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§ 43 Val av justerare 
 
Alf Molin utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 44 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll godkändes.  
 
--- 
 
§ 45 Rapport Ungdomshälsan 
 
Ann-Christine Libelius, samordnare ungdomshälsan föredrog bakgrund, verksamhetsidé och 
nuläge på ungdomshälsan. Vidare fördrog hon läget i den del av verksamheten som 
finansernas av samordningsförbundet.  
 
Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 46 Nuläge 
 
Mikael Holmlund föredrog de diskussioner som pågår i ett projekt med arbetsnamnet 
”Gemensamma taget vuxna” samt diskussioner som pågår med försäkringskassan gällande 
deras målgrupper. Förhoppningen är att diskussionerna ska leda fram till ansökningar under 
hösten.  
 
--- 
 
§ 47 Placeringspolicys 
 
Mikael Holmlund berättar att ett förslag på placeringspolicy kommer att läggas fram vid 
styrelsens sammanträde den 6 september.  
 
--- 
 
§ 48  Idéskiss ”Supported education” 
 
En skrivelse från psykiatrin gällande en projektidé kallad ”supported education” 
diskuterades.  
 
Styrelsen tycker att idén är intressant men vill inte uppmana till en ansökan för närvarande. 
Motivet är att förbundet avsätter relativt mycket medel för målgruppen inom projektet 
”Supported employment” och vill avvakta vilka resultat den satsningen ger. Samordnaren  
får i uppdrag att återkoppla detta till psykiatriska kliniken. 
 
--- 



 
§ 49 Ansökan ”förstudie unga med funktionshinder” 
 
En ansökan gällande ett länsomfattande projekt vid namn ”Förstudie unga med 
funktionshinder” diskuterades. Projektets totala kostnad uppgår till 280 000 kr. Kostnaden 
föreslås delas mellan de tre samordningsförbunden i länet. Fördelningsmodellen beräknas på 
förbundens ekonomiska storlek, Umeå 50 %, Skellefteå 30 % och Lycksele 20 %. 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att bifalla ansökan med totalt högst 140 000 kr, vilket motsvarar 
50 % av den totala projektkostnaden. Stödet avser perioden 2007-08-01 – 2008-13-31.  
 
Projektägaren rekvirera hela kostnaden från Samordningsförbundet Umeå som sedan 
fakturerar samordningsförbunden i Lycksele (20 %) och Skellefteå (30 %).  
 
Projektet är länsomfattande men eftersom gymnasieskolorna finns i Umeå, Skellefteå och 
Lycksele så bedömer styrelsen att uppdraget ligger inom samordningsförbundets uppdrag.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att även samordningsförbunden i Lycksele och Skellefteå 
bifaller ansökan. 
  
--- 
 
§ 50 Skrivelse gällande finansiering av projektet ”Det gemensamma taget” för 

2008. 
 
Styrgruppen för ”det gemensamma taget” har inkommit med en förfrågan om ett 
principbeslut gällande finansiering för 2008.  
 
Beslut: Samordningsförbundet är i grunden positiv till att även 2009 finansiera 
”gemensamma taget”, i den omfattning som projektet bedrivs idag. Dock kommer följande 
krav att ställas inför ett förlängningsbeslut 
 
En tydlig beskrivning måste tas fram för vad deltagande parter vill uppnå med projektet. 
Beskrivningen skall innehålla: Tydliga mål, tydliga insatsområden och en tydlig tids- och 
aktivitetsplan. 
 
I ovan nämnda beskrivning skall det framgå på vilket sätt försäkringskassan skall involveras 
i projektets samverkansdel. Samt hur de ungdomar som är inskrivna på försäkringskassans 
på ett bättre sätt skall kunna ta del av projektets insatser. 
  
Vad gäller accessverksamheten är samordningsförbundet positiva till en förlängd 
finansiering, då den delen av projektet inte kräver samma förtydligande inför en 
fortsättning.  
 
--- 
 
 
 



§ 51 Skrivelse från lokala samverkansgruppen angående 
samordningsförbundets målgrupp.  

 
Lokala samverkansgruppen har lämnat in en skrivelse där man rekommenderar styrelsen att 
vidga sin målgruppsdefinition att gälla alla i arbetsför ålder 18-64 år, men att prioritera unga 
18-30 år. Styrelsen diskuterade skrivelsen.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att behålla nuvarande målgruppsdefinition men tar med sig 
frågan till höstens verksamhetsplanering inför 2008.  
 
--- 
 
§ 52 Erbjudande ”Employment Week” 
 
Konsultfirman European Minds har erbjudit samordningsförbundet att hålla ett seminarium 
runt den konferens om arbetsmarknadsfrågor som EU-kommissionen anordnar en gång per 
år.  
 
Beslut: Styrelsen anser att förslaget är intressant och att seminariet skulle kunna utgöra ett 
viktigt inslag i verksamhetsplaneringen inför 2008. Styrelsen beslutar därför att avsätta 
12 500 kr för seminariet och ger samordnaren i uppdrag att även bjuda in den lokala 
samverkansgruppen.  
 
--- 
 
§ 53 Inför konferensen den 26 juni 
 
Mikael Holmlund gick igenom det slutliga programmet inför länskonferensen den 26 juni. 
 
--- 
 
§ 54 Nationell nätverkskonferens 18-19 september 
 
Sveriges kommuner och landsting bjuder in till nationell nätverksträff den 18-19 september.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att Mikael Holmlund och Christer Lindvall skall delta på 
konferensen.  
 
--- 
 
§ 55 Kvartalsredovisning Q1 2007 
 
Mikael Holmlund föredrog det ekonomiska utfallet för första kvartalet 2007.  
 
Beslut: Styrelsen godkände rapporten och gav samordnaren i uppdrag att skicka rapporten 
till huvudmännen.  
 
--- 


