
  
   

 
Justering av detta protokoll tillkännages genom anslag på förbundets, kommunernas och Region Jämtland 
Härjedalens anslagstavlor under tre veckor efter justeringsdagen. 
  
Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län. 
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Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län
   
Plats  Samordningsförbundets kansli, Hus E, Campus 
Tid  3 mars 2023, kl. 09.00-14.00 
  
Paragrafer §§ 5 - 12 
  
Beslutande  Enligt förteckning 
  
Övriga deltagare Sara Comén, förbundschef 

Anna Hildebrand, verksamhetsutvecklare 
 

  
Utses att justera Karin Sundin 
  
Justering 2023-03-10 
  
  
  
  
Underskrifter Sara Comén 
 Sekreterare    
  
  
 Karin Näsmark 
 Ordförande 
  
  
 Karin Sundin 
 Justerande 
  
  

 
 
 
 
 
 

  
  

Ad
do

 S
ig

n 
ID

-n
um

m
er

 : 
2c

ae
db

14
-6

87
5-

43
1d

-9
9d

f-
be

b2
30

e7
c2

15

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


 
   

 
 

 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN 

 info@samjamt.se www.samjamt.se 

 

Ledamöter:  Utsedd av: Beslutande Närvaro 

Karin Näsmark (S) Region Jämtland Härjedalen  X  

Ola Kereby Arbetsförmedlingen X  

Annika Källgård Försäkringskassan X  

Karin Sundin (S) Bergs kommun X  

Barbro Norberg (S) Bräcke kommun X  

Anders Häggkvist (C) Härjedalens kommun X  

Gunnel Persson Westin (S) Krokoms kommun X  

Lennart Raswill (C) Ragunda kommun X 9-12 

Morgan Olsson (S) Strömsunds kommun X  

Bianca Zandén (V) Åre kommun X 9-10, 11-14 

Björn Sandal (S) Östersunds kommun X  

 
Ersättare: 

 
Utsedd av: 

 
Beslutande 

 
Närvaro 

Jennie Klaesson (M) Region Jämtland Härjedalen   

Anders Söderman Arbetsförmedlingen   

Stefan Hedenström Försäkringskassan   

Daniel Danielsson (M) Bergs kommun   

Johan Loock (M) Bräcke kommun   

Christer Nordqvist (S) Härjedalens kommun   

Andreas Karlsson (C) Krokoms kommun  X 

Ellen Eriksson (S) Ragunda kommun   

Eskil Ehnberg (M) Strömsunds kommun   

Gabrielle Nyberg (M) Åre kommun   

Linnea Wigg Victor (M) Östersunds kommun   
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§ 5 Introduktion nya styrelsen 
Förbundschef höll i genomgång om FINSAM-lagen och samordningsförbunden, Samjamts 
organisation och styrelsens arbete samt förbundets verksamhet. Styrelsens medlemmar bidrog 
med erfarenhet, kunskap och reflektioner. 
 

§ 6 Fastställande av Årsredovisning 2022, Dnr 23:04 
Enligt Finsamlagen ska förbundsstyrelsen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta 
årsbokslut och årsredovisning. Upprättandet ska ske enligt tillämpliga delar av lagen om 
kommunal redovisning. 
Förbundschef presenterade en sammanfattning av årsredovisningen.  

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer årsredovisning för år 2022.  

Beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer årsredovisning för år 2022.  

Underlag för beslut 
Förslag till Årsredovisning för år 2022. 
 

§ 7 Introduktion nya styrelsen 
Genomgång av information om rollen som styrelseledamot, Nationella rådet (NR) och Nationellt 
nätverk för samordningsförbund (NNS). 
 

§ 8 Val av ombud till NNS års- och medlemsmöten 
Vid Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) års- och medlemsmöten har varje 
medlem (samordningsförbund) en röst.  

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen utser ordföranden att företräda Samordningsförbundet i Jämtlands län vid 
NNS års- och medlemsmöten. Om ordföranden inte kan delta vid dessa möten företräds 
förbundet av vice ordförande. 
 

Beslut 
Förbundsstyrelsen utser ordföranden att företräda Samordningsförbundet i Jämtlands län vid 
NNS års- och medlemsmöten. Om ordföranden inte kan delta vid dessa möten företräds 
förbundet av vice ordförande. 
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§ 9 Nominering till NNS styrelse 
Vid NNS årsmöte den 17 april i Halmstad ska styrelse och revisorer väljas. Förändringar efter 
valet gör att det är fler än vanligt som ska väljas på kommande årsmöte. Valberedningen 
uppmanar medlemmarna att skicka in nomineringar för uppdrag i NNS styrelse senast 3 mars.  

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen beslutar att nominera Karin Näsmark till uppdrag i NNS valberedning och 
Björn Sandal till uppdrag som ledamot i NNS styrelse. 

Beslut 
Förbundsstyrelsen beslutar att nominera Karin Näsmark till uppdrag i NNS valberedning och 
Björn Sandal till uppdrag som ledamot i NNS styrelse. 

Underlag för beslut 
Brev från NNS valberedning 
 

§ 10 Inkomna handlingar 
Förbundschefen informerar om inkomna handlingar sedan föregående möte. 

• Revidering av förbundsordning, Dnr 22:15. Meddelande om beslut av reviderad 
förbundsordning har kommit från kommunfullmäktige i Östersund, Bräcke, Åre samt från 
Arbetsförmedlingen. Tidigare inkomna beslut: FK, Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, 
Strömsund, Region JH. Därmed är den reviderade förbundsordningen beslutad hos alla 
förbundsmedlemmar. 

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

• Dnr P19/8, STAR Bräcke. Beslut är taget av förbundschef om tilläggsfinansiering till insatsen 
för en coachresurs med 25% under 2023, kopplat till personalbyte och i samband med det 
behov av utökade resurser i insatsen. Därmed finansieras insatsen i Bräcke med 75% tjänst 
under 2023. 

§ 12 Information/rapporter 

Aktuellt i verksamheten 

Förbundschefen informerar om:  

- Slutrapporten från följeutvärdering av samverkansteamen har inkommit från WSP som 
genomfört uvärderingen. De kommer att presentera sin rapport vid förbundets Analys- och 
kunskapsdag den 27/3. 

- En mall för resultatuppföljning av insatserna är framtagen. Resultatuppföljningen kommer att 
lämnas in från de lokala styrgrupperna inför styrelsens tertialuppföljning.  

- En arbetsgrupp för utveckling av förbundets handläggarforum har startat upp och leds av 
förbundets verksamhetsutvecklare. 

- Vid den länsgemensamma samverkansgruppens första möte togs beslut om den 
länsgemensamma överenskommelsen för fyrpartssamverkansinsatserna. 
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- Inflyttningsdatum för kommunförbundet i våra lokaler är ännu inte klart, dialog kring 
praktiska delar pågår. 

- Arbetet med utveckling av hemsida/kommunikation påbörjas under mars med en workshop 
med Trampolin PR och representanter från medarbetare i insatserna. 

Verksamhetsutvecklaren och deltagande styrelsemedlemmar rapporterar från NNS seminarium 
om nationella resultat i NNS indikatorenkäter den 14 februari. 

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 individinriktade arbete.  
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Undertecknare

KARIN SUNDIN
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KARIN NÄSMARK
ordförande

KAm4TovGkKJ9x+G29UinnQ
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Justering av detta protokoll tillkännages genom anslag på förbundets, kommunernas och Region Jämtland 
Härjedalens anslagstavlor under tre veckor efter justeringsdagen. 
  
Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län. 
 


 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN 


 info@samjamt.se www.samjamt.se 


 


Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län
   
Plats  Samordningsförbundets kansli, Hus E, Campus 
Tid  3 mars 2023, kl. 09.00-14.00 
  
Paragrafer §§ 5 - 12 
  
Beslutande  Enligt förteckning 
  
Övriga deltagare Sara Comén, förbundschef 


Anna Hildebrand, verksamhetsutvecklare 
 


  
Utses att justera Karin Sundin 
  
Justering 2023-03-10 
  
  
  
  
Underskrifter Sara Comén 
 Sekreterare    
  
  
 Karin Näsmark 
 Ordförande 
  
  
 Karin Sundin 
 Justerande 
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Ledamöter:  Utsedd av: Beslutande Närvaro 


Karin Näsmark (S) Region Jämtland Härjedalen  X  


Ola Kereby Arbetsförmedlingen X  


Annika Källgård Försäkringskassan X  


Karin Sundin (S) Bergs kommun X  


Barbro Norberg (S) Bräcke kommun X  


Anders Häggkvist (C) Härjedalens kommun X  


Gunnel Persson Westin (S) Krokoms kommun X  


Lennart Raswill (C) Ragunda kommun X 9-12 


Morgan Olsson (S) Strömsunds kommun X  


Bianca Zandén (V) Åre kommun X 9-10, 11-14 


Björn Sandal (S) Östersunds kommun X  


 
Ersättare: 


 
Utsedd av: 


 
Beslutande 


 
Närvaro 


Jennie Klaesson (M) Region Jämtland Härjedalen   


Anders Söderman Arbetsförmedlingen   


Stefan Hedenström Försäkringskassan   


Daniel Danielsson (M) Bergs kommun   


Johan Loock (M) Bräcke kommun   


Christer Nordqvist (S) Härjedalens kommun   


Andreas Karlsson (C) Krokoms kommun  X 


Ellen Eriksson (S) Ragunda kommun   


Eskil Ehnberg (M) Strömsunds kommun   


Gabrielle Nyberg (M) Åre kommun   


Linnea Wigg Victor (M) Östersunds kommun   
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§ 5 Introduktion nya styrelsen 
Förbundschef höll i genomgång om FINSAM-lagen och samordningsförbunden, Samjamts 
organisation och styrelsens arbete samt förbundets verksamhet. Styrelsens medlemmar bidrog 
med erfarenhet, kunskap och reflektioner. 
 


§ 6 Fastställande av Årsredovisning 2022, Dnr 23:04 
Enligt Finsamlagen ska förbundsstyrelsen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta 
årsbokslut och årsredovisning. Upprättandet ska ske enligt tillämpliga delar av lagen om 
kommunal redovisning. 
Förbundschef presenterade en sammanfattning av årsredovisningen.  


Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer årsredovisning för år 2022.  


Beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer årsredovisning för år 2022.  


Underlag för beslut 
Förslag till Årsredovisning för år 2022. 
 


§ 7 Introduktion nya styrelsen 
Genomgång av information om rollen som styrelseledamot, Nationella rådet (NR) och Nationellt 
nätverk för samordningsförbund (NNS). 
 


§ 8 Val av ombud till NNS års- och medlemsmöten 
Vid Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) års- och medlemsmöten har varje 
medlem (samordningsförbund) en röst.  


Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen utser ordföranden att företräda Samordningsförbundet i Jämtlands län vid 
NNS års- och medlemsmöten. Om ordföranden inte kan delta vid dessa möten företräds 
förbundet av vice ordförande. 
 


Beslut 
Förbundsstyrelsen utser ordföranden att företräda Samordningsförbundet i Jämtlands län vid 
NNS års- och medlemsmöten. Om ordföranden inte kan delta vid dessa möten företräds 
förbundet av vice ordförande. 
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§ 9 Nominering till NNS styrelse 
Vid NNS årsmöte den 17 april i Halmstad ska styrelse och revisorer väljas. Förändringar efter 
valet gör att det är fler än vanligt som ska väljas på kommande årsmöte. Valberedningen 
uppmanar medlemmarna att skicka in nomineringar för uppdrag i NNS styrelse senast 3 mars.  


Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen beslutar att nominera Karin Näsmark till uppdrag i NNS valberedning och 
Björn Sandal till uppdrag som ledamot i NNS styrelse. 


Beslut 
Förbundsstyrelsen beslutar att nominera Karin Näsmark till uppdrag i NNS valberedning och 
Björn Sandal till uppdrag som ledamot i NNS styrelse. 


Underlag för beslut 
Brev från NNS valberedning 
 


§ 10 Inkomna handlingar 
Förbundschefen informerar om inkomna handlingar sedan föregående möte. 


• Revidering av förbundsordning, Dnr 22:15. Meddelande om beslut av reviderad 
förbundsordning har kommit från kommunfullmäktige i Östersund, Bräcke, Åre samt från 
Arbetsförmedlingen. Tidigare inkomna beslut: FK, Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, 
Strömsund, Region JH. Därmed är den reviderade förbundsordningen beslutad hos alla 
förbundsmedlemmar. 


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


• Dnr P19/8, STAR Bräcke. Beslut är taget av förbundschef om tilläggsfinansiering till insatsen 
för en coachresurs med 25% under 2023, kopplat till personalbyte och i samband med det 
behov av utökade resurser i insatsen. Därmed finansieras insatsen i Bräcke med 75% tjänst 
under 2023. 


§ 12 Information/rapporter 


Aktuellt i verksamheten 


Förbundschefen informerar om:  


- Slutrapporten från följeutvärdering av samverkansteamen har inkommit från WSP som 
genomfört uvärderingen. De kommer att presentera sin rapport vid förbundets Analys- och 
kunskapsdag den 27/3. 


- En mall för resultatuppföljning av insatserna är framtagen. Resultatuppföljningen kommer att 
lämnas in från de lokala styrgrupperna inför styrelsens tertialuppföljning.  


- En arbetsgrupp för utveckling av förbundets handläggarforum har startat upp och leds av 
förbundets verksamhetsutvecklare. 


- Vid den länsgemensamma samverkansgruppens första möte togs beslut om den 
länsgemensamma överenskommelsen för fyrpartssamverkansinsatserna. 
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- Inflyttningsdatum för kommunförbundet i våra lokaler är ännu inte klart, dialog kring 
praktiska delar pågår. 


- Arbetet med utveckling av hemsida/kommunikation påbörjas under mars med en workshop 
med Trampolin PR och representanter från medarbetare i insatserna. 


Verksamhetsutvecklaren och deltagande styrelsemedlemmar rapporterar från NNS seminarium 
om nationella resultat i NNS indikatorenkäter den 14 februari. 


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 individinriktade arbete.  
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