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§ 7 Beslut om mötesform

Med anledning av spridningen av Covid-19 (pandemi) beslutar styrelsen enhälligt att godkänna att
dagens sammanträde genomförs på distans genom ljud- och bildöverföring i realtid.
Ledamot/ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande vid förbundsstyrelsens
sammanträde.

§ 8 Dialog med revisionen

Statens revisor, genom Elin Stridh, redogjorde för granskningen av förbundets räkenskaper
avseende år 2020. Kommunernas och regionens gemensamma revisor, genom Leif Gabrielsson
och Carina Hemmingsson, redogjorde för granskningen av förbundets verksamhet under år 2020.
Styrelsen och revisionen förde dialog kring redovisade iakttagelser och rekommendationer.

§ 9 Fastställande av Tertialuppföljning, Dnr 21:05

Enligt 13 § i förbundsordningen ska förbundsstyrelsen upprätta tertialvisa uppföljningar med
helårsprognos för verksamheten och ekonomin. Uppföljningarna ska skickas till medlemmarna.
Yrkanden
Annika Källgård yrkar på att förbundschefen får i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram
underlag för om förbundets och medlemmarnas gemensamma mötesformer behöver och kan
anpassas utifrån förändringar i förbundets och medlemmarnas behov och förutsättningar.
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen fastställer tertialredovisning per 30 april 2021.
Förbundschefen får i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram underlag för om förbundets och
medlemmarnas gemensamma mötesformer behöver och kan anpassas utifrån förändringar i
förbundets och medlemmarnas behov och förutsättningar.
Beslut
Förbundsstyrelsen fastställer tertialredovisning per 30 april 2021.
Förbundschefen får i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram underlag för om förbundets och
medlemmarnas gemensamma mötesformer behöver och kan anpassas utifrån förändringar i
förbundets och medlemmarnas behov och förutsättningar.
Underlag för beslut
Förslag till tertialuppföljning per 30 april 2021.

§ 10 Beslut om finansiering av insats, Dnr: P21/2 Jobbcenter 2.0

Åre kommun, Region Jämtland Härjedalen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har
gemensamt inkommit med en ansökan om finansiering av insatsen ”Jobbcenter 2.0: individens
resa, mellan myndigheter, till ett självständigt liv”. Parterna har för avsikt att under perioden
2021-09-01 – 2026-08-31 gemensamt arbeta för utveckling av såväl organisatorisk samordning
som stöd på individnivå.
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Parterna ansöker om finansiering för en heltidstjänst (processledare) samt utbildningskostnader.
Processledaren kommer att ha i uppgift att bidra till utvecklingen av den organisatoriska
samordningen och stötta individer med ett case management-arbetssätt, vilket ska kunna sprida
sig vidare till övriga koordinatorer och handläggare. Åre kommun kommer att vara ansvarig
arbetsgivare för den tänkta tjänsten.
Parterna förväntar sig att insatsen ska bidra till förbättrade och mer effektiva arbetssätt i
samverkan, att underlätta resan för individen - att tidigare komma till stöd i Jobbcenter och andra
myndigheter och att få ett mer sammanhållet stöd till ett självständigt liv i egenförsörjning.
Yrkande
Ordföranden yrkar att återrapportering av insatsen sker årligen vid styrelsens planeringsdag inför
beslut om budget avseende kommande budgetår.
Förslag till beslut
Under förutsättning att ansökan kompletteras med en tydlig beskrivning av hur jämställdhetsarbetet kommer att bedrivas inom ramen för insatsen får förbundets ordförande besluta om
finansiering av insatsen ”Jobbcenter 2.0: individens resa, mellan myndigheter, till ett självständigt
liv”.
Finansiering får beviljas med maximalt 990 000 kr för perioden 2021-08-01 – 2022-12-31. Beslut
om finansiering för efterföljande perioder (2023-01-01 – 2026-08-31) fastställs årligen i samband
med fastställande av samordningsförbundets budget.
Finansieringen ska särskilt villkoras med krav på att parterna upprättar en skriftlig
överenskommelse som reglerar hur samverkansarbetet ska bedrivas när det kommer till
värdegrund och förhållningssätt, gemensam målbild, arbetsmetoder, samverkansgrupperingar, hur
överenskommelsen ska följas upp och hur avvikelser från överenskommelsen ska hanteras.
Finansieringen ska även villkoras med krav på användning av ”Genuskompassen”, ett verktyg
som understödjer systematiskt jämställdhetsarbete så att individen bemöts på samma sätt oavsett
kön.
Återrapportering av insatsen ska ske årligen vid styrelsens planeringsdag inför beslut om budget
för efterföljande år.
Beslut
Under förutsättning att ansökan kompletteras med en tydlig beskrivning av hur jämställdhetsarbetet kommer att bedrivas inom ramen för insatsen får förbundets ordförande besluta om
finansiering av insatsen ”Jobbcenter 2.0: individens resa, mellan myndigheter, till ett självständigt
liv”.
Finansiering får beviljas med maximalt 990 000 kr för perioden 2021-08-01 – 2022-12-31. Beslut
om finansiering för efterföljande perioder (2023-01-01 – 2026-08-31) fastställs årligen i samband
med fastställande av samordningsförbundets budget.
Finansieringen ska särskilt villkoras med krav på att parterna upprättar en skriftlig
överenskommelse som reglerar hur samverkansarbetet ska bedrivas när det kommer till
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värdegrund och förhållningssätt, gemensam målbild, arbetsmetoder, samverkansgrupperingar, hur
överenskommelsen ska följas upp och hur avvikelser från överenskommelsen ska hanteras.
Finansieringen ska även villkoras med krav på användning av ”Genuskompassen”, ett verktyg
som understödjer systematiskt jämställdhetsarbete så att individen bemöts på samma sätt oavsett
kön.
Återrapportering av insatsen ska ske årligen vid styrelsens planeringsdag inför beslut om budget
för efterföljande år.
Underlag för beslut
Ansökan
Tjänsteutlåtande
Bedömningskriterier

§ 11 Beslut om finansiering av insats, Dnr: P21/3 Yrkesinriktad svenska

Bergs kommun, Region Jämtland Härjedalen och Arbetsförmedlingen har gemensamt inkommit
med en ansökan om finansiering av insatsen ”Yrkesinriktad svenska - Språkstärkande insatser
inom vård-omsorg”. Parterna har för avsikt att under perioden 2021-09-01 – 2023-12-31 skapa
strukturer som innebär att språksvaga individer blir kommunikativt trygga och därmed
anställningsbara för, och väl fungerande i, en anställning inom vård- och omsorg. Bättre språklig
kompetens bidrar till såväl individens självkänsla som möjligheten till egen försörjning och
kvalitetssäkrar arbetet inom vård- och omsorg.
Parterna ansöker om finansiering för en halvtidstjänst (projektledare), utbildning, resor samt
dator och telefon. Projektledaren ska bland annat inventera och tydligare kartlägga behov för att i
nästa steg utveckla och i samverkan med berörda parter skapa strukturer för en hållbar och
kontinuerlig språkstärkande miljö inom såväl vårdutbildningar som på arbetsplatser.
Parterna förväntar sig att insatsen ska bidra till att fler individer kommer att bli anställningsbara,
att individer går från att vara inskrivna i arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten till att
bli självförsörjande. En utarbetad modell för ett språkutvecklande arbetssätt förväntas också leda
till att andra verksamheter kan kopplas på, exempelvis kommunens LSS-verksamhet och
förskolor.
Vid förbundsstyrelsens sammanträde har ansökan ännu inte inkommit i undertecknat format.
Yrkande
Ordföranden yrkar att återrapportering av insatsen sker årligen vid styrelsens planeringsdag inför
beslut om budget för efterföljande år.
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Förslag till beslut
När en undertecknad ansökan inkommit till förbundet får förbundets ordförande besluta om
finansiering av insatsen ”Yrkesinriktad svenska - Språkstärkande insatser inom vård-omsorg”.
Finansiering får beviljas med maximalt 786 000 kr för perioden 2021-08-01 – 2023-12-31.
Finansieringen ska särskilt villkoras med krav på ett aktivt främjande av individens delaktighet i
planeringen av deltagandet i insatsen. Finansieringen ska även villkoras med krav på användning
av ”Genuskompassen”, ett verktyg som understödjer systematiskt jämställdhetsarbete så att
individen bemöts på samma sätt oavsett kön.
Beslut
När en undertecknad ansökan inkommit till förbundet får förbundets ordförande besluta om
finansiering av insatsen ”Yrkesinriktad svenska - Språkstärkande insatser inom vård-omsorg”.
Finansiering får beviljas med maximalt 786 000 kr för perioden 2021-08-01 – 2023-12-31.
Finansieringen ska särskilt villkoras med krav på ett aktivt främjande av individens delaktighet i
planeringen av deltagandet i insatsen. Finansieringen ska även villkoras med krav på användning
av ”Genuskompassen”, ett verktyg som understödjer systematiskt jämställdhetsarbete så att
individen bemöts på samma sätt oavsett kön.
Återrapportering av insatsen ska ske årligen vid styrelsens planeringsdag inför beslut om budget
för efterföljande år.
Underlag för beslut
Ansökan
Tjänsteutlåtande
Bedömningskriterier

§ 12 Remissyttrande över Promemoria – Deltagande på distans i
styrelsesammanträden i samordningsförbund

Samordningsförbundet i Jämtlands län har erbjudits att yttra sig över Promemoria – Deltagande
på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund.
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen antar förslag till remissyttrande som sitt.
Förbundsstyrelsen uppdrar till ordförande att underteckna yttrandet innan det skickas till
Socialdepartementet.
Beslut
Förbundsstyrelsen antar förslag till remissyttrande som sitt.
Förbundsstyrelsen uppdrar till ordförande att underteckna yttrandet innan det skickas till
Socialdepartementet.
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Underlag för beslut
Förslag till remissyttrande

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

Dnr P21/1, Beslut om finansiering
Dnr P21/1, Avtal om finansiering 2021

§ 14 Information/rapporter
Arbetsmiljöhandbok och Lönepolicy
Ordföranden och förbundschefen informerar om pågående arbete med att ta fram en
arbetsmiljöhandbok samt policy och rutin för lönesättning. Förslag till styrdokument tas upp för
diskussion vid sammanträdet den 24 september.
NNS indikatorer
Ordföranden, förbundschefen och verksamhetsutvecklaren informerar om deltagande på
seminarier kring hur man kan arbeta med resultaten från mätningarna av NNS indikatorer.
Någon av NNS indikatorer kommer att tas upp för diskussion vid varje kommande styrelsemöte.
Riskanalysarbetet
Förbundschefen informerar om riskanalysarbetet. Inga nya risker har identifierats.
Information NNS
Ordförande och vice ordförande informerar från NNS årsmöte. Vid årsmötet omvaldes
förbundets vice ordförande till ledamot i föreningens valberedning.
Information om pågående beredning av idéer till nya insatser
Förbundets verksamhetsutvecklare informerar om att förbundet för tillfället inte har någon
pågående beredning av idéer till nya insatser.
Information från Handläggarforum del 2
Förbundets verksamhetsutvecklare informerar om Handläggarforum del 2 som genomfördes den
16 april.
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 arbete.
Vid styrelsens planeringsdag den 24 september avsätts tid för dialog kring hur
Arbetsförmedlingens reformering kan komma att påverka förbundets verksamhet.
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Tertialuppföljning
2021-04-30
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Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Enligt 13 § i förbundsordningen ska förbundsstyrelsen upprätta tertialvisa uppföljningar med
helårsprognos för verksamheten och ekonomin.
Verksamhetsmål
Nedan redovisas de av förbundsstyrelsen fastställda verksamhetsmålen för år 2021. Några av
målen mäts och redovisas endast i samband med upprättandet av förbundets årsredovisning. I
anslutning till respektive mål lämnas en kommentar avseende måluppfyllelsen samt en
helårsprognos.
Mål
Helårsprognos/Kommentar
Minst 100 Medarbetare hos förbundets
Målet är uppnått. Under första tertialet har
medlemmar deltar i sektorövergripande
förbundet genomfört ”Handläggarforum” del 1
kompetensutveckling för en ökad kunskap och del 2. Totalt har 174 medarbetare hos
om samverkan och parternas olika
förbundets medlemmar deltagit vid dessa
uppdrag, arbetssätt och organisation
tillfällen.
3 länsövergripande dialogmöten anordnas
för arbetsgivare och fackliga organisationer
för ökad kunskap kring behovet av en mer
inkluderande arbetsmarknad

Målet kommer att uppnås. Förbundet har
tecknat avtal med Innanförskapsakademin AB
för genomförande av dialogmöten för ökad
kunskap kring behovet av en mer inkluderande
arbetsmarknad och breddad rekrytering.
Aktiviteterna är planerade att genomföras under
hösten med start i september.

Erfarenheter, kunskaper och synpunkter
tas tillvara systematiskt såväl från
deltagare/brukare som från
brukarorganisationer eller grupper av
deltagare för bättre beslut om vilka insatser
som behöver utvecklas i samverkan

Målet mäts med NNS indikatorenkät under
sista tertialet och återredovisas i samband med
förbundets årsredovisning.

Lokala samverkansgrupper utgör en
struktur för att initiera, upprätthålla och
underhålla relationer mellan parterna samt
för gemensamt lärande

Målet mäts med NNS indikatorenkät under
sista tertialet och återredovisas i samband med
förbundets årsredovisning.

Justerandes signatur:
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fördjupad inriktning mot
brukarmedverkan/individens delaktighet.
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sammankallande, ordförande och sekreterare
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samtliga LOKSAM-grupper, förutom i
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LOKSAM Östersund där en lösning ännu inte
hittats.
Finansierade strukturövergripande insatser
bidrar till utvecklad samverkan för
individen

Målet mäts med NNS indikatorenkät under
sista tertialet och återredovisas i samband med
förbundets årsredovisning.

Deltagare i individinriktade insatser närmar
sig egen försörjning

Målet mäts med NNS indikatorenkät under
sista tertialet och återredovisas i samband med
förbundets årsredovisning.

Deltagare i individinriktade insatser
upplever att de fått hjälp att utveckla sätt
att hantera sin situation

Målet mäts med NNS indikatorenkät under
sista tertialet och återredovisas i samband med
förbundets årsredovisning.

Minst 25 % av registrerade deltagare i
individinriktade insatser går vidare till
studier eller arbete

Målet kommer att uppnås.
Under perioden har 10 unika deltagare avslutats
(7 kvinnor och 3 män).
Efter avslutad insats är det 30 % av de
avslutade deltagarna (2 kvinnor och 1 man)
som arbetar och/eller studerar efter avslutad
insats.

Förbundets egna kapital överstiger inte
Nationella rådets rekommendation om
storlek på sparade medel

Det prognostiserade resultatet innebär att målet
inte kommer att nås. Prognostiserat eget kapital
på balansdagen uppgår till 5 064 tkr. Högsta
rekommenderade nivå på sparade medel uppgår
till 1 625 tkr.
Den pågående pandemin medför ovisshet kring
förbundsmedlemmarnas möjligheter att
förbruka beviljad finansiering och starta upp
nya förbundsfinansierade utvecklingsprocesser.

Periodens resultat
Per 2021-04-30 uppgår resultatet till 2 310 tkr efter periodisering av intäkter och kostnader.
Den kommunala bokförings- och redovisningslagen reglerar endast bokslutstransaktioner per
balansdagen, det vill säga för upprättande av årsbokslut.
I tertialuppföljningen redovisas endast kostnader enligt inkomna rekvisitioner för beviljade
insatser. Uppgifter om upparbetad men ännu ej rekvirerad finansiering inhämtas endast i
samband med upprättande av årsbokslut. I övrigt har samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder använts i tertialuppföljningen som i den senaste årsredovisningen.
Under det första tertialet har de restriktioner som införts för att begränsa smittspridningen av
covid-19 medfört att förbundet genomfört mötes- och utbildningsaktiviteter med olika
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distanslösningar. Detta har i sin tur inneburit lägre kostnader än budgeterat för resor,
konferenser/seminarier och utbildning.
Helårsprognos för ekonomin
Det prognostiserade resultatet för helåret 2021 uppgår till 368 tkr. Prognosen utgår från
omfattningen av pågående insatser. I prognosen har hänsyn även tagits till en uppskattad
omfattning av nya insatser, utifrån inkomna ansökningar om finansiering.
Det prognostiserade resultatet påverkas bland annat av verksamhetsbegränsningar till följd av
covid-19. Förbundet kommer tillexempel inte att arrangera, delta i eller finansiera fysiska
sammankomster (utbildningar, nätverksträffar eller konferenser) i samma utsträckning som
budgeterat.
Jämfört med budget prognostiseras lägre kostnader avseende bidrag till insatser. Prognosen
påverkas av ovissheten kring förbundsmedlemmarnas möjligheter att förbruka beviljad
finansiering och starta upp nya förbundsfinansierade utvecklingsprocesser under pågående
pandemi. I prognosen har även kända personalförändringar/utdragen rekrytering i pågående
insatser beaktats.
Förbundets personalkostnader och finansiella kostnader prognostiseras bli högre än budgeterat.
Prognosen bygger på uppdaterade beräkningar avseende förändring av pensionsavsättningar och
pensionsutbetalningar.
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Extraordinära poster
Årets resultat
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Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter
Belopp i tkr
2020-04-30
Bidrag Region JH
Bidrag Försäkringskassan
Bidrag kommuner
Vidarefakturering
processledarutbildning
Summa

709
1 417
708
96

709
1 417
708
-

Budget
2021
2 125
4 251
2 126
-

2 930

2 930

8 502

8 502

Budget
2021
-6 400
-1 942
-796
-9 138

Prognos
2021
-5 400
-1 969
-660
-8 029

Not 2 Verksamhetens kostnader
Belopp i tkr
2020-04-30
Bidrag till insatser
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Summa

-817
-231
-1 048

Justerandes signatur:

2021-04-30

2021-04-30
52
-576
-94
-618

Prognos
2021
2 125
4 251
2 126
-
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 12 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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