
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Samordningsförbundet Umeå  2006-08-18 
___________________________________________________________________ 
 
Plats och tid  Arbetsmarknadsavdelningen Umeå kommun, kl 13.00-16.00 
 
Beslutande  Anna-Karin Jonsson, Försäkringskassan, ordf  
  Christer Lindvall, Umeå kommun, vice ordf  

Monica Swärd, Landstinget 
  Lena Jatko, Länsarbetsnämnden  
   
    
Närvarande ersättare Rolf Olofsson, försäkringskassan 
  Magnus Haglund, Länsarbetsnämnden 
     
   
Övriga deltagande Mikael Holmlund, Samordnare 

Lennart Holmlund, Umeå kommun Paragraf 48 
Levi Bergström, Landstinget Paragraf 48 

 
 
Sekreterare  .....................................................................   

Mikael Holmlund 
 
 
Ordförande  ..................................................................... 
  Anna-Karin Jonsson 
 
 
Justerare  ..................................................................... 
  Christer Lindvall 
 

________________________________________________________________________________ 
 

BEVIS 
  

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Samordningsförbundet Umeå  
  

Sammanträdesdatum: 2006-08-18 Justeringsdatum: 2006-08-30   
 
Datum för anslags uppsättande:       2006-09-01 Datum för anslags nedtagande: 2006-09-22 
 
 
Protokollet förvaras vid Umeå kommuns arbetsmarknadsavdelning, Bibliotekshuset.  
 
 
 
Underskrift ........................................................................... 
 Mikael Holmlund 
 
 
 
 



 

 
 
§ 40 Val av justerare 
 
Christer Lindvall utses att justera dagens protokoll. 
 
 
--- 
 
§ 41 Den lokala samverkansgruppens förslag till helhetslösning 
 
Anna-Karin Jonsson berättade om det möte som presidiet hade med den lokala 
samverkansgruppen i juni. Ett möte där bland annat arbetsformer och roller diskuterades.  
 
Den lokala samverkansgruppens förslag på inriktning för samordningsförbundet 
diskuterades.  
 
Beslut 
Styrelsen uppdrar till samordnaren: 

• att utreda om ”Gemensamma taget” kan utgöra grunden för en gemensam 
verksamhet inklusive försäkringskassan.  

• att uppmana försäkringskassan att komma in med ett underlag för sitt deltagande i 
”det Gemensamma taget”.  

• att tillsammans med den lokala samverkansgruppen 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 tillsammans med lokala samverkansgruppen ytterligare utreda aktivitet ”Insatser 
för unga vuxna”  

 
 
--- 
 
§ 42 Vision och strategi 
 
Samordningsförbundets vision och strategi diskuterades.  
 
Beslut 
Visionen för samordningsförbundet Umeå ska vara ”Unga i arbete” och 
samordningsförbundet i Umeå skall jobba enligt följande strategi:  
”Genom gemensamma insatser och effektiv resursanvändning återställa eller öka funktions- 
och arbetsförmågan hos unga i Umeå med behov av samordnad rehabilitering så att de kan 
erhålla arbete. 

• Insatser kan komma till stånd genom ansökningar från huvudmännen, förslag från 
styrelsen, den lokala samverkansgruppen eller andra.   

• Insatserna skall prövas mot den överordnade visionen, förbundets urvalskriterier och 
intentionerna med finsam samt vara väl förankrade på politisk och tjänstemannanivå. 



• De insatser som finansieras via förbundet skall skapa ett mervärde, syfta till 
implementering samt vara tidsbegränsade.” 

 
 
--- 
 
§ 43 Utkast gällande lärarresurs på SFI-utbildningen (svenska för invandrare)  
 
SFI skolan i Umeå har under samordnarens kartläggningsarbete inkommit med ett utkast på 
vad som skulle behövas för att effektivisera utbildningen för traumatiserade flyktingar. 
Ärendet diskuterades. 
 
Beslut 
Samordnaren får i uppdrag att ombesörja att SFI skolan inkommer med en komplett 
projektbeskrivning för att få igång en anpassad utbildning för traumatiserade flyktingar 
 
Samordnaren får även i uppdrag att i dialog med ovan nämnda aktörer utreda om ytterligare 
behov finns för en fortsatt samverkan för flyktingar på Ersboda (möjligen ett bredare 
geografiskt område).  
 
 
--- 
 
§ 44 Kartläggning av ungdomsgruppen 
 
Ett förslag på hur en kartläggning av utanförskapet bland unga ser ut i Umeå diskuterades.  
 
Beslut 
Samordnaren får i uppdrag att ta fram en aktuell statistisk bild för hur utanförskapet ser ut 
bland unga i åldern 18-30 år i Umeå. Dessutom ska en tidsserie skapas över hur detta har 
förändrats över tid, exempelvis från 2003. Denna tidsserie skall sedan uppdateras 
regelbundet. En särskild bild ska även skapas över följande grupper: 

• Unga mammor 
• Unga vuxna med aktivitetsersättning 
• Flyktingar  
• Neurologiska funktionshindrade  
• Unga vuxna (25-30 år)  

 
 
--- 
 
§ 45 Prioriteringar av förslag från behovskartläggning 
 
Den under våren genomföra inventeringen av samverkansinsatser diskuterades på 
föregående styrelsesammanträde.  
 
 
 
 



Beslut:  
De förslag/målgrupper som styrelsen vill utreda vidare är: Unga Mammor, traumatiserade 
flyktingar, unga vuxna med aktivitetsersättning, Unga vuxna (+25) och individer med 
neurologiska funktionshinder.  
 
Sammantaget beslutar styrelsen att följande aktiviteter är prioriterade för 
samordningsförbundet under hösten -06: 
 

• att i samverkan med samordningsförbunden i Skellefteå och Lycksele ta fram ett 
uppföljnings- och utvärderingsinstrument.  

• att i samverkan med den lokala samverkansgruppen genomföra kartläggning av 
utanförskapet bland unga i Umeå. 

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

• att tillsammans med lokala samverkansgruppen 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 tillsammans med lokala samverkansgruppen ytterligare utreda aktivitet ”Insatser 
för unga vuxna”  

 
 
--- 
 
§ 46 Halvårsrapport 

 
Samordnaren presenterar ett förslag på halvårsredovisning för perioden 2006-01-01 – 2006-
06-30. Förslaget diskuterades och styrelsens menar att den väl beskriver verksamheten 
under första halvåret 2006.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna halvårsredovisningen och ger Mikael Holmlund i 
uppdrag att distribuera den till förbundets huvudmän.  
 
 
--- 
 
§ 47 Revisionsrapport samordningsförbundet i Sundsvall  
 
Som en övrig punkt anmäldes den revisionsrapport som kommit gällande 
samordningsförbundet i Sundsvall.  
 
 
--- 
 
 
 
 
 
 



§ 48 Information till huvudmännen 
 
Som den andra övriga frågan genomfördes en information till ägarna av 
samordningsförbundet. Därför var kommunalråd Lennart Holmlund och landstingsråd Levi 
Bergström inbjudna för att få ta del av information om hur arbetet framskridit i förbundet.  
 
 
--- 
 
§ 49 Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde hålls den 21 september.   
 
 
--- 


