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FÖREIMIAGNINGSLISTA

§ 65 Mötets öppnande

§ 66 Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut
Att godkänna dagordningen.

§ 67 Val avjusterare

Styrelsens beslut

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utse Maria Andersson.

§ 68 Föregående protokoll, Bil 1

Protokoll NSSF daterat 170905, Bil 1

Styrelsens beslut

Att godkänna protokollet och lägga till handlingarna.

§ 69 IJelgivningar och information

1. Undertecknat avtal med Xbase AB Lcksand, Bil 2

Ordförande har tecknat nytt avtal med Xbase AB Leksand. Avtalet gäller från och med 1

januari 2018 tom. 31 december2019 med möjlighet till förlängning il 2 månader. Dnr.

NSSF/2014:4/02

2. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen Rättviks kommunfullmäktige, Bil 3

Rättviks kommun (Dnr 2017/426 042) har godkänt samordningsförbundets årsredovisning

och beviljat styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016, Bil 3. Dnr

NSSF/2017:7/04

3. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen Leksands konimunfullniäktige, Bil 4

Leksands kommun (Dnr 2017/799) har godkänt samordningsförbundets årsredovisning och

beviljat styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016, Bil 4. Dnr

NSSF/2017:7/04

4. Uppsägning av hyresavtalet Faluvägen 1 Leksand. Bil 5

Samordningsförbundet har fr.o.m. 1 oktober 2017 sagt upp hyresavtalet på Faluvägen 1, Bil 5.

Leksands kommun kommer rekvirera medel från förbundet avseende den andel av hyres- och

städkostnader som är hänförliga till insatsen “Teamet på Centralen”. Dnr. NSSF/2016:22/10.

5. Avtal om tjänster för kvalitetsbedömning av finansiell samordning via

indikatorer, NNS, Bil 6

Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS, har utvecklat ett mätinstrument för

samordningsförbund som möjliggör att utvärdera de insatser man finansierar. Instrumentet

består av ett antal enkäter som riktar sig till olika delar av samordningsförbundets verksamhet

(deltagarnivå, personal anställda i insatser, styrelse, förbundschefer m.fl..) och med



instrumentet följer bl.a. möjligheten att genomföra nationellajämförelser samt bedöma

insatsers utveckling över tid.
För närvarande organiserar NNS den första nationella mätningen som ska vara avslutad och

rapporterad till NSS senast den 21 november. Förbundschefen hari dialog med “Teamet på

Centralen” och Teamledaren Anna Sjöberg, diskuterat möjligheten att pröva instrumentet

avseende deltagare som rör närvarande deltar i insatsen.

För att ra använda instrumentet behöver samordningsförbundet teckna ett licensavtal med

NNS, Bil 6. Kostnaden är 10 000 kr/år. Kostnaden finns redan budgeterad i

samordningsförbundets detaljbudget för 2017. Dnr NSSF/20 17:29/10

6. Rapport MUCF-projektet Fokus 20-25 Leksand Rättvik Gagnef

Ansökningstiden för rekrytering av projektiedare har löpt ut. Ca 35 ansökningar har inkommit

och fyra personer är initialt utvalda till intervjuer. Rekryteringsprocessen beräknas vara

avslutad senast mitten av november.

Den 15september var förbundschefen och enhctschefiohannaReichel Gagnefs kommun, på

informationsträff med MUCF i Stockholm. MIJCF meddelade att uppstarten av projektet kan

förlängas med tre månader vilket ger respit vid beslut om anställning. Vidare meddelade

MUCF att det finns utrymme att söka ytterligare medel inför 2019, eventuellt som uppföljning

av redan beviljat projekt. Dnr. NSSF/2017:8/04

Styrelsens beslut
Att lägga informationen handlingarna.

§ 70 Statens besked om medelstilldelningen till samordningsf’drbundet 2018, Bil 7,8, 9

Försäkringskassan har Lämnat förslag till tilldelning 2018 samt en sk lägesrapport om den

statLiga medelstilldelningen, Bil 7, 8. Beskedet är preliminärt och innebär rör Nedansiljans

samordningsförbund en sänkning om knappt 71 tkr. Ett skäl till nedsättningen kan vara att

medel har reserverats på grund av att flera nya förbund planerar att starta upp under 2018.

På styrelsens seminarium den 12 september gav styrelsen förbundschefen i uppdrag att

klargöra hur tilldelningsprocessen från stat, kommun och landsting fungerar i praktiken, Bil 9.

NSSF/20 17:27/04

Styrelsens beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

§ 71 Lägesrapport beviljade insatser

1. ROSAB, Bil 10, lOa, lOb

Referensgruppen höll ett möte den 20 september och parterna delgavs en lägesrapportering.

Projektledaren har avslutat sin tjänst och projektet drivs nu av förbundscheferna i Borlänge

och Faluns samordningsförbund. Rapportskrivande pågår och förstudiens resultat kommer

skickas på remiss till länets samordningsförbund. Slutseminarium hålls den 28 november i

Borlänge.



1 rapporten kommer ett förslag på fortsättning att tas fram, ett pilotprojekt i Borlänge och Falu

kommuner. Piloten beräknas påbörja under andra halvan av 2018. Finansieringen ska i f?irsta

hand ske av nämnda kommuner, Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen samt

sarnordningstZirbunden i Falun och Borlänge. Fråga uppkom på referensgruppsrnötet om

övriga samordningsf’örbund alltjämt skulle bidra med finansiering till pilotprojektet. Frågan

kommer behandlas vidare på slutseminariet den 28november, Bil 10, lOa, bb.

N SSF/20 16:23/10

2. Styrgruppens planeringsdagar 3-4 oktober

Styrgruppen ffir Teamet på Centralen har samordningsförbundet beviljats 30 tkr för

utveckling av samverkan. Styrgruppen och Teamet har planeringsdagar den 3-4 oktober i

Tällberg. Muntlig rapportering lämnas på styrelsemötet.

3. Rättviks kommun “Inventering av samverkan”

Rättviks kommun har anlitat en utförare av uppdraget, Linda Bernhardsson Femade

Ledarutveckling. Uppdraget påbörjas den 9 oktober och genomförs på halvtid linder 8 veckor.

Resultaten kommer bl.a. att redovisas i LSG Nedansiljan i slutet av november.

NSSF/20 17:26/04

Styrelsens beslut
Att lägga informationen handlingarna.

§ 72 Uppföljning av styrelseseminarium 12september2017, Bil 11, Bil ha, lib

En PMa “Strategiska vägval efler styrelseseminarium den 12 september 2017” inklusive

bilagor (Bil 11, II a, 1 Ib) har sänts ut.

PMet innehåller en sammanfattning av styrelsens diskussioner på styrelseseminariet varvid ett

antal strategiska frågor diskuterades, Bil Il.

Styrelsen gav förbundschefen i uppdrag att ta fram ett årshjul innehållande aktiviteter i syfte

att uppnå en utökad dialog och bättre synkronisering med medlemmarnas budgetprocesser,

Bil Il a. Årshjulets utgångspunkt startar under november månad vilket innebär att det är först

i november 2018, och avseende budgetåret 2020, som processen fullt ut kan påbörjas och

fullföljas. Emellertid kan arbetet med arbetsmodellen påbörjas under hösten 2017. Årshjulet

kommer även förankras med medlemmarna på ägarsamrådet den 24 oktober. Dnr NSSF

20 17:30/00

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att samordningsfdrbundet ska tillämpa ett systematiskt arbetssätt,

med start hösten 2017, i syfte att uppnå en utökad dialog med medlemmarna i

Nedansiljans samordningsförbund. Det föreslagna årshjulet med aktiviteter för att

uppnå detta syfte godkänns och läggs till handlingarna.



§ 73 Uppföljning av styrelseseminarium 12september2017, Bil 11, Bil ha, lIb

Styrelsen har tagit fram ett förslag på hur implementeringen av “Teamet på Centralen” kan

utformas, Bil 11 b. Implementeringen påbörjas redan 2018 genom att styrelsen har fattat beslut

om att inte finansiera FKs och AFs personalresurser i “Teamet på Centralen” (170905 § 62).

Från och med 2019 t.o.m. 2021 tecknas ett avtal mellan Sarnordningsförbundet och parterna i

Styrgruppen innebärande en successiv nedtrappning av samordningsförbundets bidrag till

parterna om 30 % per år. Som utgångspunkt för nedtrappningen av bidraget avser styrelsen att

inför 2018 fastställa ett s.k. takbelopp som maximalt kan utgå till parterna. Detta sker efter

Styrgruppens äskade om medel till verksamheten “Teamet på Centralen” inför 2018. Beslut

om takbelopp fattas på styrelsemötet den 23 november 2017 då verksamhetsplan 2018 och

budget 2018—2020 fastställs. Takbeloppet som fastställs för 2018 utgör en preliminär

utgångspunkt för en nedtrappning. Denna är avhängig av hur parterna genom Styrgruppen

förändrar innehållet i verksamheten och därmed kostnadsbilden. En ny prövning av

takbeloppet görs inför varje år i samband med parternas äskande av medel till insatsen.

NSSF/20 16:29/04

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner planen för iniplementering och avser att fatta beslut om det sk

takbeloppet på styrelsemöte den 23 november 2017.

§ 74 Program och planering för ägarsamrådet den 24 oktober 2017 Bil 12, 12a

Program är utskickat till medlemmarnas olika representanter, Bil 12. Ett förslag på upplägg

och genomförande av programmet har tagits fram, Bil 12a. Dnr NSSF 2017:30/00

Styrelsens beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

§ 75 Övriga frågor

§ 76 Avslutning
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