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§ 24 Val av justerare 
 
Christer Lindvall utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 25 Inledning och dagens syfte 
 
Ordförande Anna-Karin Jonsson hälsar alla välkomna och går igenom dagens syfte.  
 
--- 
 
§ 26 ”Framgångsfaktorer för Samverkan” 
 
Ove Grape, Umeå Universitet, institutionen för socialt arbete inleder dagen med en 
föreläsning om hur man skapar grunderna för framgångsrik samverkan. Han föreläste bland 
annat om att vikten av att bygga en fungerande struktur, där man måste klargöra vision, mål, 
målgrupp samt vilka resurser som står till förfogande. Här menar Ove att politikerna har ett 
stort ansvar. Men det räcker inte med struktur utan det måste också finnas dynamik för 
samverkan. Ove har i sin och andras forskning kunnat visa på vikten av att det finns tillit 
mellan aktörerna. Ett annat begrepp som han lyfter fram är integration, vilket innebär att 
insatserna måste var koordinerade på ett ändamålsenligt sätt. Vidare föreläste Ove om de 
olika logiker som styr verksamheten hos olika organisationer. Logiker som ibland kan vara 
kontraproduktiva. Föreläsningen handlade avslutningsvis om olika typer av samverkan och 
vad som gör dessa framgångsrika.  
 
--- 
 
§ 27 Presentation av samordnarens ”grovkartläggning” av idéer 
 
Mikael Holmlund berättar om hur han under våren har genomfört 26 informationsträffar 
enligt förbundets kommunikationsplan. Mottagare för informationen har varit verksamheter 
hos förbundets huvudmän som på olika sätt arbetar med ”den utsatta gruppen”. Vid dessa 
träffar har cirka 220 personer fått information om samordningsförbundet och de 
utvecklings- och finansieringsmöjligheter som finns i förbundet.  
 
Förutom att informera om förbundet och dess möjligheter har Mikael även samlat in 
uppslag till insatser/verksamheter/projekt vid dessa träffar. Totalt presenterades en 
sammanställning omfattande 25 ”uppslag”. Till varje uppslag fanns en kommentar från 
samordnare gällande dennes syn på förslaget.  
 
Syftet med sammanställningen var att tjäna som underlag inför eftermiddagens visions-, 
mål- och strategidiskussion. De uppslag som presenterades handlade bland annat om 
kartläggning av målgrupper och aktiviteter, Insatser på vårdcentraler (bedömningsteam och 
utlokalisering av tjänstemän från försäkringskassan), insatser för unga vuxna där unga 
mammor skulle utgöra en särskild grupp. Vidare presenterades förslag om insatser för 
särskild utsatta grupper såsom frigivna från kriminalvården etc.  



 
Några korta diskussioner följde på föredragningen. Inga beslut fattades dock och detta var 
heller inte syftet.  
 
--- 
 
§ 28 Den lokala samverkansgruppens perspektiv 
 
Mikael Broman, försäkringskassan och tillika den lokala samverkansgruppens (LSG) 
ordförande föredrog gruppens syn på sitt uppdrag samt gav ett förslag på inriktning på 
samverkansförbundets arbete. Förslaget som lades baserades på samverkansgruppens 
samlade uppfattning av behov, förbundets inneliggande ansökningar, tidigare beslutade 
projekt samt samordnarens kartläggning. 
 
LSG ser sitt uppdrag som beredande instans samt att bidra till genomförande av de insatser 
som beslutas i samordningsförbundets styrelse.  
 
Lokal samverkansgrupp föreslår att samordningsförbundet fokuserar det fortsatta arbetet 
enligt följande: 

• Att merparten av verksamheten ska riktas mot ungdomar i Umeå kommun i åldern 
18-30 år med samordningsbehov och som står relativt nära arbetsmarknaden 

• Att utreda om ”Gemensamma taget” kan utgöra grunden för en gemensam 
verksamhet samt hur ledningen av denna verksamhet i så fall ska formas 

• Att bevilja medel till ”ungdomshälsan” för verksamhetsåret 2007 
• Att bevilja medel till Försäkringskassans del i ”Gemensamma taget” för 2006 och 

2007 
• Att uppdra till koordinatorn att tillsammans med LSG utreda hur insatser för unga 

mammor, unga vuxna med aktivitetsersättning, insatser för (traumatiserade) 
flyktingar på Ersboda samt insatser för individer med neurologiska funktionshinder 
kan beaktas inom ramen för ”Gemensamma taget”. 

• Att uppdra till koordinatorn att tillsammans med LSG ytterligare utreda aktivitet 
”Insatser för unga vuxna”  

 
Samordningsförbundets tjänsteman uttalade sitt stöd för det här inriktningsförslaget med 
motivet att det här finns en tydlig ”nisch” som förbundet kan verka på där behoven är stora. 
Vidare framförde tjänstemannen att det utifrån denna bild går att bygga upp en visionsbild 
som känns tilltalande med en helhetssyn för samlade myndighetsinsatser gällande unga i 
Umeå. Det som samordnaren sett som avgörande för att stödja förslaget är att man här kan 
tänka utifrån en gemensam styrning av ungdomsinsatser där man eftersom behoven uppstår 
kan bygga på ”moduler”.  
 
I diskussionen som följde lyftes farhågan om att bygga en ny myndighet, vilket inte är syftet 
med samordningsförbundet och några av styrelseledamöterna såg en risk med detta förslag. 
I diskussionen kom också behovet av en grundläggande kartläggning/analys fram, där 
Mikael Broman menar att en sådan är gjord och att myndigheterna har bilden klar för sig. 
Några av styrelseledamöterna tyckte att en sådan kartläggning/analys saknas.  
 
Vidare följde en diskussion om LSG:s roll där Mikael Broman för LSG:s räkning efterlyste 
en tydligare viljeinriktning från samordningsförbundet. Svaret från styrelsen var att det 



fanns förståelse för den frågan och att förbundet jobbade med den. Men att LSG måste inse 
att detta är en ny komplex verksamhet som tar tid att forma. Här avslutades diskussionen 
och ordförande påminde om att presidiet och LSG har ett möte inplanerat den 19 juni för att 
diskutera vidare om arbetsformer, roller etc.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att kalla till ägarråd, där Landstingsråd, kommunalråd och 
försäkringskassans direktör bjuds in för att träffa styrelsen. Syftet med mötet är att diskutera 
hur den grundläggande analysen kan göras samt att informera om hur arbetet bedrivs i 
förbundet. Detta skall göras skyndsamt och var och en tar nödvändiga kontakter inom 
respektive organisation.  
 
--- 
 
§ 29 Deltagande på regional konferens i Skellefteå den 28 juni 
 
Styrelsen är enig om vikten av att gå vidare i diskussionen med huvudmännen. Därför 
föreslås så många som möjligt att delta på konferensen den 28 juni som anordnas av 
samordningsförbundet i Skellefteå. Från styrelsen beslutas att Anna-Karin Jonsson, Lena 
Jatko, Rolf Gustavsson, Christer Lindvall, Monica Swärd och Christer Bäckman ska delta. 
Sedan tidigare är Britt-Marie Lövgren anmäld.  
 
--- 
 
§ 30 Erfarenheter från två konferenser 

 
Mikael Holmlund föredrog vilka budskap han uppfattat som de viktigaste från de två 
konferenserna ”Erfarenheter från finsam” och ”Inte som vanligt”. Två konferenser som 
handlat om samverkan i rehabiliteringsfrågor, med stark fokus på samordningsförbund. 
Några exempel ur detta var att det tar tid att etablera samordningsförbund, det är viktigt att 
noggrant diskutera vision, mål och strategi. Vidare att tålamod och tydlighet är viktigt, att 
man måste våga etc. Mikael gick också igenom vilka typer av projekt/verksamheter som är 
vanliga i andra samordningsförbund.  
 
--- 
 
§ 31 Tolkning lagen om finansiell samordning 
 
Samordnaren gick under denna punkt igenom valda delar av från propositionen och lagen 
samt gav sin tolkning av möjliga insatser inom ramen för förbundet. Sammanfattningsvis är 
lagen generös vad gäller bredden på insatser, där man i propositionen föreslår följande typer 
av insatser: Kartläggning, metodutveckling, utbildning och information till personalgrupper, 
finansiering av rehabiliteringsprojekt, extra förstärkning av personal samt uppföljning och 
utvärdering. 
  
Samordnaren tryckte på att samordningsförbund inte får ägna sig åt myndighetsutövning 
mot enskilda, upphandling av tjänst för enskilda och inte heller använda sina medel till 
någon form av försörjningsstöd för enskilda.  
 
--- 



 
§ 32 Samordningsförbundets riktlinjer 
 
Under denna punkt gick samordnaren också igenom de riktlinjer som finns i förbundets 
verksamhetsplan. En diskussion följde och en förändring beslutades.  
 
Beslut: Samordnaren fick i uppdrag att ändra riktlinjen: Alla samverkansinsatser skall 
utvärderas, vilket skall planers innan verksamheten påbörjas. Istället skall det stå: Alla 
samverkansinsatser skall utvärderas, vilket skall planeras innan verksamheten påbörjas. 
Utvärderingen skall ligga till grund för implementering av lyckade projekt till ordinarie 
verksamhet. 
 
--- 
 
§ 33 Ekonomisk rapport 
 
Mikael Holmlund föredrog det ekonomiska läget i förbundet. Enligt samordnarens 
bedömning och under förutsättning att förbundet tilldelas medel av huvudmännen i samma 
omfattning som tidigare, finns plats för cirka 5-6 projekt/verksamheter. Detta gäller också 
under förutsättning att förbundet kan ”rulla” överkott från tidigare år till kommande 
verksamhetsår.  
 
----- 
 
§ 34 Diskussion om vision, mål, strategier etc.  
 
Inledningsvis diskuterades frågan om målgrupp. Samordnaren har tidigare väckt frågan 
eftersom samordningsförbundet beviljat ett projekt som inte enbart omfattar ungdomar samt 
att det i kartläggningen framkommit behov av insatser för andra målgrupper.  
 
En diskussion följer där styrelsen var enig om att målgruppen ska kvarstår, men att det i 
vissa fall kan göras avsteg om det finns särskilda skäl till detta.  
 
Diskussionen går vidare med förbundets vision. Ett förslag som lyfts är att jobba på samma 
sätt som man gjort i Skellefteå, där ett så kallat styrkort tagits fram. Styrkortet innehåller 
vision, strategi, samt viktiga perspektiv som skall beaktas. Varje perspektiv innehåller 
uppföljningsbara mål och aktivteter. 
 
Beslut: styrelsen beslutar att ett styrkort eller motsvarande skall tas fram. Var och en får i 
uppgift att ta fundera vidare på frågan och ta med sig sina tankar till nästa sammanträde. 
Samtidig besluta att hela nästa sammanträde ska ägnas åt denna diskussion.  När vision tas 
fram skall målgruppen hela tiden finna i fokus.  
 
--- 
 
 
 
 
 



§ 35 Ansökan gällande finansiering av Ungdomshälsan.  
 
 
Samordnaren föredra ärende och berättar bland annat att Ungdomshälsan har funnits sedan 
maj 2004 och bedrivs i dag med finansiering från landstinget, kommunen och 
försäkringskassan. I den nuvarande finansieringen står respektive huvudman för sina 
personalresurser samt att försäkringskassan med frisammedel står för gemensamma 
kostnader, såsom lokal, samordnare samt Arbetsförmedlingens personalresurs. Idag finns 
det ett avtal som sträcker sig fram till 2006-12-31.  
 
I den ansökan som nu ligger inne finns en ambitionshöjning på totalt 1,4 årsarbetare.  
 
Som framgår tidigare i protokollet rekommenderar den lokala samverkansgruppen att 
samordningsförbundet skall bifall ungdomshälsan och inordna verksamheten som en del av 
en större ungdomssatsning i Umeå under det gemensamma taget.  
 
Styrelsen anser dock att Ungdomshälsan redan är implementerad som ordinarie verksamhet 
och att samordningsförbundets uppgift inte är att överta finansiering av ordinarie 
verksamhet. Däremot kan det finnas skäl för samordningsförbundet att stödja en 
vidareutveckling av ungdomshälsan.   
 
Beslut: Styrelsen beslutar att avslå inneliggande ansökan, men ställer sig principiellt positiv 
till att bifalla den ambitionshöjning som finns med i ansökan. Dock vill styrelsen ha ett 
underlag för den delen av ansökan innan ett beslut kan fattas för ambitionshöjningen.  
Samordnaren får i uppdrag att utreda frågan vidare.  
 
---  
 
§ 36 Ansökan gällande finansiering av ”Unga vuxna med aktivitetsersättning i 

Umeå”  
 
Samordnaren föredrar ärendet och berättar att konceptet har funnit i flera år i form av ett 
samverkansavtal mellan försäkringskassan och AMA och har finansierats med 
”frisammedel”. Den här ansökan innehåller dock en ambitionshöjning med en större volym 
ungdomar än tidigare. Samordnaren rekommenderar också styrelsen att vid beslut i detta 
ärende beakta försäkringskassans framställan om medel för deltagande i ”det gemensamma 
taget”.  
 
Styrelsen anser att de planerade insatserna borde rymmas inom ramen för det gemensamma 
taget, samt att denna insats är en tidigare pågående verksamhet som inte uppfyller de krav 
på metodutveckling och möjlighet till implementering som samordningsförbundet bör ställa.   
 
Beslut: Styrelsen beslutar att avslå ansökan och återremitterar frågan om försäkringskassans 
deltagande i det gemensamma taget till presidiet.  
 
 
--- 
  



§ 37 Projektförslag ”Rehabilitering genom ridverksamhet – en halvhalt på 
vägen.  

 
Umeå södra ryttarförening har lämnat in en beskrivning på ett projekt som handlar om att 
utveckla metoder för ridterapi. Målgruppen är dels unga flickor, men man är också 
intresserad av att arbeta med sjukskrivna vuxna. Ärendet har diskuterats i LSG och en 
förfrågan har där ställts till huvudmännen om man är intresserad av detta projekt. 
Huvudmännen har dock inte visat intresse för denna insats. Eftersom 
samordningsförbundets medel enbart kan gå till huvudmännen i samverkan föreligger inte 
förutsättningar för att gå vidare med ansökan.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att inte gå vidare med projektidén.  
 
--- 
 
§ 38 Attestordning 
 
Förslag till attestordning som ska gälla tillsvidare redovisas i skrivelse 
2006-09-09. 
 
Beslut: Styrelsen godkänner förslag till attestordning, delegationsordning och attestanter. 
 
--- 
 
§ 39 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls den 18 augusti och kommer i sin helhet att ägnas åt att diskutera 
vision, mål och strategier.  
 
--- 


