
  
   

 
Justering av detta protokoll har tillkännagivits genom anslag på förbundets webbplats samt på 
kommunernas och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlor under tiden 2019-09-26 – 2019-10-17 
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Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län
   
 
Plats Frösö Park Hotel 
Tid 16 september 2019, kl 09.30-16.30 
  
Paragrafer § 21 - 26 
  
Beslutande  Enligt närvaroförteckning 
  
Övriga deltagare Mattias Holmetun, förbundschef 

 
  
Utses att justera Karin Näsmark 
  
Justering 2019-09-25 
  
  
  
  
Underskrifter Mattias Holmetun 
 Sekreterare    
  
  
 Cristine Persson  
 Ordförande 
  
  
 Karin Näsmark 
 Justerande 
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Ledamöter:  Utsedd av: Beslutande  

Cristine Persson  Region Jämtland Härjedalen  X  

Henrik Moralo Arbetsförmedlingen X  

Annika Källgård Försäkringskassan X  

Daniel Arvastsson Bergs kommun   

Barbro Norberg Bräcke kommun X  

Lars-Gunnar Nordlander Härjedalens kommun X  

Andreas Karlsson Krokoms kommun X  

Håkan Lindström Ragunda kommun X  

Karin Näsmark, Strömsunds kommun X  

Björn Nilsson Åre kommun X  

Magnus Rönnerfjäll Östersunds kommun   

 
Ersättare: 

 
Utsedd av: 

 
Beslutande 

 
Närvaro 

Maria Nerpin Region Jämtland Härjedalen   

Ola Kereby Arbetsförmedlingen  X 

Stefan Hedenström Försäkringskassan   

Lena Olsson Bergs kommun X  

Theresa Flatmo Bräcke kommun   

Anders Häggkvist Härjedalens kommun   

Pia Hernerud Krokoms kommun   

Lennart Skoog Ragunda kommun  X 

Eva Sjölander Strömsunds kommun   

Martine Eng Åre kommun   

Anton Waara Östersunds kommun X  
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§ 21 Samjamtdagen/Medlemssamråd 
Styrelsen reflekterar över dagens genomförda Samjamtdag, en uppstart till arbete med 
verksamhetsplan 2020 inklusive medlemssamråd. Samjamtdagen/Medlemssamrådet syftar till en 
gemensam övergripande dialog med förbundsmedlemmarna om samordningsförbundets framtida 
verksamhet och inriktning. 

§ 22 Remiss från NNS om jämställdhetsindikator, Dnr 19:06 
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) efterfrågar förbundsstyrelsens 
ställningstagande till om NNS ska inrätta en kärnindikator inom jämställdhetsområdet, samt i så 
fall vilka av följande formuleringar för hur kärnindikatorn ska lyda kan förbundsstyrelsen kan 
ställa sig bakom: 

a) Samordningsförbundet bidrar tydligt till utvecklingen av likvärdig arbetslivsinriktad 
rehabilitering för kvinnor och män i den samordnade rehabiliteringen lokalt  

 b) En värdegrund utifrån jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter genomsyrar den lokala 
samverkanskulturen  

c) … [Ert förslag] …  

Förbundsstyrelsens remissvar ska vara NNS tillhanda senast 2019-09-30.  

Beslut 
Förbundsstyrelsen antar förslag till svar på remiss angående jämställdhetsindikator som sitt 
yttrande.  

Underlag för beslut 
Förslag till svar på remiss angående jämställdhetsindikator. 

§ 23 Deltagande vid uppstartskonferens NNS pilotprojekt mot våld i nära relation 
NNS och samordningsförbunden startar ett projekt mot våld som totalt omfattar flera 
samordningsförbund från norra till södra Sverige. Samordningsförbundet i Jämtlands län är ett av 
de förbund som valts ut för deltagande i projektet. 

Inom Samverkanscirkel Ragunda (samverkan mellan kommunen, regionen, Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan) kommer det att rutinmässigt användas ett frågeformulär om sju frågor 
om våld som deras besökare i en ålder mellan 16-64 år får svara på.  

Genom att rutinmässigt använda ett frågeformulär om våld inom ordinarie verksamheter erhåller 
besökare kunskap om det starka samband som råder mellan tidigare våldsutsatthet och en senare 
psykisk och fysisk ohälsa. Det är en folkhälsofrämjande insats i sig som ger både kunskap och en 
insikt som de flesta inte har sedan tidigare. 

Det innebär även stora möjligheter för tidiga upptäckter av både tidigare och nuvarande 
erfarenheter av våld och möjliggör därmed adekvata insatser. 
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Den 10 oktober, 13.00-16.00, kommer en uppstartskonferens att hållas i Stockholm där NNS har 
erhållit fem platser och respektive förbund som valts ut till projektet har erhållit 8 platser, varav 5 
har gått till samverkansparterna i Samverkanscirkel Ragunda. 

Förbundets ordförande kommer att delta på konferensen på en av NNS platser.  

Beslut 
Vice ordförande, ledamot utsedd av Ragunda kommun och förbundschefen utses att, 
tillsammans med förbundets ordförande, representera förbundet vid uppstartskonferensen i 
Stockholm den 10 oktober. 

§ 24 Deltagande vid norrlandsträffen 
Första veckan i november anordnas ”norrlandsträffen” där samordningsförbunden i norra 
Sverige samlas för att byta erfarenheter och lära av varandra. I år arrangeras träffen av 
Samordningsförbundet Umeåregionen den 7-8 november. Sista anmälningsdag är den 30 
september. 

Beslut 
Utöver förbundets anställda ges ordförande, vice ordförande samt ledamot eller ersättare från 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan möjlighet att delta på norrlandsträffen.  
Förbundschefen får i uppdrag att samordna anmälan av deltagande. Deltagande meddelas 
förbundschefen senast den 29 september. 

Underlag för beslut 
Förslag på upplägg av norrlandsträffen 2019. 

§ 25 Anmälan av delegationsbeslut 
Enligt delegationsbestämmelserna ska delegationsbeslut anmälas till förbundsstyrelsen vid 
nästkommande sammanträde. 

Anmälda beslut: 

• Dnr P19/4, Avtal om finansiering Unga & Vuxna till fortsatta studier 

• Dnr P19/5, Avtal om finansiering Matchningskoordinator 

§ 26 Information/rapporter  

Riskanalys 
Riskanalysarbetet tas upp vid varje styrelsesammanträde som en informationspunkt avseende 
eventuella nyidentifierade risker som kräver åtgärd. 
Förbundets anställda har sedan föregående sammanträde inte identifierat någon ny risk som 
kräver åtgärd. 

JGL-utbildning 
Förbundschefen informerar om deltagare på förbundets JGL-utbildning 2019. Arbete pågår för 
att försöka fylla vakanta platser som uppstått vid sena avbokningar. 
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Medlemmarnas ansvarsprövning 
Sedan föregående sammanträde har handlingar angående förbundsmedlemmarnas 
ansvarsprövning av förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2018 inkommit från Bergs kommun, 
Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun och Åre kommun.  

I samtliga fall har förbundsstyrelsen beviljats ansvarsfrihet.  

Information NNS 
Ordföranden informerar om pågående aktiviteter inom Nationella Nätverket för 
samordningsförbunds (NNS). Protokoll från det senaste styrelsemötet finns att ta del av på 
www.nnsfinsam.se.  
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