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§ 1 Muntlig info från ledningen  

Beslut  

Styrelsen beslutar att  

• Lägga informationen till handlingarna.  

 

Personalläget 

En tidsbegränsad projektekonom har anställts som förstärkning av 

projekten. Samordnare för barn och unga området och projektledare för 

suicidprevention börjar i mars och april. Två utökade uppdrag har till 

kommit, samordning av försörjningsstöd och nationellt uppdrag att ta 

fram yrkesresa för Funkisområdet. Samordnare och projektledare 

kommer att rekryteras under våren.  

 

Verksamhetsläget 

Återgång till det ”nya normala” pågår, succesiv återgång till fysisk 

närvaro på kontoret. Fortsatt förtätning av kontorslokalerna, alla sitter 

minst två i varje rum nu samt att ett storrum ordnats för att flytta in GFO 

i ordinarie lokaler.  

 

Projektet Digitaliseringsguiden avslutas i april och avslutningskonferens 

genomförs den 10 mars och att vi nu har två internationella projekt 

pågående inom partnerskapet Ernact.  

 

Mycket händer inom socialtjänstområdet. Kommunförbundet har gjort en 

förstudie för yrkesresa inom funktionshinderområdet som blivit så bra att 

man nu vill att vi även tar på oss det nationella uppdraget att skapa denna 

yrkesresa. Förslaget till ny socialtjänstlag, som troligen kommer att 

beslutas efter valet och träda i kraft årsskiftet, kräver en hel del 

förberedelser. Lagen kommer att påverka kommunerna och det riskerar 

blir stora och kostsamma utmaningar. En diskussion förs med SKR för 

att få till resursförstärkningar för kommunerna inför detta. 

Andemeningen i den nya lagen är mer fokus på förebyggande, 

uppföljning av verksamheten, utveckling som bygger på evidens samt att 

beslut om insatser kan göras utan biståndsbedömning.  

 

 

 

 

 

 

EL JA
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§ 2 Verksamhetsplan 2022 
 

Ärende  

Verksamhetsplan 2022 

 

Beslut  

Styrelsen beslutar att  

• föreslå förbundsmötet att besluta verksamhetsplan 2022 enligt förslag.  

 

Bakgrund 

Inför verksamhetsplaneringen 2021 gjordes ett genomgripande arbete 

utifrån att styrelsen upprättade nya övergripande mål för verksamheten. 

Verksamhetsplanen utvecklades från att innehålla närmare ett 10-tal 

övergripande mål och ett 30-. tal delmål till att fokusera på de fyra nya 

övergripande målen som styrelsen beslutat och utifrån dessa fokusera på tre 

utmaningar med tillhörande löften.  

Under 2021 har arbetet fortsatt med att utveckla verksamhetsplanen genom 

att ta vara på nätverkens synpunkter, arbeta med vår egen förståelse av de 

fokuserad utmaningarna och uppföljning av verksamhetens resultat.  

Förslag till verksamhetsplan 2022: 

De synpunkter som nätverken lyft kring vår verksamhetsplan 2021 har främst 

varit positiva. Samtliga har lyft att fokusområde 1: kärnutmaningen och 2: 

kompetensförsörjning som angelägna områden för kommunerna och viktigt att 

fokuserat långsiktigt på. De har också lyft att de är viktiga för kommunerna att 

få möjlighet till samarbete och stöd i dessa utmaningar.  

Fokusområde 3: den interna utmaningen, har svängt något från att man inte 

riktigt tyckte att den var aktuell för kommunerna, till att man ändå ser det som 

viktigt att Kommunförbundet också har fokus på att utvecklas som organisation 

och funktion för att eftersträva maximal nytta för kommunerna.  

Vi har därför fortsatt vårt arbete med att förbättra vår verksamhetsplan för 

2022, utan att göra några större riktningsförändringar. Utvecklingen har främst 

bestått i att förtydliga och förankra vår egen förståelse för hur vi bäst kan bidra 

till fokusutmaningarna. Vi har också förtydligat löftena och ersatt dem med 

målsättningar. Fokusområdena som utmaningar från 2021 kvarstår, då vi ser 

dem så långsiktiga och högst aktuella för kommunerna även fortsättningsvis.  

EL JA
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Bilaga: 

• Verksamhetsplan 2022 
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§ 3 Förbundsavgift 2023 

 

Ärende  

Förbundsavgift 2023 

 

Beslut  

Styrelsen beslutar att:  

• Föreslå förbundsmötet att besluta om förbundsavgift 2023 enligt förslag. 

 

Bakgrund  

Med utgångspunkt från en övergripande beräkning av fasta kostnader för 

drift och genomförande av verksamhetsplan för Kommunförbundet, se 

bilaga, föreslås att förbundsavgiften för 2023 höjs med 2 % det vill säga 

med 173 284 kr som fördelas enligt kommunernas innevånare per den 1 

november 2022.  

 

Ett ytterligare argument för att vi har behov av att höja medlemsavgiften 

är att pensionerna höjs med anledning av det nya centrala pensionsavtalet 

från 2023. Hur denna höjning slår på pensionskostnaderna är ännu ej 

beräknat och är inte med i underlaget för beräknade driftskostnader.  

 

Enligt ovanstående förslag föreslås 2023 års förbundsavgift uppgå till 8 837 475 kr.  

 

En diskussion fördes i styrelsen kring vad förbundsavgiften finansierar 

och huruvida Kommunförbundet ska ha någon kompensation för 

kostnadsökningar som andra kommunala verksamheter sällan får. 

Basfinansieringen på 6,75 årsarbetare skapar möjlighet till att ”växla 

upp” verksamheten med externa medel, främst statliga, som gör att över 

30 årsarbetare kan arbeta i verksamheten.   

 

Bilaga:  

• Underlag prognostiserad beräkning av förbundsavgiften.  
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§ 4 Valberedningens förslag till arvoden 

Ärende  

Valberedningens förslag till justering av arvoden 

 

Beslut  

Styrelsen beslutar att:  

• föreslå förbundsmötet besluta justering av arvoden enligt 

valberedningens förslag.  

• föreslå förbundsmötet ge valberedningen uppdraget att se över 

arvodesmodellen.  

 

Bakgrund  

Valberedningen har sett över arvoden för ledamot och ersättare som är 

arvoderade som politiker i den egna kommunen och föreslår en ändring i 

nuvarande arvoden.  

 

Valberedningens förlag är att ordet, heltidsarvoderade, läggs till i 

meningen, ”Ledamot och ersättare som är heltidsarvoderade som 

politiker i den egna kommunen erhåller inget sammanträdesarvode från 

Kommunförbundet”.  

 

I övrigt gäller texten enligt tidigare, alltså inga höjningar för presidiet och 

inga höjningar av sammanträdesarvodet halvdag respektive heldag. 

Regeln för maxgräns för förlorad arbetsförtjänst kvarstår också.  

 

En diskussion fördes kring att tolkningen av ”heltidsarvoderad” kan bli 

otydlig då det kan vara olika i kommunerna och att det böra skapas en 

följsamhet med kommunernas arvodesregler. Arvodena har sett lika ut 

under många år och styrelsen vill därför gärna se en översyn av modellen 

där valberedningen tar fram ett nytt förslag efter förbundsmötet.  

 

Bilaga:  

•  Arvoden för styrelsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL JA

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAexIXiSZ8Zt-AFjtVh_RfwiApw0yVj0YR
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAexIXiSZ8Zt-AFjtVh_RfwiApw0yVj0YR


 Styrelsemöte nr 1 

Datum 2022-02-25 

 

   

 

 

 
Mötesdatum Styrelsen 25 februari 2022 Justerandes signaturer:........................Sida 7 

 

 

 

 

  

§ 5 Statliga medel 2022 

Ärende 

Statliga medel 2022 

Förslag till beslut 

Styrelsen beslutar att: 

• Lägga informationen till handlingarna 

 

Bakgrund 

 

Statsbidrag inom socialtjänstens område: 

Årligen ingår regeringen och SKR överenskommelser inom ett antal områden. 

De senaste åren har man inom ett par prioriterade områden börjat rikta 

gemensamma medel till huvudmännen för att stimulera samverkan och 

gemensam utveckling. Under årens lopp har kommunernas önskan varit att 

dessa rekvirerats av Kommunförbundet. 

 

För 2022 har två sådana överenskommelser ingått: 

God och Nära vård 2022  

Psykisk hälsa 2022 

 

Därutöver har SKR beviljats medel att fördela till Regionala samverkans och 

stödstrukturer för arbete inom Våld i nära relationer. 

Sirpa Virtanen ger muntlig information.  

 

Bilaga: 

• Presentation av medlen som omfattar ca. 40 miljoner kronor 

Lärcentrum - 4,5 miljoner till länet 

Som en del i ett extra uppdrag till Kommunförbundet, inom 

vuxenutbildningssamordningen, arbetar utbildningssamordnaren årligen med 

att stötta Västernorrlands kommuner med statsbidragsansökan för lärcentrum. 

EL JA
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Utbildningssamordnaren samordnar två nätverk och hjälper till med att 

arrangera möten för att grupperna gemensamt ska besluta vad som behöver 

utvecklas, vilka projekt som ska genomföras och hur mycket pengar som ska 

sökas. Detta arbete följs sedan upp och redovisas till Skolverket. En kommun 

är ansvarig för själva ansökan men Kommunförbundet stöttar med allt arbetet 

kring det. Denna process upprepas varje år.  

Året innan Kommunförbundet tog över samordningen av arbetet beviljades 0 

kronor, 2021 beviljades 6,6 miljoner kronor och för 2022 beviljades cirka 4,5 

miljoner kronor. Statsbidraget är avgörande för att länets lärcentrum ska kunna 

utvecklas.  

Utbildningsnivån i länet är fortfarande låg, lägre än riksgenomsnittet. 

Resurssatta, tillgängliga och attraktiva lärcentrum, som motor, mäklare och 

mötesplats, är avgörande för att våra medborgare ska kunna bli kvar på orten 

och vidareutbilda sig på både gymnasial och eftergymnasial nivå. Efter 2021 

års projekt beviljat av Skolverket bedrivs nu lärcentrum i samtliga sju 

kommuner i Västernorrland.  

En nulägesanalys visar fortfarande på stora skillnader mellan regionens 

lärcentrum avseende utbildningsutbud, studie/studerandestöd, fjärr- och 

distansbaserat lärande, lokaler och dess tekniska utrustning samt resurssättning. 

Det innebär att befintliga eller presumtiva studerande inte kan räkna med 

likvärdiga och tillgängliga lärcentrum i vår region. Lärcentrum i alla 

kommuner är ett viktigt steg i vår gemensamma utvecklingsresa i 

Västernorrland. En resa som måste fortsätta, i och med den allt snabbare 

förändringstakten på arbetsmarknaden, för att samtliga lärcentrum ska kunna 

stödja det livslånga lärande och arbetsmarknadens 

kompetensförsörjningsbehov. Ur ett likvärdighets- och demokratiperspektiv 

ska inte bostadsort i Västernorrland eller övriga landet vara ett hinder för 

likvärdig tillgång till utbildning. 

För 2022 kommer pengarna att användas till digital lärmiljö och 

kommunikationsteknik, ökat och anpassat stöd, service och tillgänglighet samt 

för att öka utbud/tillgänglighet till YH/Högre utbildning. 
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§ 6 Verksamhetsplaner övriga uppdrag 

Ärende  

Verksamhetsplaner för Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer, 

Vård och omsorgscollege, Gemensam familjehemsorganisation och 

Forskning och utveckling. 

 

Beslut  

Styrelsen beslutar att: 

• Lägga informationen till handlingarna 

• En genomgång av gymnasiesamverkan läggs till dagordningen för 

nästa styrelsemöte.   

 

Bakgrund  

Flera av de övriga uppdrag som Kommunförbundet samordnar tar fram 

en verksamhetsplan för det kommande året. Verksamhetsplanerna 

beslutas av uppdragets styrgrupp eller ledande forum. 

Kommunförbundets styrelse får framtagna verksamhetsplaner för 

kännedom.  

Flera verksamhetsområden tar inte fram en formell verksamhetsplan 

ännu. Nedan beskriv några av dessa områdens fokus under 2022.  

Vuxenutbildningssamverkan 

Vuxenutbildningssamverkan är en relativt ny samverkan där nätverken 

just nu arbetar med att formalisera och strukturera upp samverkan. 

Nätverken har ännu inte årliga verksamhetsplaner utan håller på att ta 

fram en dokumentation kring vad vuxenutbildningssamverkan syftar till, 

hur den är organiserad och vad den innehåller.  

 

Inom vuxenutbildningssamverkan fokuserar de nu främst på 

nedanstående frågor 

• Verka för en gemensam utbildningsplattform som ska synliggöra 

olika typer av utbildningar som finns i Västernorrland (Sundsvall 

driver arbetet). 

• Hur kan vi samverka mer mellan vuxenutbildningarna i länet för 

att vara ännu starkare vid stora företagsetableringar. 

• Ökad samverkan mellan gymnasiet och vuxenutbildning  

• Planering och dimensionering av yrkesutbildningar (så kallad 

regionalt yrkesvux). 

• Gemensam dialog kring regeringens förslag kring planering och 

dimensionering av gymnasial utbildning och vad det kommer att 

innebära för kommunerna. 

EL JA
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• Skolledarkonferens för skolledare inom gymnasiet och 

vuxenutbildningen i Västernorrland, Jämtland och Härjedalen. 

Arrangeras inom gymnasiesamverkan, via Kommunförbundet.  

• Utveckling av länets lärcentrum och arbete med de projekt som 

beviljats i den gemensam statsbidragsansökan (4,5 miljoner 

kronor för 2022). 

Gymnasiesamverkan 

Inom gymnasiesamverkan arbetar man enligt en återkommande 

årsprocess som bland annat innebär dialog, planering och dimensionering 

av kommande kommunalt gymnasieutbud samt sammanställer en 

gemensam prislista för ett område inom samverkansområdet. Man 

arrangerar också en skolledarkonferens för skolledare inom gymnasiet 

och vuxenutbildningen i Västernorrland, Jämtland och Härjedalen där ett 

90-tal skolledare deltar. Gymnasiesamverkan utgår från ett 

samverkansavtal.  

 

Utöver den årliga processen fokuserar nätverket i år på: 

• Utredning kring gemensamt antagnings kansli för de kommunala 

gymnasieskolorna i länet. 

• Samverkan med vuxenutbildningen. 

 

Malin Svanholm lyfte att vi bör gör ett omtag kring gymnasiesamverkan 

och gör en ny kartläggning kring utbudet av gymnasieutbildningar i länet. 

Det för att kommuner inte ska starta gymnasieutbildningar utan dialog 

med varandra och att kommunerna ska satsa på det de är bra på. Nu har 

nya utbildningar startats upp i flera kommuner utan denna dialog. Ett 

behov av att få en information om hur arbetet inom gymnasiesamverkan 

fungerar idag lyftes.  
 

Bilaga:  

 

• Verksamhetsplan Socialtjänsten samverkan och stödstrukturer  

• Verksamhetsplan Vård och omsorgscollage  

• Verksamhetsplan Gemensam familjehemsorganisation  

• Verksamhetsplan Forskning och utveckling  

• Projekt- och uppdragsportfölj  
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§ 7 Välfärdskonferens och förbundsmöte 

Ärende 

Förslag till välfärdskonferens och förbundsmöte 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslås besluta att: 

• Genomföra välfärdskonferens och förbundsmöte enligt förslag 

Bakgrund 

Årets förbundsmöte genomförs den 28 april mellan kl. 13-14.30. Ombud 

med ersättare är kallade och underlag med föredragningslista läggs ut i 

Projekt Companion 14 dagar före mötet. Efter förbundsmötet genomförs 

ett konstituerande styrelsemöte. Förbundsmötet planeras att genomföras 

fysiskt på Härnösands Bibliotek.  

På förmiddagen planeras en välfärdskonferens som webbsänds så att 

deltagande kan ske såväl fysiskt som digitalt. Syftet med 

välfärdskonferensen är att lyfta intressanta och aktuella områden inom 

den kommunala välfärdsverksamheten, se bilaga inbjudan. Separat 

anmälan krävs för deltagande i välfärdskonferensen.   

 

Bilaga: 

• Inbjudan Välfärdskonferens 28/4. 
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§ 8 Former för strategiska frågor 

Ärende 

Diskussion kring former för att lyfta strategiska frågor för diskussion i 

Kommunförbundets styrelse.  

 

Beslut  

Styrelsen beslutar att: 

• Skjuta upp denna punkt till nästa styrelsemöte  

 

Diskussion 

Förslag om en workshop där man arbetar med Kommunförbundets mål 

och riktning diskuterades.  

 

Föreslaget datum för denna workshop är den 10:e juni. En workshop 

detta datum kanske inte fungerar så bra då det är skolavslutningar denna 

vecka då många kan vara ledig. Det är dock svårt att byta datum då 

kalendrarna är fulla.  
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§ 9 Regionalt samverkansråd 

 
Inga frågor inför kommande regionalt samverkansråd.  
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§ 10 Övriga frågor 
 
Ärende  

Förlikningsavtal pensionsskuld Region Västernorrland 

 

Beslut  

Styrelsen beslutar att: 

• Lägga informationen till handlingarna, pengarna kommer. 

 

Bakgrund 
Pengarna är på väg till de kommuner som ska få ersättning. De kommer 

när handlingarna är färdigsignerade. De är nu ute på sin andra 

signeringsrunda. Inget är ändrat innehållsmässigt, orsaken till att de fått 

gå om för signering är ett stavfel som upptäckts bland annat på ett namn. 
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