
  
   

 
Justering av detta protokoll tillkännages genom anslag på förbundets, kommunernas och Region Jämtland 
Härjedalens anslagstavlor under tre veckor efter justeringsdagen. 
  
Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län. 
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Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län
   
Plats  Samordningsförbundets kansli, Hus E, Campus 
Tid  16 januari 2023, kl. 08.00-08.30 
  
Paragrafer §§ 1 - 4 
  
Beslutande  Enligt förteckning 
  
Övriga deltagare Sara Comén, förbundschef 
  
Utses att justera Björn Sandal 
  
Justering 2023-01-17 
  
  
  
  
Underskrifter Sara Comén 
(digital signering) Sekreterare    
  
  
 Karin Näsmark  
 Ordförande 
  
  
 Björn Sandal 
 Justerande 
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Ledamöter:  Utsedd av: Beslutande Närvaro 

Karin Näsmark (S) Region Jämtland Härjedalen  X  

Ola Kereby Arbetsförmedlingen X  

Annika Källgård Försäkringskassan X  

Karin Sundin (S) Bergs kommun X  

Barbro Norberg (S) Bräcke kommun X  

Anders Häggkvist (C) Härjedalens kommun X  

Gunnel Persson Westin (S) Krokoms kommun   

Lennart Raswill (C) Ragunda kommun X  

Morgan Olsson (S) Strömsunds kommun X  

Bianca Zandén (V) Åre kommun X  

Björn Sandal (S) Östersunds kommun X  

 
Ersättare: 

 
Utsedd av: 

 
Beslutande 

 
Närvaro 

Jennie Klaesson (M) Region Jämtland Härjedalen   

Anders Söderman Arbetsförmedlingen   

Stefan Hedenström Försäkringskassan   

Daniel Danielsson (M) Bergs kommun   

Johan Loock (M) Bräcke kommun   

Christer Nordqvist (S) Härjedalens kommun   

Andreas Karlsson (C) Krokoms kommun   

Ellen Eriksson (S) Ragunda kommun   

Eskil Ehnberg (M) Strömsunds kommun   

Gabrielle Nyberg (M) Åre kommun   

Linnea Wigg Victor (M) Östersunds kommun   
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§ 1 Val av ordförande för perioden 2023-2026  
Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser utser styrelsen, bland 
sina ledamöter, en ordförande och en eller två vice ordförande för den tid som styrelsen 
bestämmer. Enligt 5 § i förbundsordningen ska styrelsen utse en ordförande och en vice ord-
förande för den tid som styrelsen bestämmer. 

Region Jämtland Härjedalen har föreslagit Karin Näsmark till ordförande för Samordnings-
förbundet i Jämtlands län för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Inga andra förslag har lämnats 
från förbundets medlemmar.  

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen utser Karin Näsmark till ordförande för Samordningsförbundet i Jämtlands 
län för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

Beslut 
Förbundsstyrelsen utser Karin Näsmark till ordförande för Samordningsförbundet i Jämtlands 
län för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

§ 2 Val av vice ordförande för perioden 2023-2026 
Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser utser styrelsen, bland 
sina ledamöter, en ordförande och en eller två vice ordförande för den tid som styrelsen 
bestämmer. Enligt 5 § i förbundsordningen ska styrelsen utse en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. 
Inga förslag har lämnats från förbundets medlemmar avseende val av vice ordförande.  

Yrkanden 
Karin Näsmark, Region Jämtland Härjedalen, yrkar på att Anders Häggqvist, Härjedalens 
kommun, utses till vice ordförande för Samordningsförbundet i Jämtlands län för perioden 2023-
01-01 – 2026-12-31.  

Styrelsen bifaller yrkandet. 

Beslut 
Förbundsstyrelsen utser Anders Häggqvist till vice ordförande för Samordningsförbundet i 
Jämtlands län för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31. 

§ 3 Beslut om firmatecknare 
Firmatecknare är en civilrättslig term som används beträffande personer som utsetts av styrelsen 
för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen 
och teckna dess firma. Förbundets firmatecknare efterfrågas i samband med ärendetyper som inte 
anges i förbundets delegationsordning. För att underlätta ärendehanteringen fattas därför beslut 
om att utse firmatecknare.   

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen uppdrar till förbundets ordförande, vice ordförande och förbundschef att två i 
förening teckna förbundets firma.  
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Beslut 
Förbundsstyrelsen uppdrar till förbundets ordförande (Karin Näsmark), vice ordförande (Anders 
Häggqvist) och förbundschef (Sara Comén) att två i förening teckna förbundets firma. 
 

§ 4 Styrelsens sammanträdesdatum 2023 
Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsstyrelsen 
upprätta en årsredovisning inom tre månader från räkenskapsårets slut samt senast i november 
upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. Vidare ska 
förbundsstyrelsen enligt förbundsordningen upprätta tertialvisa uppföljningar med helårsprognos 
för verksamheten och ekonomin. Förbundsstyrelsens sammanträden planeras utifrån dessa 
bestämmelser. 

Ordförande informerar om tidigare beslutade tider för styrelsens möten och övriga tillfällen då 
styrelsens ledamöter bjuds in att delta; Samjamtdagen och Förbundets analys- och kunskapsdag. 

Yrkanden 
Anders Häggqvist yrkar att planerade datum uppdateras för att i möjligaste mån undvika 
heldagsmöten på fredagar med hänsyn till restid för ledamöter med långa avstånd. 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer följande uppdaterade sammanträdestider för 2023: 

2023-03-03, klockan 09.00-15.00 Utbildning/intro för styrelserepresentanter, årsredovisning, heldag 

2023-06-02, klockan 09.00-12.00 Tertialredovisning 1 

2023-09-25, klockan 09.00-15.00 Tertialredovisning 2, verksamhetsplanering, heldag 

2023-11-24, klockan 09.00-12.00 Verksamhetsplan och budget 

Övriga tider då styrelsens ledamöter bjuds in att delta: 
2023-03-27 Förbundets analys- och kunskapsdag (heldag, fysiskt möte) 
2023-09-11 Samjamtdagen inkl. medlemssamråd (prel. heldag, fysiskt eller digitalt möte ej klart) 

Beslut 
Förbundsstyrelsen fastställer följande uppdaterade sammanträdestider för 2023: 

2023-03-03, klockan 09.00-15.00 Utbildning/intro för styrelserepresentanter, årsredovisning, heldag 

2023-06-02, klockan 09.00-12.00 Tertialredovisning 1 

2023-09-25, klockan 09.00-15.00 Tertialredovisning 2, verksamhetsplanering, heldag 

2023-11-24, klockan 09.00-12.00 Verksamhetsplan och budget 

Övriga tillfällen då styrelsens ledamöter bjuds in att delta: 
2023-03-27 Förbundets analys- och kunskapsdag (heldag, fysiskt möte) 
2023-09-11 Samjamtdagen inkl. medlemssamråd (prel. heldag, fysiskt eller digitalt möte ej klart) 
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