Sidantal: 1(3)
Protokoll, datum: 2011-05-23
Plats: Sommarhagen Arbetsförmedlingen Östersund
Tid: kl 09-12
Försäkringskassan

Ingen närvarande

Kommuner

Torsten Medalen, ord
Monica Drugge-Hjortling, ord
Gunilla Zetterström Bäcke, ord
Cristine Persson, ord
Karin Näsmark, ord
Jim Salomonsson, ord
Daniel Danielsson, ord
Hans Lingblom, ord

Landsting

Ann-Marie Johansson, ord

Arbetsförmedling

Urban Gyllander, ers

Övriga deltagare

Åke Rönnberg, Gunilla Kaev Samordningsförbundet i Jämtlands län.
Barbro Brandt, PO-arbetsledare. Del av § 27.

Utses att justera
Paragrafer

Torsten Medalen
20-30

Underskrifter

Sekreterare
Åke Rönnberg
Ordförande
Ann-Marie Johansson
Justerare
Torsten Medalen

Justering av detta protokoll 20110523 har tillkännagivits genom anslag på kommunernas,
arbetsförmedlingens och Jämtlands läns landstings anslagstavlor under tiden 110601-110701.
Förvaringsplats: Samordningsförbundets i Jämtlands län.

Justerandes signatur:

Utdragsbestyrkande:

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN
Box 3123, 831 03 Östersund 063-14 47 43 info@samjamt.se www.samjamt.se

Sidantal: 2(3)
§ 20 Mötet öppnas
Ann-Marie Johansson, hälsade välkommen och förklarade styrelsens möte öppnat.
§ 21 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för dagens möte valdes Åke Rönnberg.
§ 22 Val av justerare för mötet
Till justerare för dagens möte valdes Torsten Medalen.
§ 23 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 24 Datum för justering av dagens protokoll
Dagens protokoll justeras fredag den 27 maj.
§ 25 Information och rapporter
Protokollen för styrelsens möten 21.1 samt 8.4 gicks igenom.
§ 26 Delgivningar ur diariet
Åke Rönnberg delgav styrelsen de handlingar som förts till diariet.
§ 27 Information/rapporter
Årsredovisning och revisionsberättelse för J-sam gicks igenom. Styrelsen är beviljad ansvarsfrihet
och verksamheten har skötts utan klander. Diarienummer: 11:18 samt 11:25.
Ekonomi, tertialrapport. En modell för hur vi redovisar både insatser och kostnader visades.
Rapporterna gicks igenom. Konstaterades att ingen större aktivitet råder just nu på ekonomisidan
men att det troligen ökar på inför hösten då flera projektförslag finns. Redovisningen i denna
form befanns vara översiktlig. Kommer att bifogas kallelsen i fortsättningen och att detta görs
tertialvis. Bil. 1. Prognos görs efter sommaren.
Besök av arbetsledaren för personligt ombud i länet. Barbro Brandt gav en lägesrapport från
PO. Fn 4 tjänstemän varav två är sjukskrivna. Den egna bedömningen är att man behöver
förstärka personalen. Mycken tid går åt till transporter inom länet. Omvärlden har låg kunskap
om PO. Systemfelen som rapporteras avser till stor del socialtjänst och bemötande.
Pågående insatser.
Gunilla Kaev redovisade pågående samt avslutade insatser samt vilka parter som deltar.
Ansökan tom
Steget Vidare Åre
2011-05-31
Socialpsykiatriskt team Bräcke 2011-08-31
Justerandes signatur:

Partnerskap
kommun, arbetsförmedling
kommun, arbetsförmedling,
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Ungdomsrådgivningen

2011-08-31

Sidantal: 3(3)
landsting, försäkringskassa.
Ö-sunds kommun, landsting

Samverkanshuset Strömsund
Personligt ombud

2011-12-31
löpande

kommun, arbetsförmedlingen
inget

Slutrapporter väntas på projekten från Bräcke och senare Åre. Förslag finns om att på
styrelsemöte få information från projektansvariga. Styrelsen uppmanades av ordförande att gärna
engagera sig politiskt i respektive kommun för Samordningsförbundets sak med bl a
prioriteringar.
Framtagande av policy för Samordningsförbundets finansiella insatser. Ett förslag till
policydokument gicks igenom. Skall i detta skede ses som ett underlag för diskussion. Styrelsen
uppmanades att läsa igenom och komma med förslag på kompletteringar. Mailas till Åke
Rönnberg och ett dokument tas fram för beslut på nästa styrelsemöte 19.9. Ytterligare policies
för bl a uppföljning/utvärdering skall tas fram. Bil. 2.
Personligt ombud, framtida finansiering. Tjänstemännen i Samordningsförbundet har på uppdrag
genomlyst PO-verksamheten i länet. Verksamheten, som är ett frivilligt kommunalt ansvar, synes
ej falla inom ramen för de bestämmelser som förbundet har att följa. Diskussion följde varpå
ordförande summerade att kommunerna bör vara beredda att ta en större och aktivare del av
finansieringen i framtiden. Statsbidrag finns att söka för verksamheten. Diskussionen om
förbundets slutliga ståndpunkt tas inför budgetmötet.
§ 28 Beslutsärenden
Beslöts att följa den förevisade modellen på ekonomisk uppföljning och göra detta tertialvis samt
att delge medlemmarna.
Beslöts att revidera årets budget i enlighet med förevisat förslag. Bil. 3.
Beslöts att avtalen för insatser undertecknas av två parter, uppdragsgivare samt uppdragstagare.
§ 29 Övriga frågor
Föreslogs att samråd rörande bl a budget för 2012 sker med medlemmarna i september. Ca två
timmar och kan även vara via videolänk. Kallelse till medlemmarna innan sommaren.
§ 30 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet med ett tack och en önskan om trevlig sommar.
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