
  
   

 
Justering av detta protokoll tillkännages genom anslag på förbundets, kommunernas och Region Jämtland 
Härjedalens anslagstavlor under tre veckor efter justeringsdagen. 
  
Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län. 
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Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län
   
Plats  Samordningsförbundets kansli, Hus E, Campus 
Tid  23 september 2022, kl. 09.00-16.00 
  
Paragrafer §§ 6 - 11 
  
Beslutande  Enligt förteckning 
  
Övriga deltagare Sara Comén, förbundschef 

Anna Hildebrand, verksamhetsutvecklare 
 

  
Utses att justera Karin Näsmark 
  
Justering 2022-10-04 
  
  
  
  
Underskrifter Sara Comén 
 Sekreterare    
  
  
 Cristine Persson  
 Ordförande 
  
  
 Karin Näsmark 
 Justerande 
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Ledamöter:  Utsedd av: Beslutande Närvaro 

Cristine Persson, ordf (C) Region Jämtland Härjedalen  X  

Ola Kereby Arbetsförmedlingen   

Annika Källgård Försäkringskassan X  

Karin Sundin (S) Bergs kommun X  

Barbro Norberg (S) Bräcke kommun X  

Anders Häggkvist (C) Härjedalens kommun   

Andreas Karlsson (C) Krokoms kommun   

Håkan Lindström (C) Ragunda kommun X  

Karin Näsmark, vice ordf (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   

Anders Söderman Arbetsförmedlingen X  

Stefan Hedenström Försäkringskassan   

Lena Olsson (C) Bergs kommun   

Ingrid Kjelsson (C) Bräcke kommun   

Lars-Gunnar Norlander(S) Härjedalens kommun   

Gunnel Persson (S) Krokoms kommun X  

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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§ 6 Fastställande av tertialuppföljning, Dnr 22:12  
Enligt 13 § i förbundsordningen ska förbundsstyrelsen upprätta tertialvisa uppföljningar med 
helårsprognos för verksamheten och ekonomin. Uppföljningarna ska skickas till medlemmarna. 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer tertialredovisning per 31 augusti 2022.  

Beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer tertialuppföljning per 31 augusti 2022, med tillägg av analys 
avseende skillnaden mellan kvinnor och män i insatsernas resultat. 

Underlag för beslut 
Förslag till tertialuppföljning per 31 augusti 2022. 

 

§ 7 Uppföljning av riskanalys för 2022, dnr 22:02 
Förbundsstyrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i samordnings-
förbundet. I styrelsens ansvar ligger därav ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Förbundsstyrelsens riskanalys ska följas upp i samband med höstens tertialuppföljning av 
verksamhet och ekonomi. 

Inför verksamhetsåret 2023 har förbundschef i uppdrag att ta fram förslag till styrelsens 
internkontrollplan för förbundet. Internkontrollplanen behandlas och beslutas i samband med 
beslut om budget och verksamhetsplan, vid nästkommande styrelsemöte. 

Förslag till beslut 
Uppföljningen av riskanalysen godkänns. 

Beslut 
Uppföljningen av riskanalysen godkänns.  

Underlag för beslut 
Uppföljning av riskanalys för 2022. 
 

§ 8 Inkomna handlingar 
För att styrelsen ska ha möjlighet att ta del av aktuella ärenden och handlingar läggs stående 
informationspunkt till mötesagendan. Förbundschefen informerar om inkomna handlingar sedan 
föregående möte: 

• Styrelsens ansvarsfrihet, årsredovisning 2021(dnr 22:01). Information om beslut har 
kommit från alla parter utom från Försäkringskassan och Åre kommun. 

• Medelstilldelning 2023 (dnr 22:11). Försäkringskassan har meddelat preliminär 
medelstilldelning för förbundet 2023 och alla parter har bekräftat att man möter upp 
statens föreslagna tilldelning med medlemsinsats. 
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§ 9 Anmälan av delegationsbeslut 
Enligt delegationsbestämmelserna ska delegationsbeslut anmälas till förbundsstyrelsen vid 
nästkommande sammanträde.  

Anmälda beslut: 

• Dnr 20:08, Godkänd tilläggsoffert för följeutvärdering inför avslutande av uppdraget i 
dec 2022. 

§ 10 Verksamhetsinriktning 2023 
Revidering av styrelsens inriktningsområden för 2023 - 2025. Under styrelsens planeringsdag 
presenterades sammanställning av behov och förslag som framkommit i behovsinventering i 
Loksam-grupper och styrgrupper. Med detta som underlag diskuterade styrelsen kommande 
inriktningsområden för förbundets verksamhet och insatsfinansiering.  

I förbundsstyrelsens arbete med prioriterade inriktningsområden för 2023 - 2025 under 
planeringsdagen diskuterades följande förändringar:  

• Inriktningsområden kring jämställdhet och delaktighet är införda i förbundets 
ansöknings- och uppföljningsprocesser och tas bort.  

• Evidens som utgångspunkt för insatser och grund för arbetssätt tydliggörs i ansöknings- 
och uppföljningsprocesser. 

• Samverkan kring arbetssätt/insatser för personer med lång tid utanför arbetsmarknaden 
och sammansatt stödbehov/utredningsbehov lyfts in.  

• Specifik målgrupp unga/unga vuxna som inriktningsområde tas bort, unga/unga vuxna 
individer är fortsatt prioriterade, men prioritering görs utifrån behov i första hand. 

• Omformulering av inriktningsområdet breddad rekrytering/inkluderande arbetsmarknad 
till inriktning mot insatser med fokus på individperspektivet. 

• Fortsatt fokus på länsgemensamma utvecklingsinsatser och länsövergripande samverkan. 

• Långsiktiga samverkansstrukturer som stärker samverkan på handläggarnivå, till nytta för 
individen. 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen är eniga om inriktningsområden för verksamhet och insatser att skicka med 
förbundschefen i arbetet med verksamhetsplanen 2023 – 2025, och för dialog vid 
medlemssamrådet den 17 oktober. 

Länsgemensamma utvecklingsinsatser 
Förbundet ska särskilt beakta behov av och skapa möjligheter för länsgemensamma 
utvecklingsinsatser/aktiviteter, där medlemmarna har möjlighet att samarbeta, samnyttja resurser 
och lära av varandra kring gemensamma utmaningar.  

Långsiktig samverkan på handläggarnivå 
Förbundet ska verka för kontinuitet genom uppbyggnad av långsiktiga samverkansstrukturer som 
stärker samverkan på handläggarnivå och samordning till nytta för individen. 

Lång tid i offentlig försörjning/utanför arbetsmarknaden 
Förbundet ska stödja utvecklingsarbete när det gäller metoder och insatser för personer som 
bedöms stå långt från arbetsmarknaden; personer med lång tid (flera år) i offentlig 
försörjning/utan arbete och behov av samordnat stöd och eller utredning för att komma vidare. 
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Etablering på arbetsmarknaden 
Förbundet ska verka för att stärka parternas samverkan och metodutveckling kring att skapa 
förutsättningar för individen att etablera sig på arbetsmarknaden och möta behovet av 
arbetskraft, t ex genom kombinationer av utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser och parallellt 
stöd till individ och arbetsgivare.  
 
Behov bland unga/unga vuxna individer bör fortsatt beaktas i finansierade insatser och i 
uppföljning, men prioritering bör göras utifrån individuella behov i första hand. 

Beslut 
Förbundsstyrelsen är eniga om inriktningsområden för verksamhet och insatser att skicka med 
förbundschefen i arbetet med verksamhetsplanen 2023 – 2025, och för dialog vid 
medlemssamrådet den 17 oktober. 

Länsgemensamma utvecklingsinsatser 
Förbundet ska särskilt beakta behov av och skapa möjligheter för länsgemensamma 
utvecklingsinsatser/aktiviteter, där medlemmarna har möjlighet att samarbeta, samnyttja resurser 
och lära av varandra kring gemensamma utmaningar.  

Långsiktig samverkan på handläggarnivå 
Förbundet ska verka för kontinuitet genom uppbyggnad av långsiktiga samverkansstrukturer som 
stärker samverkan på handläggarnivå och samordning till nytta för individen. 

Lång tid i offentlig försörjning/utanför arbetsmarknaden 
Förbundet ska stödja utvecklingsarbete när det gäller metoder och insatser för personer som 
bedöms stå långt från arbetsmarknaden; personer med lång tid (flera år) i offentlig 
försörjning/utan arbete och behov av samordnat stöd och eller utredning för att komma vidare. 

Etablering på arbetsmarknaden 
Förbundet ska verka för att stärka parternas samverkan och metodutveckling kring att skapa 
förutsättningar för individen att etablera sig på arbetsmarknaden och möta behovet av 
arbetskraft, t ex genom kombinationer av utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser och parallellt 
stöd till individ och arbetsgivare.  
Behov bland unga/unga vuxna individer bör fortsatt beaktas i finansierade insatser och i 
uppföljning, men prioritering bör göras utifrån individuella behov i första hand. 

§ 11 Information/rapporter 

- Översyn av samverkansforum 
Förbundschef presenterar förslaget från arbetsgrupp för chefssamverkan (representanter för 
LOKSAM) och rapporterar från arbetet med länsmodell för 4-partssamverkansinsatser.  
Styrelsen lyfter vikten av att förändringarna i samverkansformer förankras på politisk nivå, särskilt 
i kommunerna. Det färdiga förslaget inklusive underlag skickas inför nästa möte, tillsammans med 
förslag på ändring i styrelsens arbetsordning. Underlaget kan användas för informationsspridning 
i respektive organisation. Förändringarna beskrivs också under Samjamtdagen. 

- Samjamtdag och medlemssamråd 
Verksamhetsutvecklare informerar om Samjamt-dagen den 17 oktober 9-12, då temat är 
pågående förändringsarbete kring förbundets samverkansforum, samt information om styrelsens 
inriktningsområden. 
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På eftermiddagen (13-14.30) samma dag hålls medlemssamråd, medlemsrepresentanter från alla 
parter är anmälda. Ordförande och vice ordförande deltar, övriga styrelsen bjuds in för att ha 
möjlighet att delta som åhörare. 

- Insatsfinansiering, ärenden på gång  
Förbandschef informerar om insatsärenden på gång; fortsättning av pågående stöd i 
metodutveckling (BIP, IPS), samt dialog med parterna angående ESF-ansökan som avblåstes 
kopplat till Arbetsförmedlingens svårighet att delta. 

- Revidering av förbundsordning 
Frågor angående föreslagen reviderad förbundsordning har inkommit från Krokoms och 
Östersunds kommun, ännu inga beslut meddelade till förbundet. 

- Möte med socialförsäkringsministern 
Den 21 juni fick förbundet besök av socialförsäkringsministern, Ardalan Shekarabi, och fick 
möjlighet att kort beskriva verksamheten och utmaningarna inom Samordningsförbundets 
område i länet. 

- NNS  
Medlemsmöte 7 okt, ordförande deltar. 
Norrlandsförbundskonferens den 27-28 oktober, vice ordförande samt kanslit deltar. Inbjudan 
skickas till alla i styrelsen, intresse att delta anmäls till kanslit. 

- Dialog om läget hos parterna 
Förbundsstyrelsens ledamöter informerar varandra om läget hos förbundsmedlemmarna.  

Arbetsförmedlingen  
ESF-projektet Ung framtid som pågått 3+3 år avslutas i år, projektet hade sin grund i att 
Jämtland hade hög arbetslöshet bland unga (idag är det inte så). Man kommer att behålla delar av 
arbetssättet och ta med sig in i ordinarie verksamhet, bl a samverkan med kommunerna. Inför 
2023 är ett nytt arbetsmarknadsprojekt eventuellt på gång, där kommunerna erbjuds medel för en 
gemensam utbildningskoordinator. 

Östersunds kommun  
Kommunen ser stort behov av ett ökat antal platser i lågtröskelinsatser, första steget mot 
arbetsmarknaden. 

Försäkringskassan 
Den pågående omorganisationen rullar på, arbetet organiseras utifrån typ av ärenden, bl a utifrån 
stödbehov, personer som har behov av mer stöd och samordning ska kunna få det. Sjuktalen 
ökar i Jämtlands län, lagförändringar som skett möjliggör längre ersättningsperioder vilket kan 
påverka siffrorna. 

Regionen  
Ett internt arbete avseende organisationen kring deltagande i förbundets insatser pågår. 
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