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§ 1 Val av justerare 
 
Monica Swärd utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 2 Ansökan från Socialpsykiatrin och psykiatrin för projektet ”Supported 
employment” 
 
Mikael Holmlund gör en översiktlig föredragning av projektet. Därefter redovisar han de 
olika ståndpunkter som framkommit under beredningen av ärendet. Viktiga ståndpunkter 
som lyfts är verksamhetens art, målgruppen, att verksamheten har bedrivits under ca ett och 
ett halvt år, Miltonkansliets intresse samt den lokala samverkansgruppens ställningstagande 
att rekommendera avslag för projektet.  
 
En diskussion följer där styrelsens framför sitt stöd för projektet men också hur viktigt det 
är att inte starta ett projekt som inte har stöd från viktiga samverkanspartners. Styrelsen 
menar att det är nödvändigt att reda ut alla frågor innan projektet kan starta. En diskussion 
fördes också om målgruppens närhet till arbetsmarknaden och dess ålder.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att uttala sitt stöd för projektet och sin vilja finansiera 
verksamheten. Dock anser man att alla frågor mellan sökande och 
försäkringskassan/arbetsförmedlingen måste vara utreda innan ett bifallsbeslut kan fattas.  
 
Styrelsen beslutar därför att återremitera ärendet och ge samordnare Mikael Holmlund i 
uppdrag att samla partnerna för att hitta lösningar på de frågor som ännu ej är lösta. Beslut 
kommer att fattas på styrelsens nästa sammanträde den 17 mars. Styrelsen beslutar också att 
målgruppen i första hand skall styras utifrån dess närhet till arbetsmarknaden därefter efter 
ålder, där unga skall prioriteras.   
 
--- 
 
§ 3-4 Verksamhetsplan och Budget 2006-2007 
 
Mikael Holmlund redovisar ett förslag på budget för 2006-2007 samt en verksamhetsplan 
för 2006. Verksamhetsplanen innehåller mål, riktlinjer och en handlingsplan. I budgeten har 
överskottet från 2005 överförts till 2006. 20,5 mkr föreslås budgeteras för unga och 6 mkr 
för andra målgrupper. Detta utgör närmare 93 % av förbundets totala budget.   
 
Några mindre justeringar diskuterades i verksamhetsplanen. Riktlinjen ” samverkansinsatser 
skall inte lösa brister i de egna organisationerna eller ta över verksamheter som ligger inom 
dess organisationer” föreslås tas bort. Motivet är att andemeningen finns i andra riktlinjer.   
 
Frågan om målsättningen att ta del av strukturfondsinsatser togs upp till diskussion. Mikael 
Holmlund förde fram antagandet att man i nästa strukturfondsperiod sannolikt kommer att 



ge sjukskrivna en högre prioritet. Det kan därför finnas goda möjligheter att delfinansiera 
verksamheter för samordningsförbundets målgrupper med EU-medel. Styrelsen delade den 
uppfattningen.  
 
Beslut: Styrelse godkänner förslag till budget och verksamhetsplan för 2006-2007 med 
den ovan nämnda justeringen.   
 
--- 
 
§ 5 Kommunikationsplan 
 
Ett förslag på en kommunikationplan har arbetats fram Innhållande uppsökande verksamhet, 
informationsmaterial, hemsida etc. Mikael Holmlund berättar också att diskussioner har 
inletts med samordningsförbundet i Skellefteå om att bygga en gemensam sida på en egen 
domän samt att utforma ett gemensamt informationsmaterial för länets tre 
samordningsförbund. Kommunikationsplanen diskuterades.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna planen och ger Mikael Holmlund i uppdrag att gå 
vidare med arbetet att ta fram ett informationsmaterial och en hemsida.    
 
 
--- 
 
§ 6 Attest och delegationsordning 
 
Förslag till attestordning presenteras. En färdig delegationsordning saknades.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att anta attestordningen och ger ordförande och samordnare i 
uppdrag att komplettera denna med en delegationsordning.  
 
 
--- 
 
§ 7 Blankett 

 
Ett förslag på ny blankett har tagits fram av samordnaren. Motivet till den nya blanketten är 
att den skall möjliggöra små och stora ansökningar, samt att den skall säkerställa att alla 
relevanta uppgifter kommer in med ansökan. Till blanketten skall det bifogas en kostnads- 
och finansieringsplan samt för större ansökningar en separat projektbeskrivning. Även dessa 
dokument diskuterades 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att den nya blanketten (innehållande blankett, kostnads- och 
finansieringsplan samt mall för projektbeskrivning) skall gälla och läggas ut på hemsidan.  
 
 
----- 
 
 
 



§ 8 Seminarium styrelserna i Västerbotten 
 
Från och med denna punkt övertar Christer Lindvall som ordförande. 
 
Ett förslag om gemensamt seminarium för styrelsen i Västerbottens läns tre 
samverkansförbund diskuterades. Styrelsen är positivt till detta. Förslag på innehåll kan vara 
gemensam utvärdering, karläggning av målgrupperna, värdegrund, statistik etc.  
 
Beslut: förslag till datum för seminariet kommer att diskuteras över telefon.  
 
 
--- 
 
§ 9 Beredningsrapport 
 
Mikael Holmlund berättar om de ansökningar som ligger inne hos förbundet.  
 
Gemensamma greppet är en ansökan från Arbetsförmedlingen och Umeå kommuns 
socialtjänst och arbetsmarkandsavdelning. Ansökan handlar om en koordinator för att 
samordnar insatserna för arbetslösa ungdomar och en gemensam ingång där man skall 
arbeta med ett introduktionsprogram. Ansökan planeras komma upp för beslut den 17 mars.  
 
Vidare finns en ansökan från ett företag som heter Docelis AB i samverkan med rehabcenter 
Norr som vill bygga upp en enhet där patienter med smärta och/eller funktionsstörningar i 
rörelseorganen skall få möjlighet till en tidig bedömning, provbehandling samt återkoppling 
till öppenvårdsmottagningarna där patienten är hemmahörande. 
 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har signalerat att en ansökan om att prova en 
modell för supported employment för psykiskt och intellektuellt handikappade kommer att 
lämnas in till samordningsförbundet.  
 
Det finns en ansökan inne från Skellefteå rehabiliteringskonsulter som söker stöd för 
genomförandet av en motivationshöjande insats för 6-8 ungdomar.  
 
Vidare berättar Mikael Holmlund att ungdomshälsan planerar att inkomma med en ansökan 
om en vidareutveckling av sin verksamhet.  
 
 
---  
 
§ 10 Rapport från revisorträff 
 
Mikael Holmlund och Christer Lindvall berättar om den träff som de två tillsammans med 
ordförande Anna-Karin Jonsson och Per Ragnarsson hade med revisorerna från landstinget 
och kommunen. På det mötet presenterades och diskuterades syftet med 
samordningsförbundet, rutiner, uppföljning och ekonomihantering.   
 
Vid sammankomsten var ingen revisor utsedd för staten men det har senare framkommit att 
Ernst and Young fått uppdraget. Revisorerna var nöjda med verksamheten så här långt och 



med de planerade rutiner som presenterades. Man tryckte på vikten av att ha en god 
uppföljning på de verksamheter som förbundet finansierar.  
 
 
--- 
  
§ 11 Rapport från konferensen ”Varför kommer så få tillbaka till arbete efter 
långtidssjukskrivning”. 
 
Christer Lindvall berättar om innehållet i konferensen. Vid konferensen föreläste bland 
annat Gerhard Larsson om ”hur samhället kan samordna resurserna för att minska ohälsan 
och stödja den enskilde”. Ett annat exempel på föreläsare var Siwert Gårdestig som föreläste 
om Försäkringskassans strategi för att minska ohälsan.  
 
Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 12 Övriga frågor 
 
Tidigare har det beslutats att förbundet skall söka medlemskap i pacta.  
 
Beslut: Eftersom Samordnare kommer att vara anställd hos kommunen kommer 
medlemskap inte att sökas i Pacta. 
 
 
--- 
 


