlängd finansiering av insatsen ” Unga och
vuxna till studier och arbete”. Med anledning av att statens tilldelning till Samordningsförbundet
Jämtlands län beräknas minska successivt under de kommande åren, samt att förbundet har
uppbokade medel för medfinansiering i de pågående 5-åriga fyrpartsamverkansinsatserna finns
det idag inget ekonomiskt utrymme för ansökt förlängning av insatsfinansiering.
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Samordningsförbundet i Jämtlands län avser att förlänga finansieringen av insatsen ” Unga och
vuxna till studier och arbete” under perioden 2022-09-01 – 2022-12-31. Förutsättningar för
finansieringen är att:
1. Avsedd kartläggning av orsakssamband gällande låg utbildningsnivå och studiemotivation
genomförs.
2. En plan för tillvaratagande och implementering av arbetssätt för ansökande parters
fortsatta samverkan kring utbildning utifrån kartläggningens resultat tas fram.
Förbundsstyrelsen beviljar maximalt 200 000 kr för perioden 2022-09-01 - 2022-12-31.
Förbundsstyrelsen uppdrar till förbundschefen att upprätta avtal med villkor för finansieringen.
Beslut
Beslutet skjuts fram till extrainsatt styrelsemöte i mars.
Underlag för beslut
Ansökan inkommen 2022-01-25
Tjänsteutlåtande
Bedömningskriterier

§ 6 Information/rapporter
Information NNS
NNS årsmöte 2022 flyttas fram månadsskiftet maj/juni, med fysisk närvaro. Förbundets
ordförande och vice ordförande kommer att representera förbundet vid mötet. NNS har utsett
en arbetsgrupp för översyn av NNS organisation och ekonomi, för att lyssna in medlemmarnas
synpunkter bjuds alla intresserade in att delta i samtalsgrupper som genomförs 18/3 och 8/4.
Inbjudan Finsam digital konferens 5-6 april
Den nationella FINSAM-konferensen genomförs i år tillsammans med Samordningsförbundet i
Halland och kommer att utforska innanförskapets olika möjligheter som inkludering, social
hållbarhet och integration. Sista anmälningsdag är den 1 april. Förbundschef och
verksamhetsutvecklare kommer att delta vid konferensen, styrelseledamöter anmäler deltagande
till förbundschef.
Information från 2022 års Handläggarforum del 1
Förbundets verksamhetsutvecklare berättar om Handläggarforum del 1 som genomfördes den 2
februari och hölls digitalt. Intresset av att delta är fortsatt stort hos parterna. Totalt medverkade
100 personer och det var både anställda som arbetar individnära tillsammans med funktioner som
strateger, samverkansansvariga och chefer. Fortsatt digitalt - hög närvaro
Information från fyrpartssamverkan
Förbundets verksamhetsutvecklare redogör för det pågående arbetet runtom i länet inom
fyrpartsamverkansinsatserna. Samtliga insatser är igång med individarbetet från och med mars
månad och rehabkoordinator från psykiatrin finns nu med i alla samverkansteam/
samplaneringsgrupper. Avvikelser från de lokala överenskommelserna är exempelvis
Försäkringskassans frånvaro i samverkansteamen och Region Jämtland Härjedalens frånvaro i ett
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par styrgrupper. Samordnare och styrgrupper har börjat använda stöd och kompetensen hos våra
följeutvärderare (WSP) mer aktivt. En länsgemensam ”erfarenhetsutbytesdag” för samordnare
och teamen anordnas i början av april, då metoder och individarbetet kommer vara i fokus.
Pågående utbildningsinsatser
Förbundets verksamhetsutvecklare rapporterar att två olika grupprocesser för implementering av,
och utbildning i, progressionsmätning har startats upp den 21 januari respektive den 21 februari.
Parter och verksamheter som medverkar är insatserna ENIG, LISS och Samplanering
Härjedalen, Bergs- och Krokoms kommuners sociala- och arbetsmarknadsverksamheter, samt
Ragunda kommuns arbetsmarknadsverksamhet. Vid deras Kick off för progressionsmätning (den
4 mars resp. 21 mars) inbjuds en bred målgrupp (däribland ansvariga politiker, förvaltningschefer
och externa aktörer) för förankring och att förståelse och förhållningssättet ska ”finnas med i hela
styrkedjan”. Utbildningsplatser är beställda för sammanlagt 115 anställda som arbetar
individnära.
Analys- och kunskapsdag 29 april
Förbundets verksamhetsutvecklare presenterar planerat upplägg av Analys- och kunskapsdagen
den 29 april, inbjudan med program skickades ut den 2 mars.
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.
Hög belastning hos FK kopplat till konsekvenserna av pandemin, och man prioriterar
handläggningstid vilket har gjort att bland annat deltagande i samverkan fått stå tillbaka.
Förbereder en organisationsförändring som ska stödja att arbeta med ärenden utifrån deras art,
och vara mer ändamålsenlig. Kan ge möjlighet för mer fokus på samverkan för de individer där
det behövs.
AF- fortsatt reformering under ordnade former, samma riktning för individinsatser mot
fristående aktörer. Extratjänster har upphört 2022. Jämtlands arbetslöshetssiffror mycket bra jf
med riket, påverkar intern fördelning av resurser. Lägst långtidsarbetslöshet i landet.

§ 7 Beslut om deltagande på distans
Förslag till beslut
22-03-16 träder ny paragraf (19a §) i Finsamlagen i kraft, som ger styrelseledamöter möjlighet till
digitalt deltagande vid styrelsemöten. Styrelsen beslutar enhälligt att ledamöter och ersättare i
styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans genom ljud- och bildöverföring i realtid. Vid
särskilda skäl kan ordförande besluta att deltagande får ske genom enbart ljudöverföring i realtid.
En ledamot eller en ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet.
Beslut
22-03-16 träder ny paragraf (19a §) i Finsamlagen i kraft, som ger styrelseledamöter möjlighet till
digitalt deltagande vid styrelsemöten. Styrelsen beslutar enhälligt att ledamöter och ersättare i
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styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans genom ljud- och bildöverföring i realtid. Vid
särskilda skäl kan ordförande besluta att deltagande får ske genom enbart ljudöverföring i realtid.
En ledamot eller en ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet.

§ 8 Övriga frågor
Håkan Lindström i Bergs kommun lyfter fråga om Statens servicecenter som inte är
representerade i alla kommuner. Detta påverkar de individer som behöver tillgång till stödet, det
påverkar också kommunens verksamheter och medarbetare som möter dessa individer och får
bistå i statens ställe. FK och AF kan bara svara för de egna verksamheterna och inte utifrån
Statens servicecenter. FK: Utifrån den försäkrades behov ska fysiska möten hållas oavsett
servicecenter. AF: Kommer inom kort att ha tillgång till tillfälliga lokaler för att ha möjlighet att
boka fysiska möten i alla kommuner i länet.
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