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§ 39 Val av justerare 
 
Alf Molin utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 40 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll godkändes.  
 
--- 
 
§ 41 ”Gemensamma taget - unga” implementeringsdiskussion 
 
Carina Aschan, Catharina Fahlström och Lars Ågren från projektets styrgrupp informerade 
om nuläget, resultat samt hur förändringar i den nationella arbetsmarknadspolitiken påverkat 
projektet. De rapporterade också att det i dagsläget inte finns någon som är beredd att överta 
finansiering av projektets olika delar från och med 2009. 
 
Frågan diskuterades och styrelsen framförde sin åsikt om att utvecklingen i projektet varit 
positiv och att verksamheten är viktig. Styrelsen menar också att det kan finnas skäl att 
förlänga finansieringen. Styrgruppen för Gemensamma taget unga fick i uppdrag att 
fortsätta diskussionen om hur verksamheten ska bedrivas 2009.    
 
--- 
 
§ 42 ”Supported Employment” implementeringsdiskussion 
 
Mikael Holmlund föredrog den skrivelse som projektets styrgrupp lämnat in till 
Samordningsförbundet. Samt att projektets styrgrupp beslutat att öka antalet deltagare i 
projektet till 15 klienter per SE-handledare. I Skrivelsen framförs förslag på att 
Samordningsförbundet långsiktigt ska finansiera fyra SE-handledare och att övriga parter 
själva ska stå för sina kostnader. Förslaget diskuterades.  
 
Styrelsen tog inget beslut men avvisade inte förslaget. Styrelsen förde också fram sin 
förväntan om att antalet deltagare ska öka i enlighet med det som redovisats, samt 
uppmanade styrgruppen att se över projektets ledning och styrning. 
 
--- 
 
§ 43 Redovisning av ”Förstudie unga med funktionshinder” 
 
Inger Widmark som är projektledare för förstudien redovisade dess resultat. Mikael 
Holmlund och Lars Ågren förde fram förstudiens styrgrupps åsikter om att det är viktigt att 
arbeta vidare med det material som tagits fram. Styrelsen delade den åsikten och uppmanade 
styrgruppen att återkoppla resultatet till skolan, gärna via Regionförbundet. Diskussionen 
kommer att återupptas i styrelsen under hösten.  
 
--- 



 
§ 44 Förslag på profil för ”Samordningsförbundet” 
 
Mikael Holmlund redovisade ett förslag på logtyp, visitkort, brevpapper, kuvert m.m. 
Kostnaden för utformning och trycksaker beräknas till ca 30 000 kr.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att anta förslaget och gav Samordnaren i uppdrag att verkställa 
det.   
 
--- 
 
§ 45 Nationell intresseförening för Samordningsförbund 
 
På samordningsförbundens nätverkskonferens i Nyköping bildades en arbetsgrupp vars 
uppgift är att utforma ett förlag på en intresseförening för landets samordningsförbund. Den 
skrivelse som inkommit till förbundet från arbetsgruppen diskuterades.  
 
Styrelsen avvisar inte förslaget om en intresseförening. Samordaren fick dock i uppgift att 
föra fram följande synpunkter till arbetsgruppen: 
  

• det är viktigt att intresseföreningen får mandat 
• det är viktigt att inte bygga en administrativt tung organisation 
• samt att en intresseförening bör byggas underifrån, där styrelsen gärna som en del 

vill bidra till att utveckla ett Norrlandsnätverk.  
--- 
 
§ 46 Promemoria om flexiblare finsam 
 
Mikael Holmlund föredrog de förändringar som regeringen vill genomföra i lagen om 
finansiell samordning. Förslaget diskuterades.    
 
Beslut: Styrelsen kommer att diskutera frågan med huvudmännen samt i 
verksamhetsplaneringen inför nästa år. Styrelsen ser för närvarande ingen anledning att 
införa några förändringar i förbundsordningen om en annan fördelning av huvudmännens 
bidrag till förbundet. 
 
--- 
 
§ 47 Rehabiliteringskedjan 

 
Lars Ågren föredrog regeringens förslag om en rehabiliteringskedja. Styrelsen diskuterade 
frågan och kommer att återuppta den i verksamhetsplaneringen inför 2009.  
 
--- 
 
 
 
 



§ 48 Utveckling av förbundet 
 
Ordförande aktualiserade den diskussion som påbörjades vid föregående sammanträde, då 
Birgit Högberg föredrog sina iakttagelser som medbedömare i ”Gemensamma taget – unga” 
och ”KrAmi”.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att avsätta en heldag för verksamhetsplanering den 5 september.   
 
--- 
 
§ 49 Attestordning 
 
Styrelsen beslutade att komplettera attest- och delegationsordningen med att samordnaren 
har rätt att attestera skattedeklarationer.  
--- 
 
§ 50 Redovisningar av studentarbeten 
 
Mikael Holmlund bjöd in styrelsen till redovisning av de studentarbeten som görs projekten 
”Gemensamma taget – unga” och ”Rehabiliterande undervisning för SFI-elever”.  
 
--- 


