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Ji) 
§ Mötds öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

t" § 't Fastställande av dagordning 
Styrelsens beslut 
Att godkänna dagordningen. 

l 
§ Val av justerare 
Styrelsens beslut 
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utse Mats Hedlund. 

te 
§ 4'För-egående protokoll- B1l t-
Protokoll NSSF daterat 20170308, Bil 1 

Styrelsens beslut 
Att godkänna protoko11et och lägga till handlingarna. 

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

1. Ordförandens undertecknande av Samverkansavtal avseende Mottagningsteamet 

Centralen, Bil 2. Avtalet ersätter de tidigare s k tjänsteköpsavtalen som 

samordningsförbundet tecknat med respektive samverkanspart avseende medarbetarna 

i Mottagningsteamet. Avtalet utgör ett led i det arbete som syftat till att renodla 

förbundets roll och det förhållandet att parterna ansvarar för verksamheten och 

beviljas medel till denna av samordningsförbundet. Avtalet löper tills vidare med en 

uppsägningstid om tre månader. Dnr NSSF/ 2016:31/10 

2. Nationella Finsamdagama i Malmö. Förbundschefen medverkade på konferensen, 

program, Bil 3. Förbundschefen medverkade på valbara seminarier nr 2, 5, 8, 10. Dnr 

NSSF/20l7: 18/00. 

3. Mejl från Konsumentverket, Bil 4. Konsumentverket har ett regeringsuppdrag om 

fördjupad samverkan mot överskuldsättning. Inom ramen för det arbetet har man tagit 

kontakt samordningsförbunden som en möjlig väg kring samverkan och att nå ut. 

Konsumentverket återkommer med en enkät till samordningsförbunden med frågor 

kring vilka insatser som eventuellt görs idag inom området privatekonomi och 

överskuldsättning. Dnr NSSF/2017:15/ 10 

4. Den 30 januari 2017 skickade Försäkringskassan ut ett mail till samtliga 

samordningsförbund där Försäkringskassan meddelade att det efter den statliga 

medelstilldelningen återstår pengar. Försäkringskassan föreslog att medlen skulle 

erbjudas för att finansiera regionala SUS-stödjare hos förbunden. Då 

Försäkringskassan möttes av en del ifrågasättanden kring förslaget har 

Försäkringskassan dragit tillbaka erbjudandet om att finansiera regionala SUS

stödjare, Bil 5. Nationella Rådet återkom därefter med ett annat upplägg för SUS-stöd 

till förbunden genom att man utlyser 1-2 tjänster som nationell SUS-stödjare till 

landets samtliga samordningsförbund. Uppdraget kommer att pågå under 2017-2018, 

Bil 6. Ansökningsfristen till tjänsterna löper ut den 30 april 2017. 

Dnr NSSF/2017:6/04 



Styrelsens beslut 
Punkten I. Landstingets underslaift saknas på samverkansavtalet varför avtalet inte kan 
läggas till handlingarna. Ärendet hänskjuts till nästa styrelsemöte. 

Punkterna 2-4. Att lägga informationen till handlingarna. 

§ ,6' Revision 2016 Bil 7, 8 
Möte med revisorerna den 29 mars kl. 15.30 i Djurås. Jennie Fernros (PWC), Marianne Harr 
(Deloitte) och Lars Göran Andersson (kommun- och landstingsrevisor) redogjorde för sin 
granskning av förbundets årsredovisning 2016. Från styrelsens sida medverkade Tintin 

Löfdahl, Mats Hedlund, Liv Lunde Andersson och Lena Fast. Revisorerna var positiva till 
förbundets utvecklingsarbete under 2016 men hade ett därtill några anmärkningar som 
förbundet bör åtgärda under innevarande år Bil 7,8. Dnr NSSF/2017:7/04 

Revisorerna inkom den 8 maj 2017 med en korrigerad version av den tidigare lämnade 
revisionsrapporten. Korrigeringen består i att samordningsförbundets budgeterade resultat för 
2017 uppgår till ett eget kapital om 20 % vid utgången av 2017. 

Styretsens beslut 
Att lägga 2016 årsredovisning och revisorernas korrigerade rapport till handlingarna. 

§ 1 Beslut om tillägg till budget 2017 och ändring i VP 2017 Bil 9, Bil 10 
Revisorerna har påpekat att samordningsförbundets budget för 2017 måste uppställas i 

enlighet med Kommunallagen 8 kap. 4 § varvid framgår att budgeten ska upprättas så att 
intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag f'ar denna huvudregel får göras enligt 8 kap. 4 § 
p.2. Samordningsförbundet vill utnyttja ett ackumulerat överskott i budgeten 2017 och 
upprätta ens k underskottsbudget. Styrelsen måste fatta särskilt beslut om detta. Budgeten och 
verksamhetsplanen är justerad i enlighet med revisorernas påpekande, Bil 9, 10. 
Dnr NSSF/2016:29/04. 

Styrelsens beslut 
Att godkänna tillägg till budget 2017 och justerad verksamhetsplan 2017 enligt Bilaga 9, 10. 

§ Delrapport prognos budget första kvartalet 2017, Bil 11 
Gagnef kommun har tagit fram en kvartalsrapport (Ql) och sammanställt en prognos för 
resten av året. Dnr NSSF/2017:16/04 

Prognosen avviker inte från budget. 

Styrelsens beslut 
Att lägga informationen till handlingarna. 



~~ 
§' '/" Översyn av avtar med· Gagnef kommun avseende administrativa tjänster, Bil 12 
I PM:et beskrivs nuvarande avtal med Gagnef kommun och redogörande för skäl att anlita en 

annan redovisningstj änst till samordningsförbundet. Dnr NSSF /2014 :4/02 

Styrelsens beslut 
Att ge förbundschefen i uppdrag att till nästa styrelsemöte den 13 juni 2017 dels ta fram 

offerter på olika redovisningstjänster, dels föra en diskussion med Gagnef kommun om hur 

övrig administration avseende arkivering, diarieföring och dokumenthantering ska regleras 

mellan samordnings förbundet och Gagnef kommun. 

§ Hyresavtalet Faluvägen 1 Leksand 
Revisorerna har två år i rad pekat på att samordningsförbundet inte bör teckna avtal med 

Leksandsbostäder avseende lokalerna för Teamet på Faluvägen 1 i Leksand (Centralen). Detta 
bör i stället tecknas med någon av huvudmännen i syfte att tydliggöra att 

samordningsförbundet inte bedriver någon form av rehabiliteringsverksamhet. 
Samordningsförbundet bör mot denna bakgrund snarast träffa en överenskommelse om att 

överlåta hyresavtalet till någon eller några av huvudmännen för Teamet, förslagsvis Leksands 

kommun som har andra delar av sin verksamhet i samma lokaler. 

Parallellt med detta bör förbundschefen flytta från lokalerna. Ett försök med en ambulerande 

placering av förbundschefen hos förbundets respektive parter inleds från och med 1 september 

2017. Det finns flera fördelar att flytta förbundet från lokalerna. Det kommer bidra till att alla 
parter får tillgång till förbundet, att förbundet får möjlighet ti11 att skapa tätare och mer 

adekvata kontaktytor hos respektive part samt skapar bättre förutsättningar att sprida 

information om förbundet och dess uppdrag. 

I budgeten 2017 härrör 8 % av hyreskostnaden för lokalerna till Personal (förbundschef). 

Denna kostnadspost överförs till Direkta kostnader och Samverkansinsats Teamet, i samband 

med att förbundschefen flyttar från lokalerna. Eventuellt tillkommer lokalkostnader för 

inhysning av förbundschefen hos de respektive parterna. 

Dnr NSSF/2016:22/10. 

Styrelsens beslut 
Att ge ordförande och förbundschef mandat att genomföra en överlåtelse av hyresavtalet, 

avtalet med Siljansnäsresursen avseende städning samt avtalet för parkeringsplatser till någon 

av parterna i samverkansinsatsen Teamet på Centralen samt hantera flytten av 

förbundschefen. 

~ 
§ V1 Möjlighet att söka extra tilldelning 2017, Bil 5, Bil 13, Bil 14, Bil 15 
I samband med Försäkringskassans besked om att dra tillbaka erbjudandet om att finansiera 

regionala SUS-stödjare meddelades därtill att ett belopp om 14 mkr återstår efter den statliga 
medelstilldelningen för 2017, Bil 5. Försäkringskassan gick därefter ut med en förfrågan om 

det finns förbund som kan ta emot ytterligare medel för finansiering av individinriktade eller 

strukturövergripande insatser. Begäran om ytterligare statliga medel ska ha inkommit till 

Försäkringskassan senast 31 maj 2017, Bil 13, 14. I förbundets budget för 2017 har 4,1 mkr 



lagts som direkta kostnader vilket i huvudsak avser medel till olika former av beviljade 

insatser, Bil 15. Dm NSSF/2017: 19/04 

Styrelsens beslut 
Att inte ansöka om extra tilldelning för 2017 från Försäkringskassan. 

§ l'2 Revidering av samordningsförbundets styrdokument Bil 16-23 
Styrelsens fastställde i beslut 160927 § 65 en plan för revidering av förbundets styrdokument 

under 2016-201 7. F örbundschef ska tillsammans med förbundsordföranden ta fram förslag på 

reviderade dokument och presentera för beslut i styrelsen under 2017. Den tidigare föreslagna 

årsplanen för revidering av samordningsförbundets styrdokument har justerats, Bil 16. 

Dnr NSSF/2017:9/00 

1. Ny förbundsordning -justera tidigare beslut om att den nttvarande 
förbundsordningen träder kraft per den 1januari2019. 

Styrelsen har fastställt förslag till ny förbundsordning (§ 12 p.1, 170308). I beslutet 

beskrivs att den nya förbundsordningen träder ikraft den 1 januari 2019, emedan det av 

den nya förbundsordningen framgår att den träder i kraft när den antagits av samtliga 

huvudmän. Detta innebär att mandatperioden för nuvarande styrelse löper till och med den 

31december2018. 

Styrelsens beslut 
Att justera tidigare fattat beslut 12 § 170308 och slå fast att ikraftträdandet av den nya 

förbundsordningen sker när samtliga huvudmän har antagit den nya förbundsordningen. 

2. Delegationsordning och naomteckningsprov Bil 17 
Styrelsen uppdrog till förbundschefen att efterfråga revisorernas kontroll av den föreslagna 

de1egat1onsordningen innan beslut om fastställande fattades av styrelsen (§ 12 p. 2, 170308). 

Jennie Fernros (PWC) och Marianne Harr (Deloitte) har lämnat synpunkter och godkänt 

delegationsordningen. Ett namnteckningsprov vidhäftas delegationsordningen avseende de 

Tintin Löfdahl, Mats Hedlund och Tanja Mårtensson, Bil 17. 

Dnr NSSF/2017:10/00. 

Styrelsens beslut 
Att fastställa delegationsordningen och namnteckningsprov. 

3. Nedansiljans samordningsförbunds riktlinjer och mallar för ansökan om medel 
Bil 18, 19, 20, 21, 22 

Förslag till nya styrdokument avseende ansökan om medel från samordningsförbundet: 

Bil 18 Processbeskrivning- från samverkanside till implementerad process 

Bil 19 Riktlinjer för ansökan om medel till samverkansinsatser 
Bil 20 Ansökan om medel till samverkansinsatser 
Bil 21 Ansökan om medel för tillfälliga strukturella samverkansinsatser 

Bil 22 Mall för budget om ansökan om medel till samverkansinsatser 
Dnr NSSF/2017:17/00 



Styrelsens beslut 

Att fastställa riktlinjer och styrdokument för ansökan om medel i enlighet med Bil 18-22 med 
tillägget att ändra Bil 19 Riktlinjer för ansökan om medel till samverkansinsatser avseende att 
inte ange begränsning i tid för beviljade insatser, ej heller uppställa krav avseende antalet 
sökande parter. 

~ 
§. Aktiviteter för mAluppfyllelse enligt verksamhetsplan 2017 Bil 23 

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

Styrelsens beslut 
Att lägga informationen till handlingarna. 

§ Lägesrapport beviljade insatser Bil 24, 25 
1. "Kartläggning Rehab- och programkedJa för fler döva till arbetskraften". 

Parterna lämnade redovisning av projektet den 3 maj 2017, Bil 24. 

Dnr NSSF/2016:20/10 

Styrelsen har tagit del av rapporten från "Kartläggning Rehab- och programkedja för fler 

döva till arbetskraften" och konstaterar att man inte kan godkänna den skriftliga slutrapporten. 

Rapporten motsvarar inte de krav som uppställs i det avtal samordningsförbundet har tecknat 

med Leksands kommun och Arbetsförmedlingen vad gäller att redovisa insatsens uppställda 

mål och syfte. 

Styrelsens beslut 
Att inte godkänna den skriftliga slutrapporten samt ge förbundsordförande och förbundschef i 

uppdrag att återremittera ärendet till projektägarna för framtagande av en ny rapport till 

samordningsförbundets nästa styrelsemöte den 13 juni. 

2. ROSAB. 

Halvtidsrapportering till medlemmarna sker på den regionala ägardialogen den 9 maj. 

3. Teamet på Centralen 
a) Styrgruppen planerings dagar 3-4 oktober 

Planeringsdagar för Styrgruppen och Teamet kommer ske den 3-4 oktober. 

Övergripande syfte är att följa upp VP 2017 och ta fram ny verksamhetsplan och 

budget för 2018. Stort fokus kommer ägnas till Styrgruppsarbete vad gäller uppdrag, 
ansvar, äskande av medel, budgetansvar m.m. samt frågan om framtida 
implementering. Tintin Löfdahl kommer medverka och redogöra för styrelsens 

inställning. 

b) Samordningsförbundets finansiering av Teamet 2018, Bil 25. 

Dnr NSSF/2016:29/04. 



Försäkringskassan kan genom Mats Hedlund bekräfta att man avser att tillhandahålla 20 % 

tjänstgöring till Teamet på Centralen, inom ramen för sin ordinarie verksamhet, innebärande 

att samordningsförbundet därvid inte kommer att finansiera Försäkringskassans medverkan i 

insatsen från och med 2018. Mats Hedlund understryker dock att detta är en utveckling som 

bör efterföljas av samtliga samverkansparter i insatsen och inte enbart för de statliga 

myndigheterna. Samordningsförbundet bör inte finansiera kommunens och landstingets 

medverkan i Teamet till 100 %, eftersom även en stor del av dess arbete inom Teamet torde 

anses ligga inom ramen även för de parternas ordinarie uppdrag. 

Styrelsens beslut 
Att lägga informationen till handlingarna samt ge styrelseledamöterna från Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen i uppdrag att till nästa styrelsemöte i juni klargöra respektive 

myndighets inriktning angående hur stor andel av bemanningen i Teamet man avser att 

tillhandahålla inom ramen för sina ordinarie verksamheter under 2018. 

§ Samordningsförbundets ansökan till MUCF, Bil 26 
Samordningsförbundet har sökt medel till ett samverkansprojekt från Myndighetens för 

Ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, 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 26. Projektet kommer ske i samverkan mellan Gagnef, 

Leksand och Rättvik kommun. MUCF har därefter begärt in uppgifter om kontroll av 
namngivna samverkansparter i projektansökan. Det är oklart när MUCF avser att lämna 

besked om ansökan har beviljats. 

Dnr NSSF/2017:8/04. 

Styrelsens beslut 
Att lägga informationen till handlingarna. 

e.io 
§ l«'Ovriga frågor Bil 27 

1. Nytt datum för styrelsemöte den 5 september 2017 

l kalendariet för styrelsens möten under 201 7 är den 12 september avsatt till dels ett 

styrelsemöte, dels ett styrelseseminarium. Ordförande och förbundschef har börjat planera 

innehållet för mötet den 12 september och mot bakgrund av de många ärenden samt 

frågeställningar som ska upp på styrelsemötet respektive seminariet, föreslås att dessa 

separeras till två olika möten enligt följande: 

Styrelsemöte den 5 september på Faluvägen 1, (Leksands kommunhus) . Tidpunkt beslutas på 

mötet. 

Styrelseseminarium den 12 september kl. 8.30-16.30, Lerdalshöjden i Rättvik. 

Styrelsens beslut 
Att hålla styrelsemöte den 5 september i Rättvik, kl. 13-16 (lokal meddelas senare) samt ett 

styrelseseminarium den 12 september kl. 8.30-16.30, Lerdalshöjden i Rättvik. 

2. Regional ägardialog 

Den 9 maj 2017 bjuder Dalarnas samordningsförbund in Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, Landstinget Dalarna samt Dalarnas kommunalråd till en 



länsövergripande ägardialog den 9 maj 2017, bil 27. Från styrelsen ska Tintin Löfdahl, Ingrid 

Rönnblad, Mats Hedlund, Peter Heidkamp och Liv Lunde Andersson medverka. 

Dnr NSSF/2017:12/00. 

Tintin Löfdahl och Liv Lunde Andersson meddelade att man har fått förhinder. 

Styrelsens beslut 
Att lägga informationen till handlingarna. 

2' 
§ yt Avslutning 


