Protokoll från styrelsemöte 2017-09-25
Plats: Frösö Strand Företagspark
Tid: kl 09.00-12.00
Beslutande:
Helena Westin
Carina Hallkvist
Monica Drugge
Malin Bergman
Lennart Skoog
Karin Näsmark
Maria Larsson
Jonny Springe ordförande

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Bräcke kommun
Krokoms kommun
Ragunda kommun
Strömsunds kommun
Åre kommun
Region Jämtland Härjedalen

Övriga deltagare:
Mattias Holmetun
Gunilla Kaev
Utses att justera
Justering

2017-10-09

Paragrafer

§ 69-73

Underskrifter

Mattias Holmetun
Sekreterare
Jonny Springe
Ordförande
Malin Bergman
Justerare

Justering av detta protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunernas och Region Jämtland
Härjedalens anslagstavlor under tiden 2017-10-10 – 2017-10-31.
Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Justerandes signatur:

Utdragsbestyrkande:

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN
info@samjamt.se www.samjamt.se

§ 69 Tertialuppföljning per 2017-08-31

Enligt 13 § i förbundsordningen ska förbundsstyrelsen upprätta tertialvisa uppföljningar med
helårsprognos för verksamheten och ekonomin. Uppföljningarna ska skickas till medlemmarna.
Beslut
Tertialuppföljning med helårsprognos per 2017-08-31 fastställs.
Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 2017-09-15.
Förslag Tertialuppföljning per 2017-08-31.
Likviditetsplan 2017-08-31.

§ 70 Information/rapporter
Inför verksamhetsplanering 16 okt
Styrelsen diskuterade förbundets behovsinventering och den mall för behovsanalys och
insatsplanering som Nationella rådet tagit fram. Mallen finns att ta del av på www.finsam.se.
Policy för finansiering av samverkansinsatser
Förbundschefen informerade om arbetet med revidering av förbundets policy för finansiering av
samverkansinsatser.
Medelstilldelning 2018
För år 2018 uppgår den beräknade statliga grundtilldelningen till Samordningsförbundet i
Jämtlands län till 4 683 000 kr. Detta innebär en ökning av den statliga tilldelningen med 365 309
kr jämfört med tilldelningen för år 2017. Den beräknade statliga grundtilldelningen medför att
Region Jämtland Härjedalen, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Strömsunds kommun,
Åre kommun och Östersunds kommun får en ökad medelstilldelning jämfört med 2017. Samtliga
nämnda medlemskommuner och Region Jämtland Härjedalen har meddelat att de är beredda att
matcha den ökade statliga tilldelningen. Slutligt besked om medelstilldelningen väntas inom kort.
Upphandling ekonomitjänster
Förbundschefen informerade om att arbetet med upphandling av ekonomitjänster har påbörjats.
Förbundets lokaler
Östersunds kommun har sagt upp avtalet avseende förbundets lokaler på Österängsskolan.
Avtalet upphör den 31 december 2017.
Förbundschefen informerade om arbetet med att hitta lämpliga lokaler. Det alternativ som
tjänstemännen bedömt som mest lämpligt presenterades för styrelsen (Frösö Strand).
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KUR-gruppen
Förbundschefen och biträdande förbundschef informerade om att förbundet frånsagt sig rollen
som sammankallande av KUR-gruppen. Behovet av samordning har förändrats från att omfatta
utbildning och kunskapsöverföring till en allt mer diversifierad regional strategisk nivå.
Samverkansbehovet tillgodoses på annat sätt
Riskanalys
Förbundschefen informerade om förbundets riskanalysarbete. En uppdaterad riskkarta kommer
att tas upp under styrelsens planeringsdag den 16 okt.
Tjänstemannaträff i Skellefteå 14-15 sep
Biträdande förbundschef informerade om norrlandsförbundens tjänstemannaträff i Skellefteå 1415 september. Från förbundet deltog förbundschefen, biträdande förbundschef samt en av
insatssamordnarna. Temat för träffen var psykisk hälsa/ohälsa.
Nätverksträff norrlandsförbunden 9-10 nov
Biträdande förbundschef informerade om planeringen av nätverksträffen för norrlandsförbunden
den 9-10 november i Luleå. Önskemål om frågor att ta upp vid nätverksträffen meddelas till
biträdande förbundschef.
NNS höstkonferens 20-21 nov
Ordföranden informerade om planeringen av NNS höstkonferens som äger rum den 20-21
november på Wärdshuset Lasse Maja Konferens och Fest i Järfälla. Information om konferensen
finns på www.nnsfinsam.se.

§ 71 Insatsinformation

Biträdande förbundschef informerade om fortsättningen av insatsen ”HAM-SAM”.
Biträdande förbundschef informerade om insatserna avseende ”Servicetjänster”.

§ 72 Övriga frågor

Styrelsen diskuterade bemanningsläget inom kommunernas socialtjänster. Bemanningsläget
bedöms ha stabiliserats.

§ 73 Delgivningar

Diariepärm samt pärm om delegationsbeslut cirkulerade och befanns därmed vara delgivna.
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