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Medlemsorganisation

Ordinarie ledamöter
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Mohamad Hassan (L), ordförande
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Stefan Mörk 2: vice ordförande
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Mats Flodin (M)
Annika Krispinsson (C)
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Britt-Louise Gunnar (S)
Åsa Sikberg (M)
Inga- Lil Tegelberg (S)
Lisa Norén (S)

Ersättare
Uppsala
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Försäkringskassan
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Heby
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Knivsta
Tierp
Älvkarleby
Östhammar

Robin Kronvall (M
Vivianne Macdisi (S)
Karolina Eriksson (ej närvarande)
Martina Apell (ej närvarande)
Solweig Eklund (S)
Margaretha Gadde Jennische (M)
Inger Wallin (S) (ej närvarande)
Synnöve Adell (KD) (ej närvarande)
Viktoria Söderling (S)
Gunn Johansson (C)
Pär-Olov Olsson (M)

Övriga närvarande, Samordningsförbundets kansli
Åsa Fichtel, förbundschef
Katarina Åkerblom, verksamhetsutvecklare
Annika Sagström, processtödjare
Anki Jansson, ekonom
Kristina Ulfsdotter, administratör
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§ 23
Val av justerare och justeringstid
Förbundsstyrelsen beslutar
att utse Britt-Louise Gunnar, att jämte ordförande justera förbundsstyrelsens protokoll.
att fastställa justeringsdatum till 2021-10-04

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/94b84990-4fef-4e55-8527-1638840bef05

www.vismasign.com

Datum: 2021-09-16

§ 24
Ekonomisk information per 21-09-16
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar
att ta del av informationen och därefter lägga denna till handlingarna.
Ärende
Kansliet informerar om beslutsutrymme för ytterligare insatser finansierade av förbundet.
Dels med utgångspunkt från beslut som redan är fattade av styrelsen, dels utifrån finansiella
effekter av ärenden som går upp till beslut under styrelsemötet.
För att ge en bild av det finansiella läget för kommande år, redovisar vi förväntade
ansökningar och de prognostiserade effekterna av dessa.
Aktuellt beslutsutrymme
I beslutsutrymmet ingår det ackumulerade överskottet från tidigare år samt fastställda
medlemsintäkter för kommande år 2021, samt förväntade intäkter för år 2022.
2020 års resultat på -1 060 tkr har minskat det ackumulerade överskottet till 5 124 tkr och i
prognosen för år 2021 så förväntas det minska ytterligare till 4 123 tkr, (reservfond ej
medräknad)
Detta är i linje med styrelsens beslut att minska överskott från tidigare år.
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§ 25
Ansökan En väg in-steget vidare
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar
att bevilja finansiellt stöd för insatsen En väg in-steget vidare för perioden 1 januari 2022
fram till 31 december 2022, maximalt 1 965 000 kronor, 1 år med eventuell option på
förlängning.
att vid ansökan om förlängning ska parternas egenfinansiering framgå, en tydligare
beskrivning av hur insatsen ska utvecklas gällande målgrupp, innehåll och implementering
formuleras. Samt ett förtydligande kring hur ordinarie verksamheter kompletterar insatsen.
att finansieringen av insatsen gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från
medlemsorganisationerna framöver.
att finansiering av insatsen gäller under förutsättning att insatsen följer aktuell ansökan,
gällande lagstiftning och av förbundet antagna styrdokument.
Ärende
Knivsta kommun ansöker om finansiering för insatsen En väg in-steget vidare tillsammans
med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala. I ansökan beskrivs att
lokusgruppen i Knivsta har sett ett behov av att tidigare insats "En väg in - flera vägar ut",
som finansierats av Samordningsförbundet sedan 2018, vidareutvecklas.
Bedömning
Ansökan rör en individinsats där Knivsta kommun är insatsägare och Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Region Uppsala är samverkansparter. Ansökan har diskuterats i
Lokusgruppen i Knivsta under våren 2021. Insatsen kan sägas ligga väl i linje med styrelsens
inriktning. I ansökan anges resultat och mätbara mål som ligger i linje med förbundets inriktning. Uppföljning och utvärdering kommer att ske löpande.
Arbetsutskottet föreslår att ansökan ska beviljas på ett år. Samordningsförbundet välkomnar
en ny ansökan för beslut om ytterligare år. Inför beslut om eventuell förlängning av insatsen
ska i den nya ansökan framgå: parternas egenfinansiering i insatsen, en tydligare beskrivning
av hur insatsen ska utvecklas gällande målgrupp, innehåll och implementering samt ett
förtydligande kring hur ordinarie verksamheter kompletterar insatsen.
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§ 26
Ansökan Arbetslivsintro
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar
att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan för insatsen Arbetslivsintro Uppsala
för perioden 1 januari 2022 fram till 31 december 2022, maximalt 3 375 350 kronor, 1 år
med eventuell option på förlängning.
att vid ansökan om förlängning ska parternas egenfinansiering framgå, en tydligare
beskrivning av hur insatsen ska utvecklas gällande målgrupp, innehåll och implementering
formuleras. Samt ett förtydligande kring hur ordinarie verksamheter kompletterar insatsen.
att finansieringen av insatsen gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från
medlemsorganisationerna framöver.
att finansiering av insatsen gäller under förutsättning att insatsen följer aktuell ansökan,
gällande lagstiftning och av förbundet antagna styrdokument.
Ärende
Uppsala kommun ansöker tillsammans med Region Uppsala om medel för att finansiera
insatsen Arbetslivsintro. Insatsens målgrupp är individer som uppbär ekonomiskt bistånd för
sin försörjning och som har ohälsa eller sjukdom vilket medför arbetsoförmåga men
samtidigt saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
Bedömning
Ansökan är en individinsats där målgruppen är individer som uppbär ekonomiskt bistånd för
sin försörjning och som har ohälsa eller sjukdom vilket medför arbetsoförmåga men
samtidigt saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
Uppsala kommun och Region Uppsala står bakom denna ansökan med en gemensam
inriktning och målsättning om hur de vill att samverkan dessa parter emellan ska utformas
för den aktuella målgruppen.
Ansökan har diskuterats i Uppsalas Lokusgrupp den 3 juni 2021.
Insatsen ligger väl i linje med styrelsens inriktning. I ansökan anges resultat och mätbara mål
som ligger i linje med förbundets inriktning. Uppföljning och utvärdering kommer att ske
löpande.
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Arbetsutskottet föreslår att ansökan ska beviljas på ett år. Samordningsförbundet välkomnar
en ny ansökan för beslut om ytterligare år. Inför beslut om eventuell förlängning av insatsen
ska i den nya ansökan framgå: parternas egenfinansiering i insatsen, en tydligare beskrivning
av hur insatsen ska utvecklas gällande målgrupp, innehåll och implementering samt ett
förtydligande kring hur ordinarie verksamheter kompletterar insatsen.
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§ 27
Ansökan Ung framtid
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar
att bevilja finansiellt stöd för insatsen Ung framtid för perioden 1 januari 2022 fram till 31
december 2022, maximalt 2 803 333 kronor, 1 år med eventuell option på förlängning.
att vid ansökan om förlängning ska parternas egenfinansiering framgå, en tydligare
beskrivning av hur insatsen ska utvecklas gällande målgrupp, innehåll och implementering
formuleras. Samt ett förtydligande kring hur ordinarie verksamheter kompletterar insatsen.
att finansieringen av insatsen gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från
medlemsorganisationerna framöver.
att finansiering av insatsen gäller under förutsättning att insatsen följer aktuell ansökan,
gällande lagstiftning och av förbundet antagna styrdokument.
Ärende
Tierps kommun, ansöker tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och
Region Uppsala om finansiering för en insats, Ung Framtid. Insatsen syftar till att utgöra en
"öppen ingång" där unga i åldern 16–29 år, folkbokförda i Tierps kommun, ska få tillgång till
samordnade rehabiliterade insatser för att komma vidare till arbete eller studier.
Bedömning
Ansökan är en individinsats med Tierps kommun som insatsägare och Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Region Uppsala som samverkansparter.
Ansökan har diskuterats i Tierps lokusgrupp i juni 2021 där alla medsökande parter i insatsen
har ställt sig bakom ansökan. Insatsen kan sägas ligga väl i linje med styrelsens inriktning.
I ansökan anges resultat och mätbara mål som ligger i linje med förbundets inriktning.
Uppföljning och utvärdering kommer att ske löpande.

Arbetsutskottet föreslår att ansökan ska beviljas på ett år. Samordningsförbundet välkomnar
en ny ansökan för beslut om ytterligare år. Inför beslut om eventuell förlängning av insatsen
ska i den nya ansökan framgå: parternas egenfinansiering i insatsen, en tydligare beskrivning
av hur insatsen ska utvecklas gällande målgrupp, innehåll och implementering samt ett
förtydligande kring hur ordinarie verksamheter kompletterar insatsen.
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§ 28
Ansökan Framsteget 2.0
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar
att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan för insatsen Framsteget 2.0, för perioden
1 januari 2022 fram till 31 december 2022, maximalt 3 597 500 kronor,1 år med eventuell
option på förlängning.
att vid ansökan om förlängning ska parternas egenfinansiering framgå, en tydligare
beskrivning av hur insatsen ska utvecklas gällande målgrupp, innehåll och implementering
formuleras. Samt ett förtydligande kring hur ordinarie verksamheter kompletterar insatsen.
att finansieringen av insatsen gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från
medlemsorganisationerna framöver.
att finansiering av insatsen gäller under förutsättning att insatsen följer aktuell ansökan,
gällande lagstiftning och av förbundet antagna styrdokument.
Ärende
Håbo kommun ansöker tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region
Uppsala om finansiering för insatsen Framsteget 2.0. Insatsen bygger på Framsteget, som
bedrivits av parterna i Håbo kommun sedan 2018. I ansökan beskrivs att ett väl utvecklat
samarbete byggts upp mellan huvudmännen och att Framsteget som verksamhet är känd,
uppskattad och har ett tydligt upplägg vad gäller rutiner, målgrupper och metoder.
Bedömning
Ansökan rör en individinsats med Håbo kommun som insatsägare och Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Region Uppsala som samverkansparter. Ansökan har diskuterats i
Lokusgruppen i Håbo under det senaste året samt i Framstegets operativa ledningsgrupp.
Insatsen kan sägas ligga väl i linje med styrelsens inriktning. I ansökan anges resultat och
mätbara mål som ligger i linje med förbundets inriktning. Uppföljning och utvärdering
kommer att ske löpande.
Arbetsutskottet föreslår att ansökan ska beviljas på ett år. Samordningsförbundet välkomnar
en ny ansökan för beslut om ytterligare år. Inför beslut om eventuell förlängning av insatsen
ska i den nya ansökan framgå: parternas egenfinansiering i insatsen, en tydligare beskrivning
av hur insatsen ska utvecklas gällande målgrupp, innehåll och implementering samt ett
förtydligande kring hur ordinarie verksamheter kompletterar insatsen.
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§ 29
Ansökan Jobbcentrum, din väg framåt
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar
att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan för insatsen Jobbcentrum, din väg framåt, Enköping
för perioden 1 januari 2022 fram till 31 december 2022, maximalt 2 675 000 kronor, 1 år
med eventuell option på förlängning.
att vid ansökan om förlängning ska parternas egenfinansiering framgå, en tydligare
beskrivning av hur insatsen ska utvecklas gällande målgrupp, innehåll och implementering
formuleras. Samt ett förtydligande kring hur ordinarie verksamheter kompletterar insatsen.
att finansieringen av insatsen gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från
medlemsorganisationerna framöver.
att finansiering av insatsen gäller under förutsättning att insatsen följer aktuell ansökan,
gällande lagstiftning och av förbundet antagna styrdokument.
Ärende
Enköpings kommun, tillsammans med Arbetsförmedlingen ansöker om finansiering för
Jobbcentrum, din väg framåt. I ansökan anges att de berörda parterna ser en stor ökning av
antalet unga utan arbete i åldern 20 - 29 år, personer med behov av försörjningsstöd samt
personer som stått lång tid utanför arbetsmarknaden med behov av stöd och samordnade
rehabiliteringsinsatser för ett återinträde på arbetsmarknaden.
Bedömning
Denna ansökan avser en individinsats med fortsatt finansiering av en del av Jobbcentrum
Enköping, där kommunen är insatsägare och Arbetsförmedlingen samverkanspart. Ansökan
har diskuterats i Enköpings lokusgrupp under våren 2021. Insatsen kan sägas ligga väl i linje
med styrelsens inriktning. I ansökan anges resultat och mätbara mål som ligger i linje med
förbundets inriktning. Uppföljning och utvärdering kommer att ske löpande.
Arbetsutskottet föreslår att ansökan ska beviljas på ett år. Samordningsförbundet välkomnar
en ny ansökan för beslut om ytterligare år. Inför beslut om eventuell förlängning av insatsen
ska i den nya ansökan framgå: parternas egenfinansiering i insatsen, en tydligare beskrivning
av hur insatsen ska utvecklas gällande målgrupp, innehåll och implementering samt ett
förtydligande kring hur ordinarie verksamheter kompletterar insatsen.
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§ 30
Serviceavgift till NNS, förslag om höjning
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar
att avslå förslaget till höjning av serviceavgiften till NNS
att besvara NNS begäran innan 25 oktober 2021

Ärendet
NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbunden har inkommit med en begäran om att
höja serviceavgiften med 50 procent För förbundets del innebär detta att avgiften höjs från
44 tkr per år till 66 tkr per år. Som argument för detta anges att tjänstemannastödet kostar
mer än vad avgifterna täcker.
Bedömning
Förbundet har varit medlemmar i NNS sedan start. Förbundet gör bedömningen att en
höjning av avgiften inte kan motiveras i dagsläget utifrån vilken nytta som förbundet erhållit
av nätverket och tror därför inte att en ökning av medel är lösningen.
Förfrågan inkom per e-post till Samordningsförbundet den 31 augusti 2021, således efter
arbetsutskottets beredningsmöte den 19 augusti 2021. Ställningstagande till beslut i ärendet
har därför skett via e-post, samtliga ledamöter ställer sig bakom föreliggande förslag.
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§ 31
ESF, information om ansökan
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar
att ta del av informationen och därefter lägga den till handlingarna.
Samordningsförbundets kansli har under våren genomfört en utbildningsinsats till länets
kommuner gällande ett verktyg för att mäta progressionen hos individer med behov av stöd
för att närma sig eller återgå till arbetet, BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet).
Verktyget har vidareutvecklats av kansliet och benämns med SMAIL - Skattning Mot Arbete I
Länet.
I samråd med länets kommuner har förbundet lämnat in en ansökan till Europeiska
Socialfonden, ESF, om att genomföra ett kompetensutvecklingsprojekt under perioden
1 januari 2022 till 30 april 2023 gällande SMAIL för medarbetare inom Uppsala läns
kommuner.
Alla åtta kommuner i Uppsala län har meddelat att de vill delta i projektet, utifrån att det blir
beviljat. Totalt 15 medarbetare planeras att utbildas till Utbildare och 145 medarbetare
planeras att utbildas till Användare av SMAIL, vilket ger en bra representation gällande
kunskapen om verktyget över hela länet.
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§ 32
Preliminära medlemsavgifter 2022
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar
att ta del av informationen och därefter lägga den till handlingarna.
Tilldelningen från staten inför nästkommande år brukar fastställas av Försäkringskassan
under hösten. I ett e-mail från Försäkringskassan den 21 juni 2021 kring medelstilldelningen
har förbundet fått information om att Försäkringskassan sänker sitt belopp till förbundet för
år 2022 till 11 385 tkr.
I tabellen nedan visas effekten per medlem vid en total medlemsavgift på 22 770 tkr, jämfört
med innevarande års tilldelning. Vid befolkningsförändringar kan beloppen förändras något
mellan kommunerna eftersom fördelningen baseras på folkmängden november året innan.

2021
11 545 000
5 772 500
5 772 500
23 090 000

beräknad
minskning
-160 000
-80 000
-80 000
-320 000

322 150
139 615
279 729
206 063
313 100
3 428 693
677 334
325 817

326 677
141 577
283 660
208 959
317 500
3 476 878
686 853
330 396

-4 527
-1 962
-3 931
-2 896
-4 400
-48 185
-9 519
-4 579

5 692 500

5 772 500

-80 000

Prel medlemsavgifter år 2022 per medlem
2022
FK och AF genom FK
11 385 000
Region Uppsala
5 692 500
Kommunerna i Uppsala län
5 692 500
22 770 000
Fördelning mellan kommunerna
Håbo
Älvkarleby
Knivsta
Heby
Tierp
Uppsala
Enköping
Östhammar

*baseras på folkmängd 2020-11-01, SCB
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§ 33
Arbetsgivararbetet
Information
Under första halvåret 2021 har kontakter inom olika kanaler knutits. Arbetet med att få in
arbetsgivarperspektivet i ordinarie verksamheter har fortsatt. En digital plattform har
presenterats och finns nu på förbundets hemsida. Vidare har ett nätverk skapats med andra
Samordningsförbund. Under hösten är en webbinarserie planerad i samarbete med
Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
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§ 34
Delegationsbeslut
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar
att anmäla delegationsbeslut och lägga avvikelserapportering till handlingarna
Ärende
Delegationsbeslut och attestordningen, arbetsutskottet
Ansökan ESF, Kompetensutveckling PO1, progressionsmätning
Avvikelserapporter
Tierp Växtverket, nr.1
Tierp Växtverket, nr.2
Plattform för individstöd i samverkan i Heby kommun – LOKUS, nr 1
Plattform för individstöd i samverkan i Heby kommun – LOKUS, nr 2
Uppsala Reg.Ex.Pro
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§ 35
Övrigt
Digital signering
Information från
Kansliet har under en period testat digital signering kring attester och signering av intern och
extern dokumentation. Allt har fungerat väl och fortsättningsvis kommer även justering och
signering av protokoll att ske digitalt via Visma Sign.

Mötet avslutas
Ordförande Mohamad Hassan avslutar mötet.
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 16 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 16 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 16 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 16 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 16 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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