
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Samordningsförbundet Umeå  2006-03-17 
___________________________________________________________________ 
 
Plats och tid  Stadshuset, sammanträdesrum Nobelsalen, kl 13.00-15.00 
 
Beslutande  Anna-Karin Jonsson, Försäkringskassan, ordf  
  Christer Lindvall, Umeå kommun, vice ordf  

Monica Swärd, landstinget 
  Lena Jatko, Länsarbetsnämnden  
   
    
Närvarande ersättare Rolf Olofsson, försäkringskassan 
 
   
   
Övriga deltagande Mikael Holmlund, Samordnare 
 
 
Sekreterare  ..................................................................... Paragrafer 13-23 
  Mikael Holmlund 
 
 
Ordförande  ..................................................................... 
  Anna-Karin Jonsson 
 
 
Justerare  ..................................................................... 
  Christer Lindvall 
 
________________________________________________________________________________ 

 
BEVIS 

  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Samordningsförbundet Umeå  

  
Sammanträdesdatum: 2006-03-17 Justeringsdatum: 2006-03-22   
 
Datum för anslags uppsättande:       2006-04-03 Datum för anslags nedtagande: 2006-04-23 
 
 
Protokollet förvaras vid Umeå kommuns arbetsmarknadsavdelning, Bibliotekshuset.  
 
 
 
Underskrift ........................................................................... 
 Mikael Holmlund 
 
 
 
 
 

 
 



§ 13 Val av justerare 
 
Christer Lindvall utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 14 Ansökan från Socialpsykiatrin och psykiatrin för projektet ”Supported 
employment” 
 
Mikael Holmlund gör en sammanfattning av ärendet och vad som beslutades på föregående 
styrelsemöte. Styrelsen beslutade där att bordlägga ärendet p.g.a. att den lokala 
samverkansgruppen rekommenderat avslag för projektet. Motivet till samverkansgruppens 
rekommendation var att projektet inte överensstämde med arbetsförmedlingens och 
försäkringskassans etablerade samverkan inom FAROS.  
 
Mikael Holmlund berättar vidare att två möten har hållits där socialpsykiatrin, 
arbetsförmedlingen och Försäkringskassan deltagit. Resultatet av dessa två möten är en 
samverkansmodell som står i samklang med FAROS. Därmed menar samordnaren att det 
inte finns några hinder för styrelsen att fatta beslut i ärendet.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att bifalla ansökan med totalt 5 824 110 kr, varav 2 649 110 kr 
avser år 2006 och 3 175 000 kr avser år 2007. Stödet för 2007 villkoras med att gälla under 
förutsättning att samordningsförbundet tilldelas medel från huvudmännen för år 2007 enligt 
plan. Medlen för år 2007 villkoras också med att styrelsen skall godkänna verksamheten 
som bedrivits under 2006. Därför skall projektanordnaren göra en muntlig dragning av 
verksamheten vid styrelsens sammanträde den 23 november 2006. 
 
Styrelsen ger presidiet i uppdrag att upprätta ett avtal mellan samordningsförbundet, Umeå 
kommuns socialtjänst, psykiatrin, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 
 
 
--- 
 
§ 15 Ansökan från Umeå kommuns arbetsmarknadsavdelning och socialtjänst 
samt arbetsförmedlingen för projektet ”Det gemensamma taget”.  
 
Samordnaren föredrar ärendet och berättar att det sent under beredningen framkommit att 
försäkringskassan inte är bered att gå in i projektet utan att få finansiering för 
personalförstärkningar. Frågan diskuteras och styrelsens ställningstagande blir att 
försäkringskassan liksom övriga samverkande parter bör klara av att verka i projektets anda 
med de resurser som finns inom ordinarie verksamhet.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att bifalla ansökan med totalt med totalt 4 629 360 kr, varav 
1 942 520 kr avser år 2006 och 2 686 840 kr avser år 2007. Stödet för 2007 villkoras med 
att gälla under förutsättning att samordningsförbundet tilldelas medel från huvudmännen för 
år 2007 enligt plan. Medlen för år 2007 villkoras också med att styrelsen skall godkänna 
verksamheten som bedrivits under 2006. Därför skall projektanordnaren göra en muntlig 
dragning av verksamheten vid styrelsens sammanträde den 23 november 2006. 



Styrelsen ger presidiet i uppdrag att upprätta ett avtal mellan samordningsförbundet, Umeå 
kommuns socialtjänst, Umeå kommuns arbetsmarknadsavdelning och arbetsförmedlingen.  
 
Styrelsen ger också samordnaren i uppgift att föra vidare diskussioner med 
försäkringskassan om deras deltagande i gemensamma greppet.  
 
 
--- 
 
§ 16 Årsredovisning 2005 
 
Samordnaren presenterar ett förslag på årsredovisning för år 2005. Den diskuteras och 
styrelsens menar att den väl beskriver verksamheten under året.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen och ger Mikael Holmlund i 
uppdrag att distribuera den till förbundets revisorer och huvudmän efter några mindre 
språkliga korrigeringar.  
 
 
--- 
 
§ 17 Heldagsseminarium för styrelsen 
 
Presidiet lämnar förslag på att genomföra ett heldagsseminarium den 27/4 för styrelsen. 
Syftet med dagen skall vara att genom en djupare diskussion lägga grunden för 
Samordningsförbundets arbete.  
 
I det förslag på agenda som presenteras föreslås att forskaren Owe Grape från Umeå 
Universitet skall delta. Grape har forskat i samverkan runt rehabiliteringsfrågor. Under 
dagen föreslås också att samordnaren presenterar sin preliminära kartläggning av 
samverkansaktiviteter. En annan viktigt programpunkt föreslås vara att respektive 
styrelseledamot presenterar sina förväntningar och syn på vad samordningsförbundet skall 
uppnå.  
 
Kommunens företrädare Christer Lindvall meddelar att varken han eller hans ersättare 
kommer att kunna delta vid seminariet på grund av andra åtaganden.     
 
Beslut: Styrelsen beslutar trots att ingen från kommunen kan delta att avsätta en heldag den 
27 april för ett seminarium och ger presidiet i uppdrag att fortsätta med planeringen av 
dagen.   
 
 
--- 
 
§ 18 Beredningsrapport/Nuläge 

 
Samordnaren berättar att det nu finns inne tre ärenden hos förbundet. En är det tidigare 
nämnda utkastet från den privatpraktiserande läkaren Anders Gillblad som via sitt företag 
Docelis AB vill starta upp en enhet för tidig smärtbedömning. Utkastet kommer att 



diskuteras i den lokala samverkansgruppen. Enligt regelverket för finansiell samordning 
måste minst två av förbundets huvudmän stå bakom ansökan, ännu har ingen av 
huvudmännen tagit ställning till idén. Det har också inkommit en ansökan gällande 
Ungdomshälsan och det finns sen tidigare en ansökan inne från Skellefteå 
rehabiliteringskonsulter.  
 
Vidare berättar Mikael Holmlund om att han nu enligt samverkansförbundets 
kommunikationsplan söker upp berörda verksamheter hos huvudmännen och informera om 
samordningsförbundet. 
 
Samordnaren berättar att han vid dessa besök även försöker skapa sig en bild av hur 
verksamheterna ser på behov av samverkansinsatser för de målgrupper som kan vara aktuell 
för insatser inom finansiell samordning.  
   
I samverkan med samordningsförbundet i Skellefteå har arbetet med att skapa en hemsida 
påbörjats och beräknas bli klar under senvintern/våren. Vidare utreds möjligheten och 
behovet av att bygga en statistikdatabas enligt förebild från Västra Götaland. Mycket tid har 
också lagts ner på att diskutera med andra förbunden runt om i landet om hur dessa lägger 
upp sitt arbete.  
 
 
Beslut: Styrelsen godkänner rapporten och uppmanar samordnaren att fortsätt arbetet på den 
inslagna vägen.  
 
  
----- 
 
§ 19 Seminarium styrelserna i Västerbotten 
 
Ordförande Anna-Karin Jonsson berättar att Samordningsförbundet i Skellefteå kommer att 
bjuda in styrelserna från de tre förbunden i länet till ett gemensamt seminarium den 28 juni. 
Plats och program kommer att meddelas senare.  
 
 
--- 
 
§ 20 Samordningsförbundets konto 
 
Presidiet informerar om att arbetet fortgår med att hitta en lösning på hur 
samordningsförbundets konto skall hanteras. Flera olika alternativ utreds nu.  
 
 
---  
 
§ 21 Kommande konferenser 
 
En inbjudan har kommit till förbundet om att delta på konferensen: "Inte som vanligt" -
välfärd genom samverkan. Ämnet för konferensen är erfarenheter av att jobba med välfärd 
genom samverkan. Ett tydligt perspektiv på konferensen kommer att vara ”individen i 



centrum som grund för samverkan”. Konferensen är i Finspång den 30/5 –1/6 och kostnaden 
är 3 995 kr/person. 
 
Rolf Olofsson och Monica Swärd kommer att delta på konferens representerande andra 
parter. Vidar beslutas att Mikael Holmlund kommer att delta som representant för 
samordningsförbundet Umeå.  
 
 
--- 
  
§ 22 Anmälan 
 
Under början av året har det förts diskussion om hur samordnarens anställning och 
lönehantering skall läggas upp. Tidigt fattades beslut om att samordnaren skall vara anställd 
av förbundet och att någon av huvudmännen skall ta på sig uppdraget att hantera dennes lön.  
 
På grund av svårigheten med att hitta en lösning på hur samordnarens lön skall hanteras 
diskuterades en lösning där kommunen skulle anställa samordnaren för att på så sätt 
säkerställa lönehanteringen. Därför beslutades vid föregående styrelsemöte att inta ansöka 
om medlemskap i pacta.  
 
Det har dock visat sig att en sådan lösning inte fungerar, varför förbundet nu har sökt och 
fått beviljat medlemskap i pacta. Eftersom vi nu tittar på en lösning där 
samordningsförbundets konto skall hanteras av landstinget så utreds också möjligheten att 
landstinget tar på sig hanteringen av samordnarens lön.  
 
 
--- 
 
§ 23 Övriga frågor 
 
Skellefteå rehabiliteringskonsulter har inkommit med en ansökan om medel för att 
genomföra en motivationshöjande insats för ungdomar. Målgruppen skall vara unga 18-25 
år och insatsen skall göras i två omgångar för 6-8 deltagare omfattande 25 veckor.  
 
Beslut: Eftersom Skellefteå rehabiliteringskonsulter inte tillhör någon av förbundets 
huvudmän och därför inte kan söka medel från förbudet så behandlas inte denna ansökan. 
Styrelsen ger samrodnaren i uppdrag att återkoppla detta till sökande och uppmana dessa att 
söka samverkan med förbundets huvudmän.  
 
 
--- 


