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§ 27 Val av justerare 
 
Marie-Louise Ek utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 28 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll godkändes.  
 
--- 
 
§ 29 Supported Employment, nuläge och framtid 
 
Patrik Carlsson, projektledare och Ann-Christine Andersson, kurator på psykiatrin 
rapporterade om projektets nuläge och framtid. Den stora frågan som diskuterades var 
implementering av projektet 
 
Beslut: Styrelsen godkände rapporten och diskussionen om implementering kommer att 
fortsätta med förbundets huvudmän.  
 
--- 
 
§ 30 Rehabiliterande undervisning för SFI - elever, nuläge och framtid 
 
Eva Lundin, Riitta Salonen och Valter Larsson från SFI-skolan rapporterade om projektets 
bakgrund, nuläge och metoder. 
 
Beslut: Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 31 Medbedömare Birgit Högberg rapporterar 
 
Birgit Högberg, medbedömare i ”Gemensamma taget – unga” och ”KrAmi” rapporterade 
om sina iakttagelser. Bland annat diskuterades; Styrning av projekt, den nationella 
politikens påverkan på våra projekt, kontinuitet, ansvar, implementering och styrelsens 
möjlighet att påverka systemen. Styrelsen kommer att fortsätta diskussionen om dessa 
frågor.  
 
--- 
 
§ 32 Årsrapport 2007 ”Gemensamma taget – unga” 
 
Årsrapporten för ”Gemensamma taget – unga” diskuterades.  
 
Beslut: Rapporten godkändes.  
 
--- 



§ 33 Årsrapport 2007 ”Supported Employment” 
 
Årsrapporten för ”Supported Employment” diskuterades.  
 
Beslut: Rapporten godkändes.  
 
--- 
 
§ 34 Nuläge Samordningsförbundet 
 
Mikael Holmlund rapporterade om det ekonomiska läget i förbundet. Förbundet förfogar allt 
jämt över betydande medel som inte används. Detta trots att det både finns behov och idéer. 
Den främsta orsaken till att vi inte får igång ytterligare projekt just nu är de omställningar 
som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen går igenom.   
 
Beslut: Mikael Holmlund fick i uppdrag att initiera diskussion med chefer på 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om eventuella insatser för gruppen som har 
sjuk- och aktivitetsersättning.  
 
--- 
 
§ 35 Studentuppdrag maj 2008 

 
Mikael Holmlund lämnade förslag på två utvärderingsuppdrag för studenter på programmet 
för personal och arbetslivsfrågor. De två uppdrag som föreslogs genomföras var i projekten 
”Gemensamma taget – unga” och ”Rehabiliterande undervisning för SFI-elever”.  
 
Beslut: Styrelsen ställde sig bakom uppdragen. 
 
--- 
 
§ 36 Ansökan utökad finansiering ”Samverkan Närsjukvård – 

Försäkringskassan – Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten” 
 
Arbetsförmedlingen och Socialtjänstens ansökan om utökad finansiering för rubricerat 
projekt diskuterades.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att bevilja ytterligare 140 000 kr för projektet. Beslutet avser 
perioden 2008-05-01 – 2008-12-31 och ska täcka kostnaderna för ytterligare 25 % 
tjänstgöringsgrad för en tjänsteman på Socialtjänsten och en på Arbetsförmedlingen.   
 
--- 
 
§ 37 Regional konferens 12 juni 
 
Mikael Holmlund presenterade programmet för konferensen som anordnas av 
Samordningsförbundet Lycksele.  
 
--- 



 
§ 38 Revisionsberättelse för år 2007 
 
Revisorerna har avlagt sin revisionsberättelse utan erinran. Förbundets årsredovisning har 
godkänts och styrelsen ledamöter har beviljats ansvarsfrihet för år 2007.  
 
--- 


