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§ 1 Val av justerare 
 
Alf Molin utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 2 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll godkändes.  
 
--- 
 
§ 3 Styrelsens sammansättning 
 
Från och med årsskiftet representerar Marie-Louise Ek Arbetsförmedlingen. 
Arbetsförmedlingen har ännu ej utsett någon ersättare. Styrelsens sammansättning kommer 
därmed att vara enligt följande fr.o.m. 2008-01-01.  
 
Ordinarie: 
Christer Lindvall (s) ordförande  Umeå kommun  
Alf Molin (tjänsteman) vice ordförande Försäkringskassan Västerbotten  
Ulf Björk (s)   Landstinget Västerbotten  
Marie-Louise Ek (tjänsteman)  Arbetsförmedlingen  
 
Ersättare: 
Anders Ågren (m)   Umeå kommun  
Kjell-Åke Johansson (tjänsteman)  Försäkringskassan Västerbotten  
Christer Bäckman (fp)   Landstinget Västerbotten  
Vakant    Länsarbetsnämnden Västerbotten  
 
--- 
 
§ 4 ”Gemensamma taget – unga” nuläge 
 
Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde i oktober att bjuda in representanter för styrguppen 
för ”Gemensamma taget – unga”. Chatarina Fahlström, Umeå kommun och Carina Aschan, 
koordinator rapporterade nuläget. De frågor som fram för allt diskuterades var nuläget vad 
gällde arbetsmarknadsinsatser för unga generellt, samt implementering av projektet.  
 
I dagsläget saknas avtal mellan arbetsförmedlingen och Umeå kommun vad gäller insatser 
för unga. Detta gör att grunden för projektet för tillfället saknas. Som en följd av detta är det 
också omöjligt att föra en implementeringsdiskussion.  
 
Beslut: Christer Lindvall och Anders Ågren tog på sig att föra en intern diskussion i 
kommunen om finansiering av Viva arbete ungas basverksamhet.  
 
 



Chatarina Fahlstöm och Carina Aschan kommer att kallas till styrelsens sammanträde i maj 
för en fortsatt diskussion. 
 
--- 
 
§ 5 Revision 2007 
 
Mikael Holmlund rapporterade om revisionen för 2007. Enligt revisors muntliga utlåtande 
fungerar verksamheten tillfredställande, så när som på att rekvireringstakten från 
huvudmännen är för låg. Det medför att förbundet ligger inne med för stora interimsskulder 
till projekten. 
 
--- 
 
§ 6 Årsredovisning 2007 
 
Förslag på årsredovisning diskuterandes.  
 
Beslut: Styrelsen antog årsredovisningen för 2007 och beslutade att bjuda in Elisabeth 
Johagen, Ernst & Young till sammanträdet den 7 mars. Styrelsen beslutade också att bilaga 
1 i årsredovisningen ska uppdateras en gång i kvartalet.  
 
--- 
 
§ 7 Mötesplan 2008 
 
Styrelsen antog följande mötesplan för 2008; 7/3, 18/4, 21/5, 5/9, 10/10, 28/11. Dessutom 
kommer Samordningsförbundet i Lycksele att anordna en regional konferens om finansiell 
samordning den 25/6.  
 
--- 
 
§ 8 Ansökan ”Viva arena” 
 
Den inkomna ansökan om medel för ”Viva arena” diskuterades.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att bifalla ansökan med totalt högst 639 000 kr, varav 383 400 kr 
avser 2008 och 255 600 kr avser 2009. Beslutet gäller för perioden 2008-04- 01 – 2009-06-
30 och med följande villkor:  
 

o Det ska finnas ett mål för andel individer som ska gå vidare ut till den reguljära 
arbetsmarknaden. 

o Prisdumpning som snedvrider konkurrensen får ej förekomma i verksamheten. 
o En rapport över nuläget ska vara Samordningsförbundet till handa senast 2008-08-22 
o Inför en förlängningsansökan ska samverkansparterna lämna in en rapport som 

tydligt beskriver vad som hänt så långt i projektet. Samt en tydligt tids- och 
aktivitetsplan för projektets fortsättning. Rapporten ska vara inlämnad till förbundet 
senast 2009-03-31. 

 



Dessutom påpekar styrelsen vikten av att etablera och utveckla goda kontakter med 
näringslivet. Projektledningen kommer att bjudas in till styrelsens sammanträde den 5 
september.  
  
§ 9 Idédiskussion ”USUM (Umeå Subutex/Metadon program)” 

 
En arbetsgrupp med representanter från Landstinget, arbetsförmedlingen och Umeå 
kommun har lämnat in ett projektförlag till Samordningsförbundet. Projektidén 
diskuterades.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att bjuda in representanter från arbetsgruppen till sammanträdet 
den 7/3 för att få fördjupad information.    
 
--- 
 
§ 10 Medbedömare ”KrAmi” 
 
Medbedömare för projektet ”KrAmi” diskuterades.  
 
Beslut: Styrelsen utsåg Birgit Högberg till medbedömare för ”KrAmi”.  
 
--- 
 
§ 11 Förbundets ekonomihantering 
 
Christer Lindvall informerar styrelsen om att avtalet med Umeå fritid har omförhandlats och 
att kostnaden i och med detta har ökat med 12 000 per år. Styrelsen informerades också om 
att en offert tagits in från LRF konsult som visade sig vara betydligt dyrare än det nu 
tecknade avtalet. Beroende på att avtalet löpte ut var det nödvändigt att teckna ett nytt avtal 
innan frågan var förankrad i styrelsen.  
 
Beslut: Styrelsen gav sitt godkännande.  
 
--- 
 
§ 12 Nationell nätverkskonferens 16-17 april 
 
Styrelsen utsåg Mikael Holmlund och Ulf Björk att delta på konferensen.  
 
--- 


