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§ 37 Val av justerare 
 
Christer Lindvall utses att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 38 Anställning av samordnare 
 
Ordföranden Anna-Karin Jonsson informerar om rekryteringsprocessen. Vid 
ansökningstidens utgång hade 67 ansökningar inkommit. Ordföranden och vice ordföranden 
gick därefter var för sig igenom ansökningshandlingarna och tog ut ett antal sökande som 
man fann lämpliga. Man gick sedan tillsammans igenom de sökande man tagit ut och 
bestämde sig slutligen för att kalla 6 sökande till intervju. En av dessa tog innan 
intervjutillfället tillbaka sin ansökan. Resterande 5 intervjuades. I rekryteringsprocessen 
deltog även Lena Jatko från styrelsen samt personalsekr Katarina Lundberg från 
socialtjänsten.  
En enig rekryteringsgrupp föreslår att styrelsen anställer Mikael Holmlund som samordnare. 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att anställa Mikael Holmlund som samordnare i 
Samordningsförbundet Umeå. 
Tillträdesdatum efter överenskommelse. 
 
---  
Mikael Holmlund presenterar sig sedan för styrelsen och informerar om sin person och sin 
yrkesbakgrund. 
 
 
§ 39 Sammanträdesdagar 2006 
 
Efter genomgång av tidigare beslutade sammanträdestider samt förslag i kallelsen till 
resterande tider beslutas om följande sammanträdestider för 2006: 
 
23 januari  kl 9-12 
16 februari kl 9-12 
17 mars kl 13.30-17 
27 april kl 9-12 
9 juni kl 9-12 
21 september kl 9-12 
24 november kl 13.15-17 
 
 
§ 40 Uppföljning av budget 2005 
 
Per Ragnarsson redovisar 2005 års utfall. Inga medel har betalats ut till något projekt under 
2005. 10 mkr är  inbetalt från de ingående myndigheterna. 2005 års överskott får föras över 
till 2006. 
 
 



 
 
 
 
§ 41 Budget och verksamhetsplan 2006 
 
Verksamhetsplan och budget för 2006 skall utarbetas direkt i januari när Mikael Holmlund 
börjat sin anställning.  
 
 
§ 42 Information angående ansökan avseende unga/vuxna med psykiska 

 funktionshinder 
 
Lilian Grankull, socialpsykiatri, samt företrädare från landstingets psykiatri och 
försäkringskassan lämnar kompletterande information om ansökan och metoden Supported 
Employment som innebär träning och arbete på vanliga arbetsplatser. Det är anställning med 
lön och fortlöpande stöd.  
Man har identifierat de brister som finns idag bl.a. att det individuella stödet är otillräckligt, 
det finns för få arbetsplatser att arbetspröva på och för få arbetsgivare som idag vill och kan 
erbjuda lön. Vidare saknas det ”öronmärkta” statliga medel för OSA. 
 
De förändringsbehov man sett är: 

• Utbildning till all personal som ska samverka 
• Metodutveckling 
• Fler handledare 
• Fortlöpande stöd längre 
• Utbilda och fortlöpande ge stöd till arbetsgivare 
• Mer statliga medel 
 

Det nya jämfört med tidigare verksamhet är metoden Supported Employment som innebär 
fortlöpande stöd till individen samt till arbetsgivaren. 
 
Man lämnar en reviderad kostnadsberäkning för 8,5 årsarbetare. Dessa kan ge stöd till 80 
personer under en 2-årsperiod. 
 
Kerstin Evelius från Nationell psykiatrisamordning bekräftar behovet av stöd och 
metodutveckling för gruppen med psykiska funktionshinder. Psykiska problem av olika slag 
är orsak till en hög andel av sjukskrivningstalen. Behovet är därför stort att i tid sätta in 
stödinsatser för att sjukskrivningen inte ska resultera i sjukersättning. 
 
Lena Jatko, länsarbetsnämnden, informerar om att arbetsförmedlingen från och med 2006 
ska kunna köpa trygghetsanställningar och utvecklingsanställningar av arbetsgivare. Dessa 
anställningsformer bör kunna användas för personer med psykiska funktionshinder.  
 
Styrelsen beslutar att ansökan ska beredas vidare av samordnaren och att beslut om 
möjligt ska tas i januarisammanträdet. 
 
 
 



 
 
 
§ 43 Nya ansökningar 
 
Samtliga myndigheter i Samordningsförbundet står bakom ansökan ”Gemensamma tag för 
egen försörjning”. 
Ansökan innebär samordnade och effektiviserade insatser för att få unga arbetslösa i åldern 
18 t o m 24 år i arbete. 
 
---   
 
Från institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering har en ansökan kommit där 
målgruppen är klienter med erfarenhet av arbetsrehabilitering samt de som väntar på 
arbetsrehabilitering samt yrkesverksamma arbetsterapeuter, läkaren, sjukgymnaster samt 
andra professionella. Genom att arbeta i fokusgrupper ska deltagarnas upplevda problem vid 
arbetsrehabilitering bli belysta och denna kunskapsutveckling ska i sin tur kunna påverka 
utbildningen. Ansökan är på totalt 580 000 kr.  
 
 
Beslut: Avslag på ansökan från institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering då 
ansökan inte överensstämmer med bestämmelserna i förbundsordningen. De sökande kan 
eventuellt återkomma med ansökan om minst två huvudmän finns med som sökande. 
---   
 
Ansökan Gemensamma tag för egen försörjning ska beredas av samordnaren och tas upp av 
Lokala samverkansgruppen innan den tas upp för beslut i styrelsen.  
 
 
§ 44 Attesträtt från och med 2006 
 
Ordföranden Anna-Karin Jonsson är beslutsattestant från 2006-01-01 och tills vidare. 
 
 
§ 45 Ansökan om medlemskap i Pacta 
 
Pacta är en arbetsgivarorganisation för bl.a. kommunalförbund och erbjuder medlemmarna 
expertstöd i rollen som arbetsgivare. 
 
Beslut: Samordningsförbundet Umeå ansöker om medlemskap med fullständig service i 
Pacta.  
 
--- 
 
 
 


