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§ 29 Muntlig info från ledningen
Beslut
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Personalläget
Charlotte Sandelius informerar om att en utbildningssamordnare anställts
för att ersätta pensionsavgång till våren. En rekrytering pågår också för
den projektledare inom suicidprevention då Regionen lämnat över detta
uppdrag till Kommunförbundet. Projektadministratör har också anställts i
första hand tidsbegränsat som kommer att stärka upp i projekten även
kommunikativt.
Lokaler
Kommunförbundet har som ett led i att se över verksamhetskostnaderna
tittat närmare på hur vi kan optimera nyttjandet av våra lokaler. Ett
storrum har byggts med sex arbetsplatser och varje arbetsrum kommer att
ha två arbetsplatser. I och med den förtätningen av arbetsplatser kommer
GFO att kunna flytta in i slutet av nästa år i våra gemensamma
kontorslokaler. Vi ser också över behovet av konferens- och
utbildningslokaler.
Distansarbete efter pandemin
Redan före pandemin var det många medarbetare som arbetade på
distans. En trolig utveckling efter pandemin är att distansarbetet kommer
att fortsätta vara högt. Behovet av att träffas, socialt men också bolla
frågor mellan kollegor och arbeta gemensamt är viktigt. Därför kommer
vi att arbeta fysiskt på kontoret en dag i veckan efter årsskiftet. Denna
dag kommer vi också att lägga gemensamma arbetsplatsträffar och
dylikt. Uppföljning av arbetsmiljö och förutsättningar för distansarbete
görs enskilt mellan medarbetare och chef och följs upp i det systematiska
arbetsmiljöarbetet och i medarbetarsamtalen.
Verksamhetsläget
Höstens kunskapsdag som planerades i november ställs in. I stället
fokuserar vi på att genomföra en webbsänd välfärdskonferens på
förmiddagen då vi har vårt årsmöte i april.
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§ 30 Utfall tertial 2 och beslut om överskott

Beslut
Styrelsen beslutar att
•

Lägga redovisning av tertial 2 till handlingarna.

•

Återlämna genererat överskott 2021 till respektive kommun.

Ärende
Redovisning av tertial 2 och beslut om förväntat överskott 2021.
Ekonomiskt utfall tertial 2
Ekonomi Styrelsen (bilaga 1):
Avvikelse vad gäller intäkter beror främst på att projektet
Digitaliseringsguiden inte arbetat upp alla kostnader. Vissa avvikelser
finns även i projektet Hållbart Arbetsliv Västernorrland (HAV) och
Tillgängliga e-tjänster i Offentlig sektor (TEO).
Avvikelse vad gäller kostnader beror främst på minskade resor,
konsulterkostnader som inte nyttjats i projekten samt
kommunikationsaktiviteter som inte genomförts. Även medlemsavgift
NSEO som inte periodiserats.
Avvikelse vad gäller personalkostnader beror främst på att vakanta
tjänster inte hunnit tillsättas, minskad semesterlöneskuld och att
uppväxling av personal via projekt har varit lyckosam.
Ekonomi Total (bilaga 2):
Avvikelse intäkter beror på projekt, se förklaring styrelse, samt att de
utökade uppdragen nu faktureras faktiska kostnader. Detta är en ny rutin.
Tidigare fakturerades hela summan i början av året och återbetalades om
det inte nyttjades.
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Avvikelsen för arrangerade kurser beror på att GFO:s planerade
familjehemskonferens och Barn och ungas konferens inte genomförs som
planerat.
Avvikelser för externa rörliga kostnader beror på projekten, resor och att
GFO budgeterat högre arvoden än utfallet.
Avvikelse övriga rörelsekostnader beror främst på fel periodisering av
medlemsavgift för NSEO.
Avvikelse för personalkostnader beror främst på ej tillsatta vakanser
(t.ex. digitaliseringssamordare, samordnare kunskapsstyrning,
samordnare GFO) och visst ”glapp” mellan projektledare i projekten,
samt minskad semesterlöneskuld.
Därutöver har vi en vinst på drygt 100 000 från sålda fonder.
Status projekt
Projektet Digitaliseringsguiden har fått hanterat alla typ av problem redan
från start. Projektet har bytt både projektledare och kommunikatör och
fått planera om verksamhetsinriktning i och med pandemin. Därutöver
har projektet haft tekniska problem i samband med migrering till ny
plattform och utveckling av tillgänglighet och funktionalitet. Projektet
går nu in i slutfas där den stora utmaningen blir att säkra mottagande och
fortlevnad i de kommunala verksamheterna. Med anledning av de många
problem som projektet har fått hantera har projektet inte upparbetat
planerade kostnader och tid.
Projektet Erudite 2 startade 1/10-21 och är en fortsättning av tidigare
projekt Erudite. Projektet är ett Interreg Europé inom området e-hälsa där
Kramfors, Örnsköldsvik och eventuellt Timrå deltar. Deltagande länder
inom projektet är Frankrike, Irland, Slovenien, Finland, Ungern samt
Rise och Kommunförbundet från Sverige. Projektet pågår i sex månader
och fokuserar på att utreda Covid-19:s påverkan inom elevhälsan.
Ny projektledare är tillsatt för projektet TEO. Övriga projekt går enligt
plan.
Status uppdrag
Inom socialtjänstområdet är tre stora utredningar klara eller pågående.
Efter beslut om åtgärder kommer dessa generera nya uppdrag till
Kommunförbundet.
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Socialcheferna inom länet överväger också att starta ett nytt fokusområde
för samordning och utveckling inom försörjningsstöd.

För uppdraget Yrkesresan genomförs en nationell förstudie inom
verksamhetsområdet LSS.

För uppdraget Resurscentrum har 2,4 miljoner beviljats i statliga
medel för att utveckla länsövergripande Resurscentrum mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld tillsammans med Länsstyrelsen,
Regionen och kommunerna.
I uppdraget Suicidprevention har Regionen överlämnat projektledningen
till Kommunförbundet. En projektledare håller därför på att rekryteras.
Inom uppdraget God och Nära vård håller projektkontoret på att etableras
och finansieringen delas av
kommunerna och Regionen. Ida Petterson från Kommunförbundet utgör
en resurs i Projektkontoret Nära vård.
I uppdraget Psykisk hälsa har en budget för 2021 fastslagits och
statsbidrag beslutas i november. Förhandlingar på nationell nivå om
statsbidragen för 2022 pågår.
Utbildningarna inom missbruk/beroende har kommit i gång och
finansieras av gemensamma statsbidrag (ca. 800 000 kr). I utbildningarna
deltar både kommunernas och Regionens personal.
En gemensam resurs som samordnar samverkan mellan Region och
kommunerna har rekryterats. Denna resurs finansieras gemensamt under
två år från statsbidragen.
Uppdragen samordning inom våld i nära relationer och Hedersrelaterat
våld utförs nu inom ramen för Resurscentrum och utgår som separata
utvecklingsprocesser.
Inom utbildningsområdet har Vuxenutbildning skrivit en
överenskommelse med Kommunförbundet om att finansiera ytterligare
25% samordningstjänst, det vill säga totalt 50%, för att bland annat får
stöd inom lärcentrum och samordnad verksamhetsutveckling inom
Vuxenutbildning.
Inriktningsbeslut förväntat överskott
Kommunförbundet kommer troligen generera ett överskott 2021.
Överskotten kan inte lyftas över till nästa verksamhetsår utan vinstskatt.
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Förslagsvis återlämnas genererat överskott 2021 till respektive kommun.
Bilaga
•
•
•

Tertial 2 Styrelse
Tertial 2 Total
Projekt- och uppdragsportfölj

§ 31 Muntlig information om regional utredning missbruk
och beroendevården
Beslut
Styrelsen beslutar att
•

Lägga informationen till handlingarna.

Ärende
Muntlig information om regional utredning av missbruk och
beroendevården.
Bakgrund
Social Reko gav i maj år 2020 beredningsgruppen uppdragsdirektivet att
kartlägga aktuellt nuläge samt se över de utvecklings- och
förbättringsbehov som finns inom länets missbruk och beroendevård.
Syftet med uppdragsdirektivet är att få en gemensam bild av länets
missbruks- och beroendevård och föreslå utvecklings- och förbättrings
satsningar som kan komma att behöva genomföras. Arbetet, som pågått
under ett års tid, har genomförts av två projektledare, en från regionen
och en från Kommunförbundet, samt en styrgrupp med representation
från kommunens socialtjänst samt regionens primär- och specialistvård.
Även en översyn och revidering av länsöverenskommelsen inom
missbruk och beroende området har ingått. Det revideringsarbetet
kvarstår och kommer genomföras utifrån de beslut som Social ReKo
fattar.
Resultat
Resultatet av uppdragsdirektivet visar att det finns stora
utvecklingsbehov och förbättringsområden, främst inom primär- och
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specialistvården. Trots att båda huvudmännen har ansvar för de
målgrupper som kartlagts, finns stor variation mellan vad länets
kommuner kan erbjuda och vad regionens primär- och specialistvård
erbjuder.
En orsak är att det idag inte finns någon verksamhet inom regionens
primär- och specialistvård som har ett samlat uppdrag för att hjälpa de
målgrupper som är aktuella för den här rapporten. Det medför att
socialtjänsterna i länet tar ett större ansvar för målgrupperna än vad som
ingår i deras uppdrag.
Ett av utvecklingsområdena som föreslås är att regionen ger en
verksamhet ett mer samlat uppdrag. Det skulle kunna ge dessa individer
en bättre sammanhållen vård och tydliggöra att regionen måste ta ett
ansvar även för personer som har ett pågående missbruk och beroende.
Insatser för målgruppen personer med samsjuklighet är begränsade både
inom länets kommuner eller primär- och specialistvård. Här finns således
stora förbättringsbehov hos båda huvudmännen, dock i samarbete med
länets elevhälsa och ungdomsmottagningar.
Personer från åldersgruppen 65 år och äldre är en grupp som har kommit
att bli alltmer hjälpsökande. Här behöver samarbetet mellan
huvudmännen gällande bland annat äldreomsorgens insatser utvecklas
och förbättras.

Bilaga
•

Presentationsbilder.
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§ 32 Pensionskompensation Regionen
Beslut
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärende
Status pensionskompensation verksamhetsövergång RVN och
kommunerna.
Bakgrund
Den externa utredningen är klar och diskuterades vid föregående
styrelsemöte i september. Kompensationssumman landar enligt
utredningen ganska precis mitt i mellan regionens och kommunernas
egna summor. Det kvarstår dock frågetecken kring om gruppen födda år
1934–37 är kompenserade eller inte. Regionen vidhåller med säkerhet att
så är fallet.
Status
Enligt styrelsebeslut 2021-09-17 har utredaren fått uppdraget att ta fram
faktaunderlag för om födda år 1934–37 har kompenserats till
kommunerna. Utredaren har också fått uppdraget att ta fram ett
faktaunderlag vad det gäller övergångslärare.
Utredarens lägesrapportering:
Födda år 1934–37:
Inget kommunarkiv har haft personalbilagorna i sina arkiv för att
utredaren ska kunna söka i kommunens utbetalningar om de har
utbetalningar för personer födda 1934–1937. Utredaren har då eftersökt
och fått underlag från regionarkivet och där det fanns. Per post har
utredaren nu fått utskrifter gällande Sundsvall och Örnsköldsvik.
Utredaren har haft möte med Leif Rönnmark, ekonom på Sundsvalls
kommun som får bilagor varje månad från KPA på vilka som får
pensionsutbetalningar. Där kommer utredaren att göra stickprov på
personer från bilagan från 1994 och om det finns någon utbetalning idag.
Lön och pension på Sundsvalls kommun har dock meddelat att de inte
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vet hur de skulle kunna göra sökningarna i nuvarande IT-systemet för att
ge svar på utredarens frågor.

Övergångslärare:
När det gäller övergångslärare har utredaren haft ett samtal med Lars
Halén. Och fått information om att det fanns ett riktat statsbidrag till
landstingen för kostnader för särskolan, se SOU 1991:30. Från 1992
gjordes detta om till att bli en del i det generella statsbidraget till
kommunerna, med extra bidrag för invånare i åldern 7-20 år. Det framgår
inte hur stort statsbidraget var eller vad det ska täcka för kostnader. I
avtalet från 1993 står det att kostnaderna för landstinget i budget år 1993,
87 mnkr ska skatteväxlas. Varför det skatteväxlas och om det
finansierades i sin helhet med statsbidrag är oklart. Antagligen var
statsbidraget bara en delmängd i tex. riktade insatser. Utredaren har sökt
regionarkivet igen för att få fatt i bilagan som visar vilka kostnader som
ingick i beloppet. Lars Halén har fått utredarens antaganden och texterna
i avtalet tillsänd sig för att fundera ytterligare en sväng på vad som
skatteväxlades och vad som var statsbidrag.
Utredaren har också haft kontakt med SKR:s tjänstemän som var med vid
övergången för att reda ut vilka kostnader som ingått.
Utredningen beräknas vara klar i god tid till nästa styrelsemöte i
november.

EL

MS

Mötesdatum Styrelsen 29 oktober 2021 Justerandes signaturer:........................Sida 9

Styrelsemöte nr 6
Datum 2021-10-29

§ 33 Ny medlem strukturfondspartnerskapet
Beslut
Styrelsen beslutar att Malin Svanholm och Per Nyhlén ska nomineras
som representant till strukturfondspartnerskapet.
Ärende
Val av ledamot till Strukturfondpartnerskapet.
Bakgrund
Med anledning av att Anna-Belle Strömberg fått Riksdagsuppdrag och
avsagt sig alla regionala uppdrag behövs ny kommunal representant utses
till Strukturfondpartnerskapte (SFP). Kommunerna ska tillsammans utse
två representanter, en kvinna och en man. Detta utifrån det reglemente
som styr SFP. SFP:s ordförare väljer sedan formellt kandidat.
Mandatperioden gäller fram till 2022-12-31 och det återstår två möten till
under mandatperioden. Nästa möte är den 7-8 december i Östersund.
Ytterligare ett möte kommer att genomföras i mars 2022.
Västernorrlands kommuner har för närvarande tre ledamötesplatser i SFP
som Sven-Ove Danielsson Ånge och Christina Lindberg Härnösand
innehar, en plats är vakant.
Val av ledamöter till ny mandatperiod för SFP kommer upp som ärende
under våren 2022.
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§ 34 Styrelsearvoden

Beslut
Styrelsen beslutar att skicka frågan till valberedningen inför
förbundsmötet med en uppmaning om att arvodena bör ses över så att de
överensstämmer med kommunernas nivåer. Styrelsen önskar också att
valberedningen ser över om ett förtydligande av hur stor procent man ska
ha som kommunal- eller oppositionsråd för att arvode från
Kommunförbundet ska utgå är aktuellt.
Ärende
Arvode Kommunförbundets styrelse.
Bakgrund
Frågan om vad som gäller kring styrelsens arvode har varit upp för
diskussion tidigare och beslut togs då att frågan skulle avhandlas vid ett
styrelsemöte under hösten.
I Kommunförbundets stadgar §18 behandlas styrelsens ersättningar:
”§ 18 Förbundsmötet beslutar om ersättningar till styrelsen, styrelsens
ordförande och vice ordförande samt arvode till revisorer. Styrelsen
beslutar om grunder för ersättningar till innehavare av övriga
förtroendeuppdrag hos förbundet. ”
Det är brukligt att styrelsen ser över arvodesfrågan inför kommande
mandatperiod. Styrelsen har möjlighet att lyfta frågan om styrelsearvoden
vid kommande årsmöte i april 2022 och föreslå en förändring.
Medsänd bilaga är gällande arvoden för styrelsen. Det finns ingen gräns
idag för hur stor procent man ska ha som kommunal- eller
oppositionsråd. Detta kan behöva förtydligas. Det skulle också vara bra
med ett förtydligande om vad som gäller vid byte av ordföringar under
ett år.

Bilaga
•

Arvoden för styrelsen
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§ 35 Styrelsemöten 2022

Beslut
Styrelsen beslutar att
•

Fastslå styrelsemöten, arbetsutskott och förbundsmöte för 2022
enligt förslag.

Ärende
Kommunförbundets styrelsemöten, mötesformer och datum, AU och
årsmöte 2022.
Bakgrund
Under pandemin har digitala möten varit rådande vilket på många sätt
skapat mer tid till arbete och mindre resor som påfrestar miljön.
En synkronisering av mötesdatum 2022 för Kommunförbundets styrelse
och möten för Regionalt samverkansråd har gjorts med Regionen.
Kommunförbundets styrelse har under ett år generellt på våren att
hantera årsbokslut och verksamhetsberättelse föregående år, underlag och
upplägg för förbundsmötet, förbundsavgift kommande år samt
tertialuppföljning innevarande år. Under hösten är det främst ärenden
kring verksamhetsplan och budget kommande år samt tertial- och
verksamhetsuppföljning innevarande år.
Kommunförbundets styrelsemöten 2022 föreslås att läggas, som
tidigare, på fredag förmiddag mellan kl. 9-12 i första hand digitalt
följande datum:
Våren 2022: 21/1, 25/2, 25/3, 10/6 där ett fysiskt möte läggs den 25
mars med fokus på kommande förbundsmöte och underlag till det.
Förbundsmötet 2022 läggs fysiskt den 28/4. Förslagsvis genomförs på
förmiddagen en webbsänd välfärdskonferens med externa föreläsare. På
välfärdskonferensen kan deltagandet vara valfritt, fysiskt eller digitalt. På
eftermiddagen genomförs förbundsmötet fysiskt med kommunernas
ombud varefter ett kort konstituerande styrelsemöte läggs.
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Hösten 2022: 28/10, 25/11 och 16/12 där ett fysiskt möte läggs den 25
november med fokus på diskussion kring budget och verksamhetsplan
2023.
De fysiska mötena genomförs i Kommunförbundets lokaler.
Följande datum föreslås för Kommunförbundets AU år 2022:
Mellan klockan 8-9 digitalt den 17/1, 18/2, 18/3, 22/4, 3/6, 21/10, 18/11,
9/12.
Underlag till AU skickas ut tre dagar före och läggs ut på
ProjectCompanion till styrelsen fem dagar före mötet.
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§ 36 Styrelsens delaktighet i framtagande av nytt avtal för
North Sweden European Office (NSEO)
Beslut
Styrelsen beslutar att punkten ska tas upp på nästa styrelsemöte. Inför
detta ska tidigare avtal tas fram som en bilaga så att det går att bedöma
hur nuvarande avtal ser ut och om något bör tillföras.
Ärende
Styrelsens delaktighet i processen för framtagande av nytt avtal NSEO.
Bakgrund
Charlotte är idag kommunernas representant i NSEO:s styrelse och Erik i
ägarrådet. Processen för att ta fram ett nytt avtal om ett fortsatt North
Sweden European Office kommer att påbörjas under hösten. Första steget
handlar om att utvärdera nuvarande verksamhet och organisationsform.
Under våren nästa år kommer ett första förslag till avtal som kommer att
processas av ägarrådet under hösten 2022. Beslut om nytt avtal planeras
till våren 2023.

EL

MS

Mötesdatum Styrelsen 29 oktober 2021 Justerandes signaturer:........................Sida 14

Protokoll styrelsen Kommunförbundet
Västernorrland 2021-10-29
Slutgiltig revideringsrapport
Skapad:

2021-11-04

Av:

Inger Lind (inger.lind@kfvn.se)

Status:

Signerat

Transaktions-ID:

CBJCHBCAABAAm57EqNiNh3WizXkbkzlj-Eefj61HCZmk

2021-11-05

”Protokoll styrelsen Kommunförbundet Västernorrland 2021-1029” – historik
Dokumentet skapades av Inger Lind (inger.lind@kfvn.se)
2021-11-04 - 09:38:51 GMT– IP-adress: 62.119.175.12

Dokumentet skickades med e-post till Annelie Ledin (annelie.ledin@kfvn.se) för signering
2021-11-04 - 09:48:37 GMT

E-postmeddelandet har visats av Annelie Ledin (annelie.ledin@kfvn.se)
2021-11-04 - 16:47:00 GMT– IP-adress: 92.32.158.132

Dokumentet har e-signerats av Annelie Ledin (annelie.ledin@kfvn.se)
Signaturdatum: 2021-11-04 - 16:47:26 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 92.32.158.132

Dokumentet skickades med e-post till Erik Lövgren (erik.lovgren@ange.se) för signering
2021-11-04 - 16:47:28 GMT

E-postmeddelandet har visats av Erik Lövgren (erik.lovgren@ange.se)
2021-11-04 - 18:12:56 GMT– IP-adress: 78.79.253.71

Dokumentet har e-signerats av Erik Lövgren (erik.lovgren@ange.se)
Signaturdatum: 2021-11-04 - 18:14:28 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 78.79.253.71

Dokumentet skickades med e-post till Malin Svanholm (malin.svanholm@kramfors.se) för signering
2021-11-04 - 18:14:29 GMT

E-postmeddelandet har visats av Malin Svanholm (malin.svanholm@kramfors.se)
2021-11-05 - 18:23:11 GMT– IP-adress: 93.94.208.154

Dokumentet har e-signerats av Malin Svanholm (malin.svanholm@kramfors.se)
Signaturdatum: 2021-11-05 - 18:34:09 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 93.94.208.154

Avtal har slutförts.
2021-11-05 - 18:34:09 GMT

