PROTOKOLL från styrelsemöte 2011-09-19
Plats och tid
Sommarhagen Arbetsförmedlingen Östersund
kl 09-12
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Försäkringskassan

Kommunerna

Landstinget

Arbetsförmedlingen

Per Sundin

Torsten Medalen, ord
Monica Drugge-Hjortling, ord
Cristine Persson, ord
Karin Näsmark, ord
Jim Salomonsson, ord
Roland Johansson, ers
Hans Lingblom, ord
Anna Ekroth, ers

Ann-Marie Johansson, ord

Merit Carlsson, ers

Övriga deltagare

Åke Rönnberg, Gunilla Kaev Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Utses att justera

Cristine Persson

Paragrafer

31-41

Underskrifter

Sekreterare ____________________________
Åke Rönnberg
Ordförande____________________________
Ann-Marie Johansson
Justerare______________________________
Cristine Persson

Justering av Förbundsstyrelsens protokoll 110919 har tillkännagivits genom anslag på kommunernas,
arbetsförmedlingens och Jämtlands läns landstings anslagstavla.
Anslagstid: 111001- – 111101.
Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31 Mötet öppnas
Ann-Marie Johansson, hälsade välkommen och förklarade styrelsens möte öppnat.
§ 32 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för dagens möte valdes Åke Rönnberg.
§ 33 Val av justerare för mötet
Till justerare för dagens möte valdes Cristine Persson.
§ 34 Datum för justering av dagens protokoll
Dagens protokoll justeras torsdag den 22.9 samt fredag den 23.9.
§ 35 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg: - information om inspirationsdagen 15.9 samt anmälan av
delegationsbeslut
§ 36 Föregående mötesprotokoll
Protokollen för styrelsens möte 23.5 gicks igenom utan kommentarer.
§ 37 Delgivningar ur diariet
Åke Rönnberg delgav styrelsen de handlingar som förts till diariet.
§ 38 Information/rapporter
Marknadsföring.
- Nya hemsidan förevisades och diskuterades. Målsättning är en ”levande” hemsida där även
styrelsens bidrag emotses. Under mötet fotograferades styrelsen samt tjänstemännen och bild
kommer att läggas in på hemsidan. Förslag från Torsten Medalen att även tjänstemännen bör
finnas på bild bifölls.
- Nya kuvert visades.
- Begreppet ”samjamt” diskuterades och godkändes för användning i hemsidesadress och
mailadresser.
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Förslag till verksamhetsplan 2012. En ny något reviderad plan visades och diskuterades. Förslaget
bearbetas av tjänstemännen och styrelsen inkommer med förslag till ändringar eller tillägg. Beslut om
verksamhetsplan 2012 tas på styrelsemötet 18.11. Diskussion fördes om ev prioriterade målgrupper som
ex unga med aktivitetsersättning som Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen framhåller.
Gunilla Kaev visade process för fokus och kartläggning som tjänstemännen avser att genomföra med alla
LOKSAM-grupper under hösten. Den skall ligga till grund för ev rekommendation till styrelsebeslut om
prioriteringar 2012. Ett planeringsmöte med styrelsen äger rum 23.1 2012 för att diskutera kartläggningen
i länet.
Jim Salomonsson önskar att tjänstemännen informerar om förbundet i ex kommunfullmäktige.
Diskussion fördes om Arbetsutskottets framtid. Man enades om att Arbetsutskottet varit bra både som
stöd för tjänstemännen och att ärenden till styrelsen är bättre beredda. Beslut om fortsättning vid nästa
styrelsemöte 18.11.
Pågående insatser och idéer på kommande ev. insatser. Gunilla Kaev redovisade pågående insatser samt
de idéer som inkommit och för närvarande bearbetas.
Cristine Persson påpekar att när det gäller idéer som rör integration av nyanlända så bör vi vara
informerade om de olika vägar att söka finansiering som finns.
§ 39 Beslutsärenden
Framtagande av policy för Samordningsförbundets finansiella insatser. Ett förslag till policydokument
gicks igenom och antogs med ändringar i vissa formuleringar. Bil. 1
Tertialrapport per tertial 2. Gicks igenom och godkändes. Bil.. 2
Personligt ombud. Framtida finansiering enligt förslag från arbetsutskottet. Efter diskussion beslöts att
godkänna förslaget om att från 2013-01-01 helt upphöra med finansieringen av personligt ombud.
Samordningsförbundet finansierar som tidigare under 2012 och styrelsen ställer sig välvillig till en extern
utvärdering under 2012. Krokoms kommun och försäkringskassan skriver ansökan.
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Mötesdatum 2012. Följande datum för styrelsemöten beslöts:
20.2, 21.5, 17.9, 19.11.

Planeringsdag för styrelsen:
Beslöts att genomföra den 23.1 kl 09.00-12.00. Gunilla Kaev delgav processer från kansliet i form
åhörarkopior från inspirationsdagen samt lathund för upprättande av verksamhetsplaner numera
benämnda LOKSAM-planer. Återfinnes dessutom på hemsidan.
§ 40 Övriga frågor
Information om inspirationsdagen. Dagen berördes av de som deltog. Övervägande positiva kommentarer
om dagen.
Anmälan av delegationsbeslut.
Delegationsbesluten är anmälda och granskade.
§ 41 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.
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