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§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Ordförande informerar om att§ 12 p. 3 Dokumenthanteringsplan utgår. 

Styrelsens beslut 
Att godkänna dagordningen. 

§ 3 Val av justerare 

Styrelsens beslut 
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utse Liv Lunde Andersson. 

§ 4 Föregående protokoll Bil 1 

Protokoll NSSF daterat 20161122, Bil 1 

Styrelsens beslut 
Att godkänna protokollet och lägga till handlingarna. 

§ 5 Delgivningar och information Bil 2, 3, 4, 5, 6 

1. Ordförandens undertecknande av hyresavtal med Leksandsbostäder avseende 

lokalerna på Faluvägen 1 enligt det mandat som styrelsen gett. Avtalet löper under två 

år med en uppsägningstid om nio månader. Avtalet innebär en årlig hyreskostnad inkl. 

tillägg (lås, larm m.m.) om ca 302 tkr. Det innebär en sänkning av hyreskostnaden 130 
tkr/år jämfört med tidigare hyresavtal. Bil 2. NSSF/2016:22110 

2. Ordförandens undertecknande av nytt städavtal med Siljansnäsresursen avseende 
lokalerna på Faluvägen 1. Från och med 1 januari 2017 delar Samordningsförbundet 
och Leksands kommun kostnaderna för städningen jämfört med tidigare år då 
förbundet bekostat hela städkostnaden, Bil 3. NSSF/2016:33/28 

3. Ordförandens undertecknande av nytt parkeringsavtal med Leksands bostäder avseende 
tre parkeringsplatser på Stations gatan. Avtalet löper till och med juni 2017 då 

markägaren har sagt upp sitt avtal med Leksandsbostäder Bil 4. NSSF/2017: 1/10 

4. Förbundschefens undertecknande av avtal mellan leverantören Anders Ström Media 
AB och Samordningsförbunden i Dalarna avseende drift och underhåll av 

gemensamma sidor på webbplatsen finsamdalarna.se, Bil 5. NSSF/2017:2/00 

5. Mejl från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ang. regeringsuppdrag att 

utvärdera samordningsförbundens verksamhet. I ett inledande skede ska ISF ta fram 
en plan för utvärdering av samordningsförbundens verksamhet. Planen ska vara klar 

senast den 28 april 2017 och utifrån den ska regeringen sedan besluta om en tidpunkiif ~ C1 



för slutredovisning av uppdraget. ISF har inledningsvis hämtat in information om 

varje samordningsförbund, Bil 6. NSSF/2017:5/00 

Styrelsens beslut 
Att lägga informationen till handlingarna. 

§ 6 Ofördelade medel till SUS-stödjare Bil 7 

Efter den statliga medelstilldelningen till samordningsförbunden för 2017 återstår drygt 6 

miljoner kronor. Försäkringskassan har kommit fram till att medlen ska användas för att 

finansiera SUS-stödjare hos förbunden. Försäkringskassan önskar ett sammanhållet svar från 

respektive regionalt område (Nedansiljans SF tillhör Region Nord) om vilket förbund som blir 

hemvist för SUS-stödjaren samt om något förbund inte är intresserat av att ingå. Svar skulle 

lämnas senast den 28 februari. Efter mailkorrespondens och flera styrelsebeslut är förbunden i 

Region Nord positiva till iden om att inrätta SUS-stödjare. Det senaste beskedet är att Luleå 

Pyramis är beredda att ta på sig arbetsgivarrollen men har samtidigt väckt en del frågor, inte 
minst vad en placering i Luleå innebär i resekostnader m.m .. 

Styrelsen har via mejl från ordföranden tagit del av informationen. Förbundschefen har i 

samråd med ordföranden lämnat ett svar från Nedansiljans samordningsförbund och tillstyrker 

fö rslaget om en gemensam SUS-stödjare för Region Nord- men att styrelsen emotser en del 

klargöranden kring vad tjänsten omfattar och innebär för de enskilda förbunden innan man 
kan fatta ett formellt beslut i frågan. 

Ytterligare utveckling i frågan tar avvaktas. NSSF/2017:6/04 

Styrelsen konstaterar att detta inte är en beslutspunkt i nuläget och att styrelsen behöver ta 

mer information om förutsättningarna i frågan. 

Styrelsens beslut 

Att lägga informationen till handlingarna 

§ 7 Reviderad budget 2017 Bil 8, Bil 9 

Styrelsen fastställde verksamhetsplan och budget 2017 på styrelsemötet 161122 § 85 med 

tillägget att justera 2017 års detaljbudget så att ca 20 % av årets beviljade medel kvarstår vid 

årets utgång som eget kapital, Bil 8. Budgeten har därutöver anpassats ytterligare för att än 

bättre överensstämma med kraven på rapporteringen i SUS. Förslag lämnas om att flytta två 

kostnadsposter i budgeten, budgeten är i övrigt oförändrad, Bil 9. NSSF/2016:29/04 

Styrelsens beslut 
Att godkänna reviderad detaljbudget 2017. 

§ 8 Årsredovisning 2016 Bil 10 

Enligt förbundsordningen ska styrelsen överlämna årsbokslut och årsredovisning till 

förbundsmedlemmarna och revisorerna två månader efter räkenskapsårets utgång. Enligt 24 § 

FinsamL ska styrelsen svara för att årsbokslut och årsredovisning upprättas inom tre månader 

från räkenskapsårets slut. Revision kommer äga rum den 29 mars 2017 (slutlig årsredovisning~ 
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och bokslut får biläggas nästa protokoll). Utkast på årsredovisning och bokslutet har 
granskats av statens revisionsbiträde (PWC) den 22 februari 2017, Bil 10. NSSF/2017:7/04 

Styrelsens beslut 
Att fastställa årsredovisningen 2016. 

§ 9 Lägesrapport beviljade insatser Bil 11, Bil 12 

1. Kartläggning: Rehab- och programkedja för fler döva till arbetskraften. Zihla Fific, 

Avdelningschef Familj och stöd Leksands kommun och Sophia Vaden, projektledare 
föredrar en lägesrapport från projektet. NSSF/2016:20/10 

2. ROSAB- Projektledaren Anna Egelbach har påbörjat arbetet. En mindre styrgrupp 
(Mats Dahlström, Sune Hemmingsson, Petra Palmestål, Mats Hedlund) är knuten till 
projektet och har regelbundna avstämningar med projektledaren. En referensgrupp är 
bildad bestående av förbundens ordförande och förbundschefer, första 
referensgruppsmöte den 31 mars. Delrapportering till medlemmarna sker på den 
regionala ägardialogen den 9 maj. Avseende finansieringen har avtal mellan varje 
förbund och Finsam Falun (projektägare) upprättats, Bil 11. NSSF/2016:23/10 

3. Mottagningsteamet Centralen. Arbetet i den nybildande Styrgruppen för Teamet har 

inletts. Arbetet tar sin utgångspunkt i en ny verksamhetsplan för 2017 som tagits 
framför Teamet, Bil 12. 
Styrgruppen har bl.a. diskuterat olika förrehabilterande verksamheter exempelvis Grön 
rehab. 
Inom Teamet har Rättviks medarbetare Linda Borssen påbörjat sin anställning och i 

februari kommer Eivor Asplund (EA), Arbetsförmedlingen. EA ska efterträda Kenneth 
Matsols som går i pension i april 2017. Elisabeth Larsson, Landstinget, är sjukskriven 
halvtid under februari månad. 
Antalet inskrivna deltagare i Teamet är för närvarande 53 personer. NSSF/2016:31/10 

Styrelsens beslut 
Att lägga informationen till handlingarna. 

§ 10 Aktiviteter för måluppfyllelse enligt verksamhetsplan 2017 Bil 13, Bil 14 

I PM:et beskrivs vilka aktiviteter som pågår i syfte att uppnå respektive mål i VPn för 2017. 

NSSF /2016:29/04 

Styrelsens beslut 
Att lägga informationen till handlingarna. 

§ 11 Ansökan om MUCF-bidrag Bil 15 

Samordningsförbundet kan söka medel till ett samverkansprojekt mellan Gagnefs och 
Leksands kommun som syftar till att underlätta etableringen i arbets- och samhällslivet för 
unga som varken arbetar eller studerar eller som löper risk att hamna i en sådan situation, Bil rfL 
15. NSSF/2017:8/04 !70 
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Rättviks kommun medverkar inte i projektet. Fredrik Ollen ska ta frågan vidare till Rättviks 
förvaltning. 

Styrelsens beslut 
Att ansöka om bidrag från MUCF. 

§ 12 Revidering av samordningsförbundets styrdokument Bil 16, 17, 18, 19 
Styrelsens fastställde i beslut 160927 § 65 en plan för revidering av förbundets styrdokument 
under 2016-2017. F örbundschef ska tillsammans med förbundsordföranden ta fram förslag på 
reviderade dokument och presentera för beslut i styrelsen. Till detta möte presenteras: 

1. Förslag till ny förbundsordning samt förslag tidsplan för beslut i de politiska 
församlingarna av densamma, Bil 16, Bil 17. Förslaget utgår ifrån den mall som 
utarbetats inom länet i syfte att uppnå enhetliga förbundsordningar. Den nya 
förbundsordningen föreslås träda i kraft 1 januari 2019 även om mandatet för 
nuvarande styrelse löper till och med 1 april 2019. NSSF/2017:9/00 

Styrelsens beslut 
Att fastställa förbundsordningen med ändring av 11 § om fördelningen av 
kommunernas inbördes fördelning av den årliga tilldelningen till 
samordningsförbundet. 
Fördelningen mellan kommunerna skall vara enligt följande: 
Leksand Kommun 43 % 
Gagnef Kommun 28 % 
Rättvik Kommun 29 % 

2. Delegationsordning Bil 18 
NSSF/2017:10/00 

Styrelsens beslut 

Styrelsen ändrar förslag om delegation till ordförande och förbundschefer avseende 
"Kostnader för administration eller insatser" till "Kostnader för administration". 

Styrelsen uppdrar till förbundschefen att efterfråga revisorernas kontroll av 
delegationsordningen innan beslut om fastställande kan tas i styrelsen. 

§ 13 Övriga frågor 

Dalarnas samordningsförbund kommer bjuda in Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Landstinget Dalarna samt Dalarnas kommunalråd till en länsövergripande ägardialog den 9 
maj 2017. Mötet syftar till att ge en översiktlig bild av samordningsförbundens verksamhet, 
information om vad som händer i länet m.m. NSSF/2017:12/00 

§ 14 Avslutning 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 


