Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län
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Digitalt via Teams
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Enligt förteckning

Övriga deltagare

Sara Comén, förbundschef

Utses att justera

Karin Näsmark

Justering

Senast 2022-03-21

Underskrifter

Sara Comén
Sekreterare
Cristine Persson
Ordförande
Karin Näsmark
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)
Lars-Gunnar Nordlander (S)
Andreas Karlsson (C)
Håkan Lindström (C)
Karin Näsmark (S)
Björn Nilsson (VV)
Magnus Rönnerfjäll (C)

Utsedd av:
Region Jämtland Härjedalen
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Bergs kommun
Bräcke kommun
Härjedalens kommun
Krokoms kommun
Ragunda kommun
Strömsunds kommun
Åre kommun
Östersunds kommun

Beslutande Närvaro
X
X

Ersättare:
Maria Nerpin (S)
Anders Söderman
Stefan Hedenström
Lena Olsson (C)
Ingrid Kjelsson (C)
Anders Häggkvist (C)
Gunnel Persson (S)
Lennart Skoog (S)
Eva Sjölander (M)
Karolina Junel (S)
Anton Waara (S)

Utsedd av:
Region Jämtland Härjedalen
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Bergs kommun
Bräcke kommun
Härjedalens kommun
Krokoms kommun
Ragunda kommun
Strömsunds kommun
Åre kommun
Östersunds kommun

Beslutande

X
X
X
X
X
Närvaro

X
X
X

X
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§ 1 Mötesformer, lagändring angående digital närvaro
Vid styrelsens sammanträde 22-03-04 beslutades om att ledamöter och ersättare i styrelsen får
delta i styrelsesammanträden på distans genom ljud- och bildöverföring i realtid, då ny paragraf
(19a §) i Finsamlagen trätt i kraft 22-03-16 som medger detta. Utifrån beslutet behöver
förbundets styrdokument revideras.
Förslag till beslut
Styrelsen ger förbundschef i uppdrag att ta fram underlag kring ledamöters deltagande vid
styrelsemöten i det pågående arbetet med styrdokument och ta fram förslag för revidering.
Beslut
Styrelsen ger förbundschef i uppdrag att ta fram underlag kring ledamöters deltagande vid
styrelsemöten i det pågående arbetet med styrdokument och ta fram förslag för revidering.

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

Dnr P 22/1, Avtal NNS, utbildning, 2022
Dnr 22/3, Avtal konsulttjänst, 2021/22
Dnr P21/3, Avtal, finansiering 2022
Dnr P21/5, Avtal finansiering, 2022

§ 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
Förbundsstyrelsen fastställer årsredovisning för år 2021.
Underlag för beslut
Förslag till Årsredovisning 2021.

§ 4 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.
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.
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Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen fastställer uppdaterad riskanalys för 2022. Förbundschefen får i uppdrag att ta
fram förslag på ändring i årsplaneringen så att riskanalys/internkontrollplan kan göras i tid inför
verksamhetsåret 2023.
Beslut
Förbundsstyrelsen fastställer uppdaterad riskanalys för 2022. Förbundschefen får i uppdrag att ta
fram förslag på ändring i årsplaneringen så att riskanalys/internkontrollplan kan göras i tid inför
verksamhetsåret 2023.
Underlag för beslut
Förslag till riskanalys för år 2022.

§ 5 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.
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 inte ekonomiskt utrymme för hela den ansökta förlängningen av insatsfinansiering.
Förslag till beslut
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
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:
3. Avsedd kartläggning av orsakssamband gällande låg utbildningsnivå och studiemotivation
genomförs.
4. En plan för tillvaratagande och implementering av arbetssätt för ansökande parters
fortsatta samverkan kring utbildning utifrån kartläggningens resultat tas fram.
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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.
Underlag för beslut
Ansökan inkommen 2022-01-25
Tjänsteutlåtande
Bedömningskriterier
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