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§ 29 Val av justerare 
 
Christer Bäckman utses att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 30 Information från Lokala samverkansgruppen  
 
Leif Karlsson, socialtjänstens representant i LSG,  informerar om att man i Lokala 
samverkansgruppen diskuterat sin roll gentemot Samordningsförbundet och kommit fram 
till att man vill vara bollplank och ge synpunkter på de ansökningar som kommer in men 
inte ge förslag om bifall eller avslag på ansökan. Man vill inte hamna i situationen att 
behöva ta ställning till en ansökan som exempelvis den egna arbetsgruppen arbetat fram. 
Man har också diskuterat om Samordningsförbundet bör ha bestämda tider när ansökan om 
medel ska vara inne. 
När det gäller medel till olika projekt så finns i LSG frågan hur man ska prioritera olika 
insatser, de som minskar ohälsa på kort eller på lång sikt. 
När det gäller ansökan från intraprenaden inom socialpsykiatrin och psykiatrin har man tittat 
på den men har ingen bestämd uppfattning.  
 
Christer Bäckman menar att LSG bör kunna förmedla synpunkter och åsikter om de 
ansökningar som kommer in och att man i den rollen får ställa sig utanför sin ordinarie 
organisationstillhörighet och i stället ha ett mer övergripande syn på nyttan av projekten. 
 
 
§ 31 Information från konferens i Stockholm 
 
Rolf Olofsson har deltagit i en konferens och erfarenhetsutbyte om finansiell samordning. 
Man gick igenom de nationella målen, att halvera sjuktalen och minska socialbidragen. 
Flera samordningsförbund har bildats i landet. En enkät kommer att gå ut till 
försäkringsdelegationerna i november och senare även till samordningsförbunden. Nästa år  
kommer Statskontoret med en rapport om läget. Man gör bl.a. fallstudier i 
Avesta/Hedemora och i Norrköping. 
Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna ägde rum på konferensen och Marie Fridolf, som 
utvärderat socsam-projektet, betonade vikten av att skapa relationer och bygga nätverk för 
att få till stånd en bra samverkan. Det får inte bli någon maktfråga.  
En liknande konferens kommer med all sannolikhet att ordnas en gång per år med upplägget 
att politiker och tjänstemän träffas var för sig första dagen och sedan har en gemensam träff 
andra dagen. 
Styrelsen aktualiserar idén att under våren 2006 ha en träff med samordningsförbunden i 
Lycksele och Skellefteå och eventuellt samordningsförbund i Västernorrland. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 32 Ansökan om medel 
 
Ansökan har inkommit från: 
 

1. Socialtjänsten i Umeå kommun (intraprenaden socialpsykiatri), psykiatriska kliniken, 
försäkringskassan och arbetsförmedlingen om totalt 3,8 mkr för åren 2005-2007 för 
att ge förutsättningar för unga/vuxna med psykiska funktionshinder att komma ut på 
arbetsmarknaden. Verksamheten ska bedrivas som en del i 
arbetsrehabiliteringscentrum i Umeå som ska starta i dec 2005 på Glimmervägen 7. 

 
2. Stadsledningskontoret, Umeå kommun som söker bidrag med 100 000 kr för att 

ordna en konferens med målsättning att stärka integrationen av invandrare, flyktingar 
och etniska minoriteter. Samverkan ska ske med landstinget, länsstyrelsen, kyrkor, 
SIUM  och studieförbund. 

 
3. Ulla Nygren, institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering vid Umeå 

universitet, gör en uppföljande studie av metoden Supported employment, SE, som 
används av ”Nätkraft”. Hon följer fem unga personer i en pågående 
rehabiliteringsprocess med syfte att belysa viktiga komponenter under 
rehabiliteringen och ställer frågan om Samordningsförbundet kan bidra med medel 
för att färdigställa projektet. 

 
4. Docilis AB, Anders Gillblad, ansöker om medel för att i samarbete med Rehab 

Center Norr ta in patienter med smärta och/eller funktionsstörningar i rörelseorganen 
för en tidig bedömning, provbehandling samt återkoppling till öppenvårdsmottagning 
där patienten är hemmahörande. Målsättningen är att förbättra möjligheterna för 
patienterna att få en tidig och adekvat bedömning och på så sätt minska lidandet och 
sjukskrivningstalet. 

 
 
Anna-Karin Jonsson lämnar kompletterande upplysningar beträffande ansökan 1.  
Christer Bäckman har funderingar om ansökan processats tillräckligt hos alla myndigheter 
och frågar sig var arbetsförmedlingen och försäkringskassan finns. Frågan är också vad som 
är nytt i jämförelse med Nätkraft? 
Det finns också frågor om resursåtgång och Magnus Haglund skulle vilja veta vad som 
händer efter projekttidens slut. 
 
Beslut: 
 

1. Styrelsen beslutar att inbjuda samtliga myndigheter till sammanträdet 16 dec för att 
få kompletterande information. 

2. Avslag på ansökan då man inte anser att syftet överensstämmer med 
Samordningsförbundets ändamål 

3. Avslag på ansökan med samma motivering som i ansökan 2. 
4. Behandlas vid nästa sammanträde 

 
 
 



 
§ 33 Verksamhetsplan och budget 2006 
 
Samordningsförbundets samtliga medlemmar har ännu inte beslutat om medel för 2006. 
Eftersom endast en liten del av 2005 års medel har förbrukats kan beslutet bli att 
Samordningsförbundet ska garanteras ha 10 mkr att disponera år 2006.  
 
Beslut:  Styrelsen ger presidiet i uppdrag att formulera målsättning för 2006. 
 
Per Ragnarsson deltar vid nästa sammanträde för samråd om budget för 2006. 
 
 
§ 34 Fasta ansökningsdatum 
 
Christer Bäckman ställer sig inte bakom idén om fasta ansökningstider. Även Rolf Olofsson 
är tveksam till detta. 
 
Beslut: Styrelsen säger nej till fasta ansökningsdatum. 
 
 
§ 35 Tillsättning av tjänsteman – information om läget 
 
67 ansökningar har inkommit vid ansökningstidens utgång och 6 personer har kallats till 
intervju, en av dessa har återtagit sin ansökan. 
Intervjuerna sker 17-18 nov och förhoppningen är att styrelsen ska kunna fatta beslut den  
16 dec. 
De närvarande ledamöterna önskar få en lista på de sökande och det beslutas att sekreteraren 
skickar lista med namn till styrelsen.  
 
För att få en tjänsteman på plats så fort som möjligt beslutar styrelsen att om möjligt kalla 
till ett extra sammanträde före 16 dec för att besluta om anställning. 
 
 
§ 36 Sammanträdestider 2006 
 
Styrelsen sammanträder 16/2 (kl 9-12), 27/4 (kl 13-16) och 16/6 ( kl 9-12). Förslag på 
övriga tider skickas ut i samband med kallelse till nästa sammanträde. 
 
 
 
 


