
 

 

Protokoll styrelsen Kommunförbundet Västernorrland 

 

Plats: Via Teams 

Tid:  2021-05-21 kl. 09.00-11.00  

Närvarande:  Erik Lövgren (S), Ånge, ordförande 

Anna-Britta Åkerlind (C), Örnsköldsvik, 1:e vice ordf.  

Åsa Sjödén (S), Sollefteå, 2:e vice ordf. 

 Niklas Säwén (S), Sundsvall 

 Alicja Kapica (M), Sundsvall 

 Anna-Belle Strömberg (S), Örnsköldsvik   

 Andreas Sjölander (S), Härnösand 

 Christina Lindberg (C), Härnösand 

 Stefan Dalin (S), Timrå  

 Tony Andersson (M), Timrå 

 Malin Svanholm (S) Kramfors   

 Anders Mjärdsjö (M). Ånge   

  

Charlotte Sandelius, förbundsdirektör 

Jennie Olofsson, Kommunförbundet, sekreterare 

Anneli Okerman, Kommunförbundet (punkt 3) 

Jessica Eriksson, Kommunförbundet (punkt 4) 

 

  

Utses att justera   Stefan Dalin       

Paragrafer  17 - 22 

Underskrifter 

Sekreterare: Jennie Olofsson 

Ordförande: Erik Lövgren  

Justerande: Stefan Dalin  

Jennie Olofsson (24 May 2021 14:35 GMT+2)

Stefan Dalin (30 May 2021 19:18 GMT+2)
Stefan Dalin
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§ 17 Muntlig info från ledningen  

Beslut 

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Personalläget 

Kommunförbundet har dragits med en del vakanser och 

personalomsättning senaste året. Därutöver har vi inom kort 

pensionsavgångar som kommer att innebära stor förlust av erfarenhet och 

kunskap men som också skapar möjlighet till förnyelse och utveckling.   

Behovet av Kommunförbundets samordnarfunktion och intresset för 

gemensamma utvecklingsaktiviteter mellan såväl kommuner som andra 

aktörer ökar samtidigt som resurser för gemensamma projekt och 

utvecklingsinsatser har varit svåra att dedikera.  

Samordning verksamhetsförlagd utbildning  

Socialchefer har träffat representanter från MIUN och RVN för att skapa 

en gemensam samordning av VFU för sjuksköterskor. Ett förslag är nu 

en gemensam resurs på RVN som får ett samordningsansvar för VFU:n 

från vilken  kommunerna också köper del av tid från.          
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§ 18 Redovisning av tertial 1  

Beslut 

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Ekonomiskt läge 

Tertial 1 Styrelsen: 

Intäkterna är något lägre än budgeterat främst beroende på att projekten 

inte upparbetat kostnaderna i den utsträckning som var planerat. Orsaken 

till det är främst brist på resurser i projekteten. Överskottet på 

arrangerade kurser beror främst på att förbundsmötet genomfördes 

digitalt. Därutöver är det personalkostnaderna som ligger under budget, 

detta på grund av ej tillsatta vakanser, sjukskrivningar samt uppväxling 

av personalkostnader till projekt. Vi har också sålt fonder med högre 

vinst än budgeterat.  

Tertial 1 Totalt: 

På intäktssidan var det budgeterat en överföring av statliga medel som 

inte nyttjats från tidigare år till 2021 på 900 tkr. Dessa medel ingick i de 

5,8 milj som återbetalades till kommunerna. Det är orsaken till denna 

budgetavvikelse. En familjehemskonferens är budgeterad med har ännu 

ej kunnat genomförts samt ytterligare vakanser inom socialtjänsten och 

GFO ger avvikelse på Total mot budget på nära 2 milj.  

Rekryteringar pågår löpande och vakanser har tillsats när lämpliga 

sökanden funnits. Konferenser och utbildningar som behöver genomföras 

fysiskt skjuts fram vilket troligen innebär ökade kostnader i höst. 

Budgeten kommer därmed sannolikt vara i bättre balans vid tertial 2 och 

3.      

Verksamhetsläge 

Inga avvikelser på uppdragssidan. Vad gäller projekt har det varit svårt 

att få in resurser från kommunernas verksamheter vilket i sig skapat 
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förseningar och risker i de leveranser som projekten har åtagit sig. 

Pandemin har definitivt haft en stor påverkan på resurssvårigheterna och 

har därför också varit svåra att åtgärda. Omprioriteringar har varit 

tvungna att göras och hanterats löpande i projekten. Riskerna är fortsatt 

stora i pågående projekt.  

Bilaga 

• Styrelse Tertial 1 

• Total Tertial 1 

• Projekt- och uppdragsportfölj 2021 
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§ 19 Nytt uppdrag gemensamt Resurscentrum mot våld  

Beslut 

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Bakgrund 

Anneli Okerman är utvecklingssamordnare och arbetar med frågan mäns 

våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Hon berättar om ambitionen 

och arbetet kring att tillsammans skapa ett resurs- och kompetenscentrum 

mot våld.  

 

Uppdraget tillhör SKR:s Kvinnofridssatsning under 2018-2020 med 

möjlighet till förlängning under 2021-2023 utifrån att man ansöker varje 

år om stadsbidrag.  

 

Styrelsen ser positivt på det pågående arbetet och vill att Anneli 

återkommer med information om hur arbetet går.  

 

Hemsidan är under uppbyggnad och finns på 

www.vasternorrlandmotvald.se 

 

 

Bilaga 

 

• Presentationsbilder 
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§ 20 Nytt uppdrag Yrkesresan  

Beslut 

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Bakgrund 

 

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som 

syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare 

och invånare.  

 

Målet är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens 

att utveckla socialtjänsten. Konceptet innehåller både digitalt lärande och 

fysiska utbildningsträffar som anordnas regionalt. 

 

Jessica Eriksson berättar om projektet och hur man planerar arbetet 

framåt.  

 

En intresseanmälan kommer att skickas in till SKR i maj för att 

tillsammans med Jönköping göra förstudier för två nya yrkesresor.  

 

 

Bilaga 

 

• Presentationsbilder 
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§ 21 Regionalt samverkansråd  

Beslut 

Styrelsen beslutar att lyfta nedanstående fråga till Regionala samverkansrådet . 

Aktuella frågor till Stora regionala samverkansrådet 

• Frågan om E14 bör lyftas. Ett uppdrag bör ges till RVN för att ta 

fram en samhällsekonomisk analys så att en diskussion med 

Trafikverket kan föras som bygger på ett väl underbyggt 

underlag.   

 

Ordförande tar med sig frågan till RVNs ordförande om hur ett 

långsiktigt arbete i regionen ska ske inom kompetensförsörjningsområdet 

då inget nytt arbetssätt har diskuterats eller implementerats.  
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§ 22 Övriga frågor  

Beslut 

Styrelsen beslutar enligt nedan 

- Inbjudan om Europaforum Norra Sverige 3 juni skickas ut via 

mejl. Alla välkomnas att delta.   

- Instruktioner för ny inloggning till ProjectCompanion har skickats 

ut tidigare. Den som har problem med inloggningen meddelar 

Charlotte detta för att få hjälp.   

- Verksamhetsberättelsen för GFO är precis klar och är publicerad i 

ProjectCompanion. Charlotte skickar ut denna via mejl också. 

Utvärdering av GFO är upphandlad och genomförs av Linköpings 

Universitet. Utvärderingen ska vara klar sista juni och kommer att 

redovisas till styrelsen.  
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