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Ledamöter:  Utsedd av: Beslutande Närvaro 

Cristine Persson, ordf (C) Region Jämtland Härjedalen  X  

Ola Kereby Arbetsförmedlingen X  

Annika Källgård Försäkringskassan X  

Karin Sundin (S) Bergs kommun X  

Barbro Norberg (S) Bräcke kommun X  

Anders Häggkvist (C) Härjedalens kommun X  

Andreas Karlsson (C) Krokoms kommun X  

Karl-Erik Lundin (KD) Ragunda kommun   

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   

Stefan Hedenström Försäkringskassan   

Lena Olsson (C) Bergs kommun   

Ingrid Kjelsson (C) Bräcke kommun   

Lars-Gunnar Norlander(S) Härjedalens kommun   

Gunnel Persson (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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§ 12 Beslut om fortsatt utökad finansiering av insats Samkraft i Berg, Dnr P19/8 
Framställan har inkommit från fyrpartssamverkansinsatsen ”Samkraft i Berg” om fortsatt utökat 
finansiellt stöd under 2023 från den halvtidstjänst som ansökan avsåg till en heltidstjänst, för att 
fortsättningsvis kunna komplettera samordnarfunktionen (50%) med coach (50%) i insatsen.  
Man bedömer att coachfunktionen i Samkraft är nödvändig för att fortsättningsvis kunna uppvisa 
samma goda resultat som under innevarande och föregående år. 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen beviljar framställan från fyrpartssamverkaninsatsen ”Samverkan i Berg” om 
finansiering av totalt en heltidstjänst under 2023 med 630 000kr. 

Beslut 
Förbundsstyrelsen beviljar framställan från fyrpartssamverkaninsatsen ”Samverkan i Berg” om 
finansiering av totalt en heltidstjänst under 2023 med 630 000kr. 
 

§ 13 Beslut om finansiering av insats Arbetsterapeut i samverkan – 
tilläggsansökan ENIG, Dnr P20/1 
Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
har gemensamt inkommit med en tilläggsansökan om finansiering av insatsen ”Arbetsterapeut i 
Samverkan” under perioden 23 04 04 – 25 03 31. 

Parterna beskriver att trots att en mängd olika insatser har prövats i många år - har ingen hållbar 
förändring skett för många av de individer som är aktuella för samplanering hos 
individsamverkansteamet i ENIG. Dessa individer behöver medicinska bedömningar av 
aktivitets- och arbetsförmåga för att komma vidare, antingen till en anpassad arbetsrehabilitering i 
reell miljö eller tydliga utlåtanden inför en eventuell sjuk- eller aktivitetsersättning.  

En arbetsterapeut kan identifiera tänkbara funktionsnedsättningar och vara behjälplig med 
relevanta anpassningar i individers olika arbetssituationer. 

Arbetsterapeut (100% sysselsättningsgrad) med kompetens inom NPF-området är tänkt att ingå i 
individsamverkansteamet, och att arbetsterapeuten har sin anställning på kommunens 
arbetsmarknadsenhet. En implementering planeras vidare inom arbetsmarknadsenhet i nära 
dialog och samspel med motsvarande funktioner hos andra parter.  

Förslag till beslut 
Samordningsförbundet i Jämtlands län avser att bidra med finansiering till insatsen 
”Arbetsterapeut i samverkan” under perioden 2023-04-01 – 2024-12-31. Finansieringen kan 
komma att avbrytas i förtid om förutsättningarna för förbundets finansiering förändras.   

Förbundsstyrelsen beviljar maximalt 530 000 kr för perioden 2023-04-01 – 2023-12-31. Beslut 
om finansiering för efterföljande perioder fastställs årligen i samband med fastställande av 
samordningsförbundets budget. 

Förbundsstyrelsen uppdrar till förbundschef att upprätta avtal med villkor för finansieringen. 
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Beslut 
Samordningsförbundet i Jämtlands län avser att bidra med finansiering till insatsen 
”Arbetsterapeut i samverkan” under perioden 2023-04-01 – 2024-12-31.  

Styrelsen konstaterar att för att insatsen ska kunna svara mot angivet syfte behöver det 
säkerställas att anställningen ligger hos rätt huvudman. Styrelsen beviljar finansiering förutsatt att 
anställningens placering och utformning anpassas så att möjlighet finns för arbetsterapeuten att ta 
fram giltiga medicinska underlag. 

Arbetsterapeutresursen bör vidare, om utrymme finns, vara tillgänglig även för de andra 
samverkansinsatserna i länet, arbetssätt och lärande från insatsen ska komma alla länets 
kommuner till godo. 

Förbundsstyrelsen beviljar maximalt 530 000 kr för perioden 2023-04-01 – 2023-12-31. Beslut 
om finansiering för efterföljande perioder fastställs årligen i samband med fastställande av 
samordningsförbundets budget. 

Förbundsstyrelsen uppdrar till förbundschef att upprätta avtal med villkor för finansieringen. 

Underlag för beslut 
Ansökan om finansiering 
Tjänsteutlåtande 
Bedömningsunderlag 

 

§ 14 Beslut om förlängd finansiering av insats Samverkanscirkel, Ragunda Dnr 
P18/2 
Framställan har inkommit från fyrpartssamverkansinsatsen ”Samverkanscirkeln, Ragunda med 
samcoach” om fortsatt utökat finansiellt stöd under perioden 2023-05-01 – 2028-04-30.  
De fyra samverkande parterna inom LOKSAM Ragunda ser ett stort behov av att fortsätta med 
denna insats för att kunna ge individer det stöd som önskas och att fånga upp de som faller 
mellan stolarna. Man ansöker härom en förlängd medfinansiering av nuvarande stöd från 
förbundet vilket omfattar följande funktioner och sysselsättningsgrad;   

• Samcoach 100% med uppgift att följa och stödja individer under och mellan processer på 
hens väg mot egenförsörjning.  

• Samordnare 20% som håller i teamets möten, ser till att upparbetade rutiner och 
processer följs, tar emot nya ärenden, samt fångar upp ärenden för 
uppföljning/avstämning i individsamverkansteamet.  

Förslag till beslut 
Samordningsförbundet i Jämtlands län avser att tills vidare bidra med finansiering till parternas 
individsamverkansteam i Ragunda genom finansiering av samordnar-/coachfunktion på totalt 
50%. Avsikten är att möjliggöra individsamverkansteamens arbete på lång sikt, som en del av 
förbundets samverkansstruktur. 
Förbundsstyrelsen beviljar maximalt 220 000 kr för perioden 2023-05-01 – 2023-12-31. Beslut 
om omfattning av finansiering för efterföljande perioder fastställs årligen i samband med 
fastställande av samordningsförbundets budget. Finansieringen kan avbrytas eller omfattningen 
ändras om förutsättningarna för finansieringen förändras.   
Förbundsstyrelsen uppdrar till förbundschef att upprätta avtal med villkor för finansieringen. 
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Beslut 
Samordningsförbundet i Jämtlands län avser att tills vidare bidra med finansiering till parternas 
individsamverkansteam i Ragunda, som en del av förbundets utveckling av en gemensam 
länsmodell för samverkansteam, genom finansiering av samordnar-/coachfunktion på 50%.  

Samverkanscirkeln i Ragunda har varit pionjär bland länets samverkansteam och har idag ett 
stabilt och väl förankrat arbetssätt. Avsikten med fortsatt finansiering är att möjliggöra 
individsamverkansteamets arbete på lång sikt som en förstärkning/komplement till ordinarie 
samverkan, med samordning/samplanering kopplat till parternas ordinarie insatser.  

Förbundsstyrelsen beviljar maximalt 220 000 kr för perioden 2023-05-01 – 2023-12-31. Beslut 
om omfattning av finansiering för efterföljande perioder fastställs årligen i samband med 
fastställande av samordningsförbundets budget. Finansieringen kan avbrytas eller omfattningen 
ändras om förutsättningarna för finansieringen förändras.   

Förbundsstyrelsen uppdrar till förbundschef att upprätta avtal med villkor för finansieringen. 

Underlag för beslut 
Ansökan om finansiering 
Tjänsteutlåtande 
Bedömningsunderlag 
 

§ 15 Fastställande av Verksamhetsplan och budget 2023–2025, Dnr 22:13 
Förbundsstyrelsen ska senast 30 november varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet 
och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en 
årsbudget. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer verksamhetsplan och budget för 2023–2025. 

Beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer verksamhetsplan och budget för 2023–2025, med redaktionella 
ändringar. 

Underlag för beslut 
Förslag till verksamhetsplan och budget 2023–2025. 
 

§ 16 Fastställande av internkontrollplan 2023, Dnr 22:14 
Styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län, ansvarar för att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen fastställer internkontrollplan för 2023. Uppföljning av internkontrollen görs i 
samband med ekonomi- och verksamhetsuppföljning tertial 1 och 2 samt årsredovisning. 
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Beslut 

Förbundsstyrelsen fastställer internkontrollplan för 2023, med redaktionella ändringar. 
Uppföljning av internkontrollen görs i samband med ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
tertial 1 och 2 samt årsredovisning. 

Underlag för beslut 
Förslag till internkontrollplan för 2023. 
 

§ 17 Fastställande av styrelsens sammanträdesdatum 2023 
Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsstyrelsen 
upprätta en årsredovisning inom tre månader från räkenskapsårets slut samt senast i november 
upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. Vidare ska 
förbundsstyrelsen enligt förbundsordningen upprätta tertialvisa uppföljningar med helårsprognos 
för verksamheten och ekonomin. Förbundsstyrelsens sammanträden planeras utifrån dessa 
bestämmelser. 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer följande sammanträdestider för 2023: 
2023-02-17, klockan 09.00-12.00 (reservdatum 10 februari 09.00-12.00) Utbildning för nya 
styrelserepresentanter 
2023-03-03, klockan 09.00-12.00 (reservdatum 06 mars 09.00-12.00) Ev. heldag med utbildningen 
inbakat? 
2023-06-02, klockan 09.00-12.00 (reservdatum 9 juni 09.00 – 12.00) 
2023-09-29, klockan 09.00 – 16.00 (reservdatum 29 sep 09.00 – 16.00) 
2023-11-24, klockan 09.00-12.00 (reservdatum 27 nov 13.00-16.00) 
Förbundsstyrelsen beslutar att Samjamtdagen ska planeras till den 11 september, heldag. 

Beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer följande sammanträdestider för 2023: 

2023-03-03, klockan 09.00-15.00 Utbildning/intro för styrelserepresentanter, årsredovisning, heldag 

2023-06-02, klockan 09.00-12.00 Tertialredovisning 1 

2023-09-22, klockan 09.00-15.00 Tertialredovisning 2, verksamhetsplanering, heldag 

2023-11-24, klockan 09.00-12.00 Verksamhetsplan och budget 

Förbundsstyrelsen beslutar att Samjamtdagen inkl. medlemssamråd ska planeras till den 11 
september. 

 

§ 18 Förändringar i förbundets samverkansstruktur 
I juni 2021 gav Samordningsförbundets styrelse förbundschefen i uppdrag att ta fram underlag 
för hur förbundets mötesformer behöver och kan anpassas utifrån förändringar i medlemmarnas 
behov och förutsättningar. Under 2022 har en översyn genomförts där alla förbundets 
samverkansforum involverats. En arbetsgrupp med representanter från alla parter och Loksam-
grupper har därefter tagit fram ett förslag på förändringar och förtydliganden i 
samverkansstrukturen.  
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Föreslagen struktur syftar till att tydligare utgå från samverkan runt individen och ge bättre 
förutsättningar att samarbeta och komma framåt i hinder och utmaningar, för största 
individnytta. Den nya strukturen ska ge förutsättningar för stärkt samverkan i länsgemensamma 
frågor och samarbeten kring insatser/resurser som involverar flera kommunen samt effektivitet 
genom färre möten med tydlighet i syfte och funktion.  

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen beslutar att införa föreslagen samverkansstruktur och en gemensam 
länsmodell för fyrpartssamverkan vilket innebär: 

- Lokala individsamverkansteam med handläggare från förbundets fyra parter i alla kommuner 
blir en långsiktig del av förbundets samverkansstruktur.  

- De nuvarande lokala samverkansgrupperna (Loksam) ersätts av de lokala styrgrupper i 
respektive kommun som driver och stödjer arbetet i de finansierade insatserna, samt en 
länssamverkansgrupp för länsgemensam samordning och utvecklingsarbete.  

- Nuvarande lokal överenskommelse om fyrpartssamverkansinsatserna blir länsgemensam och 
en länsmodell för fyrpartssamverkan tas fram.  
 

Former och forum för samverkan kommer fortsatt att behöva omprövas och anpassas utifrån 
förändringar i förutsättningar och behov för att hållas relevanta och uppfylla sina syften. Effekter 
och konsekvenser av förändringen ska följas upp och utvärderas i november 2024. 

Beslut 
Förbundsstyrelsen beslutar att införa föreslagen samverkansstruktur och en gemensam 
länsmodell för fyrpartssamverkan vilket innebär: 

- Lokala individsamverkansteam med handläggare från förbundets fyra parter i alla kommuner 
blir en långsiktig del av förbundets samverkansstruktur. Enhetlighet i arbetssätt, namn och 
begrepp ska eftersträvas för att skapa tydlighet och underlätta förankring. 

- Nuvarande lokal överenskommelse om fyrpartssamverkansinsatserna blir länsgemensam och 
en länsmodell för fyrpartssamverkan tas fram.  

- De nuvarande lokala samverkansgrupperna (Loksam) ersätts av de lokala styrgrupper i 
respektive kommun som driver och stödjer arbetet i de finansierade insatserna, samt en 
länssamverkansgrupp för länsgemensam samordning och utvecklingsarbete.  

Effekter och konsekvenser av förändringen ska följas upp och utvärderas i november 2024. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande Översyn av samverkansforum 2022, Samordningsförbundet i Jämtlands län. 

§ 19 Revidering av förbundsstyrelsens arbetsordning 
Under 2021 tog styrelsen fram ett utkast på reviderad arbetsordning, som under 2022 
kompletterats bland annat med hänseende till den lagändring som möjliggör distansdeltagande 
vid styrelsens möten. 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer arbetsordning för Samordningsförbundet Jämtlands län. 
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Beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer arbetsordning för Samordningsförbundet Jämtlands län. 
 

Underlag för beslut 
Förslag till reviderad arbetsordning. 
 

§ 20 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: 

• Revidering av förbundsordning Dnr 22:15. Meddelande om beslut för reviderad 
förbundsordning har kommit från kommunfullmäktige i Berg, Härjedalen, Krokom, 
Ragunda, Strömsund samt regionfullmäktige i Region JH. 

• Tidigare avslut av Språkstärkande insats i Berg, Dnr P21/03. Meddelande har kommit från 
Bergs kommun om att man avser att avsluta insatsen Språkstärkande insatser inom vård- & 
omsorg i Bergs kommun i dec 2023. Tidigare avtal om finansiering gällde till juni 2024. Som 
orsak till det tidigare avslutet uppger arbetsmarknadschefen i Berg svårigheter med bakgrund 
i att det interna ägarskapet av insatsen i kommunen legat hos Arbetsmarknadsenheten och 
inte hos den verksamhet insatsen avser, för lärdom inom förbundet framåt. 

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

• Dnr P19/06, STA i Krokoms kommun. Beslut om tilläggsfinansiering för metodutvärdering 
IPS och för utbildning av handledare enligt BIP. 

§ 22 Information/rapporter 

Aktuellt i verksamheten 
- Ordförande rapporterar från medlemssamrådet den 17 oktober, då bland annat frågor kring 

utvärdering av effekt och nytta av finansierade insatser diskuterades. Flera av styrelsens 
representanter upplever att representationen till medlemsrådet från den egna organisationen 
skulle behöva klargöras. Förbundschefen håller med och tar till sig synpunkterna inför utskick 
av nästa års kallelse. 

- Förbundschef rapporterar om stängning av samordningsförbundens nuvarande 
uppföljningssystem SUS och förändringar i det nya systemet Uppföljning Finsam, då 
Försäkringskassan som ansvarar för uppföljningen kommit fram till att det saknas lagstöd för 
myndigheten att spara individuppgifter från förbundens insatser. Mer ingående information i 
ärendet skickas ut tillsammans med protokollet. 

- Verksamhetsutvecklare informerar om arbetet med en länsgemensam överenskommelse för 

fyrpartssamverkansinsatserna som förväntas vara på plats i början av 2023. 

- Förbundschef informerar om dialog med kommunförbundet som är under uppstart, kring 
samlokalisering i Samordingsförbundets nuvarande lokaler. Styrelsen ställer sig positiv till den 

möjligheten. 
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Information NNS 
- Ordförande rapporterar från medlemsmöte 7 okt, och upplever att den nya ledningen för 

NNS genomför kloka förändringar i arbetssätt som skapar större tydlighet i uppdrag, 
möjlighet till delaktighet och insyn. 

- Vice ordförande rapporterar från Norrlandsförbundskonferens den 27-28 oktober. Bland 
annat informerade Nationella Rådet om en aktuell rapport utifrån ett regeringsuppdrag till 
Kriminalvården och Arbetsförmedlingen att förstärka och utveckla samverkan kring insatser 
för att minska risken för återfall i brott efter utskrivning, där samordningsförbunden föreslås 
ha en roll. 

- Ordförande informerar om inbjudan till medlemsmöte samt Konferens om att öka 
upptäckten av våld i Stockholm den 7 december. Ingen representant för styrelsen verkar ha 
möjlighet att delta. 

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 individinriktade arbete.  
 

§ 22 Övriga frågor 

Översyn av bedömningskriterier 
Andreas Karlsson lyfter behovet av att se över bedömningskriterierna för insatsfinansiering så att 
de överensstämmer med beslutade inriktningsområden och mål i verksamhetsplanen. 
Verksamhetsutvecklare och förbundschef instämmer och tar på sig att se över kriterierna inför 
kommande verksamhetsår. 

Avtackning av den sittande styrelsen 
Styrelseordföranden tackar styrelsen för ett gott arbete och sammanfattar vad som åstadkommits 
under denna styrelses tid. Styrelseordföranden tackas för klokt och engagerat ledarskap, 
kommande styrelseordförande är ännu inte utsedd. 
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