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Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län
   
 
Plats Musslan, Östersunds sjukhus 
Tid 25 november 2019, kl 09.00-12.00 
  
Paragrafer § 31 - 35 
  
Beslutande  Enligt närvaroförteckning 
  
Övriga deltagare Mattias Holmetun, förbundschef 

Anna Hildebrand, verksamhetsutvecklare 
Carina Frykman, samordnare VINR, § 34 

  
Utses att justera Karin Näsmark 
  
Justering 2019-12-09 
  
  
  
  
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   

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   

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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§ 31 Fastställande av Verksamhetsplan och budget 2020-2022, Dnr 19:11 
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. 

På grund av att förbundet inte erhållit beslut om statlig tilldelning för 2020 bygger förslaget till 
budget 2020-2022 på preliminära uppgifter om den statliga tilldelningen för 2020.  

Beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer verksamhetsplan och budget för 2020-2022. 

Underlag för beslut 
Förslag till verksamhetsplan och budget 2020-2022. 
Detaljbudget 2020. 

§ 32 Fastställande av sammanträdesdagar 2020 

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 ovanstående bestämmelser. 

Yrkande 
Ordföranden yrkar på att följande sammanträdestider för 2020 fastställs: 
2020-03-16, klockan 13.00 – 16.00 

2020-06-08, klockan 13.00 – 16.00 

2020-09-25, klockan 09.00 – 16.00 

2020-11-23, klockan 13.00 – 16.00  

Beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer sammanträdestider för 2020 i enlighet med ordförandens yrkande. 

Underlag för beslut 
Förslag till sammanträdestider för 2020. 
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§ 33 Anmälan av delegationsbeslut 

Enligt delegationsbestämmelserna ska delegationsbeslut anmälas till förbundsstyrelsen vid 
nästkommande sammanträde.  

Inga delegationsbeslut har fattats sedan föregående sammanträde. 

§ 34 Information/rapporter 

Förbundets insats mot våld i nära relation 
Carina Frykman, samordnare mot våld i nära relation, informerar om de aktiviteter som 
genomförts inom ramen för förbundets och Region Jämtland Härjedalens samarbete mot våld i 
nära relation.  

Information om läget hos parterna 
Styrelseledamöterna delger varandra information om läget hos förbundets parter och 
omständigheter som kan påverka samverkan mellan parterna. 

Information Norrlandsnätverket 
Ordförande, vice ordförande och förbundets anställda informerar om vad som behandlats vid 
Norrlandsnätverkets träff den 7-8 november. Vid konferensen presenterade 
Samordningsförbundet Umeåregionen sitt arbete med lokala analyser för att skapa en helhetsbild 
som underlag för lokal utveckling. Samtliga norrlandsförbund tillfrågades om intresse finns för att 
delta i Samordningsförbundet Umeåregionens utveckling av analysarbetet den ansökan om 
forskningsmedel som Umeåregionen avser att lämna in.  

Ytterligare information kring förutsättningarna för att delta i forskningsansökan kommer att 
erhållas från Samordningsförbundet Umeåregionen. Underlaget kommer att vidarebefordras till 
styrelsen inför ställningstagande av om intresse och förutsättningar finns för att delta i 
forskningsansökan. 

Information NNS 
Ordförande och vice ordförande informerar om vad som behandlats vid NNS medlemsmöte den 
30 oktober. 

§ 35 Övriga frågor 

Överblick projekt i länet 
Annika Källgård lyfter behov av ett sökverktyg för att tillgängliggöra information om vilka 
insatser och aktiviteter som finns tillgängliga för individer med behov av stöd för att uppnå 
egenförsörjning. Verktyget ska kunna användas av myndighetspersonal i det dagliga arbetet och 
innefatta information om de olika insatser och verksamheter som finns tillgängliga i länet. 
Exempel på liknande verktyg finns att inhämta från Västerbotten.  

mailto:info@samjamt.se
http://www.samjamt.se/


 
   

 
 

Justerandes signatur:  Utdragsbestyrkande:  

  
 

 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN 

 info@samjamt.se www.samjamt.se 

Yrkande 
Annika Källgård yrkar på att förbundschefen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för 
upprättande av ett sökverktyg som ska kunna användas av myndighetspersonal och innefatta 
information om de olika insatser och verksamheter som finns tillgängliga i länet.  

Beslut 
Förbundschefen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för upprättande av ett sökverktyg 
som ska kunna användas av myndighetspersonal och innefatta information om de olika insatser 
och verksamheter som finns tillgängliga i länet. 
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