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§ 72 Val av justerare 
 
Alf Molin utsågs att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 73 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll godkändes.  
 
--- 
 
§ 74 Rapport från den lokala samverkansgruppen 
 
Michael Boman berättade om nuläget och framtidsplanering i den lokala 
samverkansgruppen. Arbetet fungerar väl i gruppen. En diskussion följde om hur arbetet 
kan fortsätta att utvecklas.  
 
--- 
 
§ 75 Nuläge 
 
Mikael Holmlund föredrog läget i de två projekten ”Samverkan Närsjukvård – 
Försäkringskassan – Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten” och ”Förstudie unga med 
funktionshinder”. De två projekten diskuterades.  
 
--- 
 
§ 76 Halvårsrapport ”Det gemensamma taget - unga” 
 
Projektet ”Det gemensamma taget” har inkommit med skriftlig halvårsrapport för perioden 
2007-01-01 – 2007-06-30. Rapporten diskuterades.   
 
Beslut: Styrelsen beslutar att godkända rapporten.  
 
--- 
 
§ 77   Förlängningsansökan ”Det gemensamma taget” 
 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommuns socialtjänst och Umeå kommun,  
Viva har inkommit med en ansökan om stöd för 2008. Ärendet diskuterades.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att bifalla ansökan med 3 296 117 kr. Stödet avser perioden  
2008-01-01 – 2008-12-31. 
 
Stödet beviljas med följande villkor: 
  

o Projektets styrgrupp ska senast i juni 2008 lämna in en plan för hur verksamheten ska 
implementeras i ordinarie verksamhet.  



 
Styrelsen beslutar också att bjuda in projektets styrgrupp och koordinator till styrelsens 
sammanträde i januari 2008.  
 
--- 
 
§ 78 Förlängningsansökan ”Supported-employment” 
 
Psykiatrin, Umeå kommuns socialpsykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har 
inkommit med en ansökan om stöd för 2008 och 2009.  Ärendet diskuterades.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att bifalla ansökan med totalt 5 101 064 kr varav 2 853 152 kr 
avser 2008 och 2 247 912 kr avser 2009. Stödet avser perioden 2008-01-01 – 2009-12-31. 
 
Stödet beviljas med följande villkor:  
 

o Stödet för 2009 villkoras med att gälla under förutsättning att samordningsförbundet 
tilldelas medel från huvudmännen för år 2008-2010 i samma omfattning som under 
perioden 2005-2007. 

 
o Projektet ska anordna ett seminarium gällande utvärderingen av verksamheten i slutet 

av 2008, där både politiker och tjänstemän ska bjudas in.  
 
Styrelsen beslutar också att bjuda in projektets styrgrupp till styrelsens sammanträde i  
februari 2008.  
 
--- 
 
§ 79 SUS (Systemet för uppföljning av samverkansinsatser) nuläge 
 
Mikael Holmlund föredrog det aktuella läget gällande SUS. De projekt som finansieras av 
förbundet samlar in data på ett korrekt sätt, men i dagsläget klarar förbundet inte av att  
registrera data i SUS. Försäkringskassan har ännu inte anställt någon särskild  
handläggare för att hantera SUS.  
 
Beslut: Eftersom det råder så stor osäkerhet kring systemet beslutar styrelsen följande: 
 

o Projekt som finansieras av förbundet ska även fortsättningsvis fortsätta att samla in 
data för de individer som deltar i projekten. 

o Förbudet återkallar sitt tidigare beslut om att finansiera en särskild handläggare på 
försäkringskassan för att administrera SUS.  

o Styrelsen ger samordnaren i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga ett eget 
system. Om möjligt ska uppdraget samordnas med förbunden i Lycksele och 
Skellefteå. I utredningen ska sekrettes och personuppgiftslagen särskilt 
uppmärksammas.  

 
--- 
 
 



 
§ 80 Kvartalsredovisning Q3 2007 
 
Mikael Holmlund föredrog det ekonomiska utfallet för tredje kvartalet 2007.  
 
Beslut: Styrelsen godkände rapporten och gav samordnaren i uppdrag att skicka rapporten 
till huvudmännen.  
 
--- 
 
§ 81 Verksamhetsplan 2008 
 
Styrelsen fortsatte arbetet med Verksamhetsplanen för 2008. Beslut om verksamhetsplan 
och budget kommer att fattas vid sammanträdet den 30 november.  
 
--- 
 
§ 82 Inför revisionen för år 2007 
 
Landstingets revisorer har framfört önskemål om att förbundet ska lämna in sin 
årsredovisning i månadsskiftet januari - februari. Styrelsen beslutade därför att 
årsredovisningen för 2007 ska behandlas vid styrelsen sammanträde i januari.  
  
--- 
 


