
   
 

2016-04-25 
 
    KALLELSE  
    FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Styrelsens sammanträde 2016-04-29 klockan 08.15 – 12.00  
Lokal: Steget vidare, Hagaplan 1, våning 2, Umeå   
__________________________________________________________________ 
 

1. Mötets öppnande 
 

2. Incheckning 
 

3. Val av justerare 
 

4. Föregående protokoll (Bilaga 1) 
 

5. Godkännande av dagordning 
 

6. Föregående beredningsgruppsmöte - Information 
Mikael Holmlund föredragande. 

 

7. Tema samverkan för vuxna äldre än 25 år – Information/uppföljning 
 

A/ Steget vidare, Christina Wincent, utvecklingsledare ger en 

nulägesrapport med möjlighet för diskussion och inspel.  

B/ Utredning av förutsättningar för en Vuxenplattform. Emma 

Anderbom, utredare ger en nulägesrapport med möjlighet för diskussion 

och inspel.  

C/ Förstudie ohälsan i kontaktyrken. Anna Johansson, projektledare ger 

en nulägesrapport med möjlighet för diskussion och inspel 

D/ Nuläge Den gröna vägen. Mikael Holmlund avrapporterar nuläget.  
 

Tema arbetsgivare - diskussion 
I förbundets verksamhetsplan finns utvecklingsområdet ”Förbättrad 



samverkan med arbetsmarknaden” inskriven. Ett antal aktiviteter finns 

angivna, varav två ej är effektuerade. Dessa är: 

• Under första kvartalet 2016 ska beredningsgruppen och styrelsen 

avsätta tid för att diskutera ytterligare attitydpåverkande insatser mot 

arbetsgivare. 

• Samordningsförbundet ska vara delaktig i en debattartikel om 

problematiken runt arbetskrafsförsörjningen. 

 

8. Förslag ny attestordning – Beslut (Bilaga 2) 
Mikael Holmlund föredrar förslag på ny attestordning.  

 

9. Förbundets äskande av medel 2017 (Bilaga 3) 
Nationella rådet har gått ut med en förfrågan till förbunden angående 

medelstilldelningen inför 2017. Svar ska lämnas senast 18 maj.  

 
10. Information från FINSAM konferensen i Eskilstuna 

Mikael Holmlund avrapporterar sina intryck från konferensen.  

 

11. Information om möjlighet att söka medel för UVAS (Unga som varken 
arbetar eller studerar) via MUCF (Myndigheten för ungdoms och 
civilsamhällsfrågor) 
Den 17 maj anordnar MUCF en lanseringskonferens i Stockholm där man 

berättar om sitt uppdrag att fördela medel till kommuner och 

samordningsförbund för att arbeta med UVAS.  

 
12. Övriga frågor 

 
13. Utcheckning 

 
14. Mötet avslutas 



  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Samordningsförbundet Umeåregionen 2016-03-11 
___________________________________________________________________ 
 
Plats och tid                         Ungdomstorget, klockan 08.00-12.00 
 
Beslutande Peter Vigren Umeå kommun, ordförande  
 Ulf Björk  Västerbottens läns landsting  
 Mathias Haglund Vindeln kommun 
 Gunilla Pettersson     Försäkringskassan 
 Carola Larsson     Arbetsförmedlingen  
 
Övriga deltagare Kenneth Isaksson  Västerbottens läns landsting  
                          Elmer Eriksson  Umeå kommun   
 Mikael Holmlund Förbundschef 
 Katarina Hansson   Biträdande förbundschef 
                     
Sekreterare  .....................................................................   

Mikael Holmlund 
 
 
Ordförande  ..................................................................... 
  Peter Vigren 
 
Justerare  ..................................................................... 
  Carola Larsson 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
BEVIS 

  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos Västerbottens läns landsting samt Nordmaling, 

Vindeln, Umeå och Vännäs kommuner. 
 

Samordningsförbundet Umeåregionen  
  

Sammanträdesdatum: 2016-03-11 Justeringsdatum: 2016-03-28 
 
Datum för anslags uppsättande:       2016-04-01          Datum för anslags nedtagande: 2016-04-22  
 
 
Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.  
 
 
Underskrift ........................................................................... 
 Mikael Holmlund 



§ 18 Mötets öppnande 
 
Ordförande förklarade mötet öppnat.  
 
--- 
 
§ 19 Presentation  
 
Mathias Haglund är ny i styrelsen och samtliga närvarande presenterade sig.  
 
--- 
 
§ 20 Incheckning 
 
Var och en runt bordet ”checkade in”, det vill säga utifrån egen vilja beskriva det personliga 
nuläget.  
 
--- 
 
§ 21 Val av justerare 
 
Carola Larsson utsågs att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 22 Föregående protokoll (Bilaga 1) 
 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. Under denna punkt 
framförde styrelsen sin önskan att om det är möjligt få träffa fler deltagare likt föregående 
sammanträde.  
 
--- 
 
§ 23 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes med två tillägg, Arbetsförmedlingen har utsett en ny ersättare och 
rapport utvecklingen av ohälsan.     
 
--- 
 
§ 24 Årsredovisning 2015 års verksamhet (Bilaga 2) 

 
Mikael Holmlund föredrar det samlade resultatet på individnivå, utfall i de av styrelsen 
prioriterade utvecklingsområdena samt årets ekonomiska utfall. Styrelsen diskuterade 
rapporten löpande under föredragningen.  
 
 
 



Beslut: Styrelsen beslutar att anta föreslagen årsredovisning för verksamhetsåret 2015. 
Styrelsen beslutade också att vara restriktiva med ytterligare ekonomiska beslut under året.  
 
--- 
 
§ 25 Tema ungdomsplattform (Bilaga 3) 
 
Mikael Holmlund och Katarina Hansson rapporterar om DUA (överenskommelsen mellan 
Arbetsförmedlingen, Vindeln och Vännäs kommun samt Samordningsförbundet om att 
motverka ungdomsarbetslösheten), UVAS (unga som varken arbetar eller studerar) samt 
läget på Ungdomstorget med särskilt fokus på revideringen av den tredje versionen. 
Styrelsen diskuterade rapporten löpande under föredragningen. 
 
Styrelsen godkände rapporten och gav förbundschefen i uppgift att ta fram en analys på 
orsaker till avbrott i förbundets verksamheter och projekt. Analysen ska inkludera 
återvändare och även belysa eventuella könsskillnader.   
 
--- 
 
§ 26 Upplägg uppdrag utveckla NAFS (Bilaga 4) 
 
Styrelsen har tidigare beslutat att avsätta medel för att utveckla NAFS. Styrgruppen för 
NAFS fick i verksamhetsplanen i uppgift att ta fram en plan för insatsen. Mikael Holmlund 
presenterade planen.  
 
Beslut: Styrelsen godkände planen.  
 
--- 
 
§ 27 Ersättare Arbetsförmedlingen 
 
Arbetsförmedlingen har utsett Björn Norgren som ersättare i styrelsen.  
 
--- 
 
§ 28 Rapport utveckling av ohälsotalen 
 
Gunilla Pettersson redovisade utvecklingen av ohälsotalet i förbundets medlemskommuner.  
 
Styrelsen godkände rapporten 
  
--- 
 
§ 29 Utcheckning 
 
Samtliga mötesdeltagare gav sin feedback på mötet.  
 
--- 
 



§ 30 Mötet avslutas 
 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
--- 
 
 



 
 
    
 
Förslag attest- och delegationsordning för Samordningsförbundet 
Umeåregionen 
 
Nedanstående förslag till attestordning föreslås gälla fr.o.m. 2016-05-01 och tills vidare. 
Attestanterna har endast rätt att attestera kostnader i enlighet med Samordningsförbundets 
beslutade verksamhetsplan/budget och beslutade verksamheter/projekt. Samtliga fakturor och 
utanordningar skall både ha mottagnings- och beslutsattest.  
 
För fakturor upp till 10 tkr 
 

ATTESTANTER  

Mottagningsattestant Administratör 
Ersättare mottagningsattestant Biträdande förbundschef 
Beslutsattestant Förbundschef 
Ersättare beslutsattestant Ordförande 

 
Attester som understiger 10 tkr och rör kostnader kopplade till Förbundschefen attesteras av 
Ordförande.  
 
För fakturor över 10 tkr 
 

ATTESTANTER  

Mottagningsattestant Administratör 
Ersättare mottagningsattestant Förbundschef 
Beslutsattestant Ordförande 
Ersättare beslutsattestant Vice ordförande 

 
För utbetalning av verksamhets/projektmedel (utanordning) 
 

ATTESTANTER  

Mottagningsattestant Förbundschef 
Ersättare mottagningsattestant Biträdande förbundschef 
Beslutsattestant Ordförande 
Ersättare beslutsattestant Vice ordförande 

  
Attester av lönerapporter, reseräkningar och ledigheter 
 
För personal anställd i förbundet (exkl. Förbundchef) attestera Förbundschefen.  
 
För Förbundschef attesterar Ordförande eller Vice ordförande.  
 
 
 



 
 
 
För tecknade av avtal och beslutande om investeringar 
 
Endast firmatecknare har rätt att teckna avtal och besluta om investeringar.  
 
För bokföringsordrar 
 
Bokföringsordrar attesteras av Förbundschef.  
 
Skattedeklarationer 
Skattedeklarationen får attesteras av Ekonom. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Styrelsen föreslås besluta  
 

• Att godkänna ovanstående attestordning, attestanter och delegationsordning.   
 
 
Mikael Holmlund 
Förbundschef 



  
VO Utveckling och stöd 2016-04-12 
 

 

 

Till samordningsförbunden   Försäkringskassans VO-chefer, 
    områdeschefer, stabschefer, 
    Nationella rådet, Nationella rådets   
                                                                                                         arbetsgrupp        

     

 

Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till samordningsförbunden för 2017. 
För att kunna göra beräkningar enligt den beslutade fördelningsmodellen behöver vi er hjälp med 
uppgift om vad berörd kommun/berörda kommuner och landsting/region planerar att avsätta för 
respektive samordningsförbund för 2017. Vi behöver också uppgift om eget kapital 2015-12-31 
enligt årsredovisningen. Svar lämnas i bifogad excelfil som mailas till berörd stabschef enligt nedan 
senast den 18 maj. Eventuella frågor om medelstilldelningen eller men anledning av detta 
meddelande mailas till berörd stabschef.  

 

Liksom inför 2016 finns ett antal faktorer som påverkar storleken på den möjliga tilldelningen till 
enskilda samordningsförbund 

- Antal nya förbund/kommuner som tillkommer 2017 
- Storleken på förbundens egna kapital som kan tas i anspråk 
- Storleken på bidraget från kommuner och landsting/regioner 
- Storleken på den statliga ramen i budgetpropositionen 

Med hänsyn till ovanstående är vår ambition att kunna lämna preliminära uppgifter om 
medelstilldelning per förbund i slutet på september.  

 

Mottagare av svar samt eventuella frågor  
Rune Roslund, e-post rune.roslund@forsakringskassan.se (VO Syd) 
Arne Rydbäck, e-post arne.rydback@forsakringskassan.se (VO Väst) 
Behrooz Flood, e-post behrooz.flood@forsakringskassan.se (VO Mitt) 
Pär-Olov Sennvall, e-post par-olov.sennvall@forsakringskassan.se (VO Stockholm) 
Åsa Nilsson, e-post asa.nilsson@forsakringskassan.se (VO Nord) 
 

Med vänlig hälsning 

FÖRSÄKRINGSKASSAN 


	01. Kallelse, 160429
	02. Protokoll, 160311
	03. Förslag, Attest- och delegationsordning, SF, 160501
	04. Fråga från Fk till förförbunden, 160412

