
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Samordningsförbundet Umeå  2007-05-11 
___________________________________________________________________ 
 
Plats och tid                         Länsarbetsnämnden, kl 13.00-16.00 
 
Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 
 Kjell-Åke Johansson Försäkringskassan 
 Ulf Björk Landstinget 
 Lena Jatko Länsarbetsnämnden 
 
Närvarande ersättare Christer Bäckman Landstinget 
  
 
Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare 
 Urban Markström Socialpsykiatriskt kunskapscentrum § 40 
 Mikael Sandlund Socialpsykiatriskt kunskapscentrum § 40 
 
 
 
Sekreterare  .....................................................................   

Mikael Holmlund 
 
 
Ordförande  ..................................................................... 
  Christer Lindvall 
 
Justerare  ..................................................................... 
  Lena Jatko 
 

________________________________________________________________________________ 
 

BEVIS 
  

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Samordningsförbundet Umeå  
  

Sammanträdesdatum: 2007-05-11 Justeringsdatum: 2007-05-16   
 
Datum för anslags uppsättande:        2007-05-25         Datum för anslags nedtagande: 2007-06-15 
 
 
Protokollet förvaras vid Umeå kommuns arbetsmarknadsavdelning.  
 
 
 
Underskrift ........................................................................... 
 Mikael Holmlund 

 
 
 
 



§ 25 Val av justerare 
 
Lena Jatko utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 26 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll godkändes.  
 
--- 
 
§ 27 Val av ordförande och vice ordförande 
 
Beslut: Styrelsen valde Christer Lindvall till ordförande och Alf Molin till vice ordförande.  
 
--- 
 
§ 28 Ledamöter i samordningsförbundets styrelse 
 
Styrelsen har under perioden 2007-01-01 – 2007-03-30 bestått av: 
 
Ordinarie: 
Anna-Karin Jonsson (s), ordförande  Försäkringskassan Västerbotten  
Christer Lindvall (s), vice ordförande  Umeå kommun  
Ulf Björk (s)   Landstinget Västerbotten  
Lena Jatko (tjänsteman)   Länsarbetsnämnden Västerbotten  
 
Ersättare: 
Rolf Olofsson (c)   Försäkringskassan Västerbotten  
Anders Ågren (m)   Umeå kommun  
Christer Bäckman (fp)   Landstinget Västerbotten  
Magnus Haglund (tjänsteman)  Länsarbetsnämnden Västerbotten  
 
Fr.o.m. 2007-04-01 består styrelsen av:  
 
Ordinarie: 
Alf Molin (tjänsteman)   Försäkringskassan Västerbotten  
Christer Lindvall (s)   Umeå kommun  
Ulf Björk (s)   Landstinget Västerbotten  
Lena Jatko (tjänsteman)   Länsarbetsnämnden Västerbotten  
 
Ersättare: 
Kjell-Åke Johansson (tjänsteman)  Försäkringskassan Västerbotten  
Anders Ågren (m)   Umeå kommun  
Christer Bäckman (fp)   Landstinget Västerbotten  
Magnus Haglund (tjänsteman)  Länsarbetsnämnden Västerbotten  
 
--- 



§ 29 Ersättarnas närvarorätt 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att ersättare för ordinarie ledamot har närvarorätt och yttranderätt 
vid styrelsens sammanträden.  
 
--- 
 
§ 30  Arvoden 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att ordförande arvoderas med 10 % av ett årsarvode och att vice 
ordförande arvoderas med 5 % av ett årsarvode enligt Umeå kommuns arvodesregler för 
förtroendevalda.  
 
Övriga ledamöter erhåller sammanträdesarvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst 
enligt Umeå kommuns arvodesregler. Förutom detta utgår reseersättning till ledamöter 
enligt Umeå kommuns regler.  
 
--- 
 
§ 31 Val av firmatecknare 
 
Beslut: Christer Lindvall och Alf Molin utses till firmatecknare var för sig för 
Samordningsförbudet.  
 
--- 
 
§ 32 Revisorer och ersättning till revisorer 
 
Till revisorer för Samordningsförbundet Umeå har av huvudmännen utsetts: 
 
Ordinarie 
Åsa Dahlgren (Ernst & Young) Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden 
Kjell Edlundh (s) Landstinget 
Marie Sandström-Öhberg (c) Umeå kommun 
 
Ersättare 
Rob Eriksson (m) Landstinget 
 
Beslut: Enligt förbundsordningen betalar försäkringskassan revisionen för de statliga 
huvudmännen. För Umeå kommun och landstingets revisorer utgår en bruttoersättning om 
2 361 kr/år. 
  
--- 
 
§ 33 Delegationsordning 
 
Förslag till attestordning som ska gälla tillsvidare redovisas i skrivelse 
2007-05-11. 
 



Beslut: Styrelsen beslutade enligt förslaget.  
 
--- 
 
§ 34 Nuläge 
 
Mikael Holmlund rapporterade om nuläget i de sex projekt som finansieras av 
samordningsförbundet. Särskild tonvikt las på hur uppföljning/utvärdering av projekten 
skall ske. Förutom detta rapporterades om beslututrymmet för nya projekt.  
 
Styrelsen godkände rapporten. 
 
--- 
 
§ 35 Medbedömare i projekt 
 
Ett förslag på rutin för rekrytering av medbedömare samt vilken ersättning som 
medbedömaren skall få diskuterades. 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att anta rutinen och förslaget på ersättning till medbedömaren. 
Ersättning kommer att utgå med 300 kr/timme brutto, dock högst 50 timmar per år och 
projekt. 
 
--- 
 
§ 36 Medbedömare till ”Det gemensamma taget” 
 
Beslut: Styrelsen beslutade att utse Birgit Högberg till medbedömare i projektet ”Det 
gemensamma taget”. 
 
--- 
 
§ 37 Medbedömarrapport ”Det gemensamma taget” 
 
Birgit Högbergs medbedömarutlåtande för ”Det gemensamma taget” diskuterades. Mikael 
Holmlund fördrog de åtgärder som planeras för att gå vidare med de synpunkter som 
medbedömaren gett. 
 
Beslut: Styrelsen godkände rapporten och gav samordnaren i uppdrag att återrapportera 
åtgärderna vid styrelsens sammanträde den 24 augusti.  
 
--- 
 
 
 
 
 
 



§ 38 Stödperiod för ”Samverkan närsjukvård, försäkringskassan, 
arbetsförmedlingen och socialtjänsten”  

 
Beslut: Styrelsen beslutade att ny stödperiod för projektet skall vara 2007-05-01 – 2009-02-
28.  Budgeten för projektet förändras enligt följande: Totalt stöd till projektet är 2 108 000 
kr, varav 776 000 kr avser 2007, 1 148 000 kr avser 2008 och 184 000 kr avser 2009.  
--- 
 
§ 39 Årsrapport ”Ambitionshöjning ungdomshälsan” för 2006 
 
Projektets årsrapport diskuterades 
 
Beslut: Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
§ 40 Utvärdering av projektet ”Supported employment” 
 
Urban Markström och Mikael Sandlund, Socialpsykiatrisk kunskapscentrum rapporterade 
om utvärderingsupplägget för projektet ”Supported employment”. Dom berättade också om 
vad forskningen säger om metoden samt målgruppens behov 
 
Beslut: Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 41 Regional konferens 
 
Mikael Holmlund föredrog ett förslag på program för länskonferensen den 26 juni.  
 
Beslut: Styrelsen godkände programmet.  
 
--- 
 
§ 42 De nya ledamöternas intryck och förväntningar 
 
De nya ledamöternas förväntningar på förbundet diskuterades. 
 
Beslut: Styrelsen beslutade att det skall finnas en obligatorisk punkt på varje styrelsemöte 
att diskutera inriktnings- och policyfrågor i förbundet.  
 
 


