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§ 65 Val av justerare 
 
Ulf Björk utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 66 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll godkändes.  
 
--- 
 
§ 67 Rapport utvärdering ”Samverkan närsjukvård, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten 
 
Curt Edlund som har till uppdrag att utvärdera projektet föredrog sin första delrapport. 
Rapporten diskuterades. Rapporten godkändes.  
 
Styrelsen uppmärksammade att det ansvar som ligger på Försäkringskassan att fylla i 
excellistor med personnummer (sex första siffrorna) inte fungerar tillfredställande och att 
det måste åtgärdas skyndsamt för att projektet ska kunna följas upp.  
 
--- 
 
§ 68 ”Aåta” socialt företag principdiskussion 
 
Mikael Holmlund föredrog den projektskiss som inkommit från det sociala företaget ”Aåta” 
Styrelsen diskuterade frågan.  
 
Beslut: Styrelsen är i grunden positiv till idén med sociala företag men ville inte ta ställning 
till den idé som framförts från ”Aåta” då man vill ha mer information. Styrelsen beslutar att 
bjuda in Håkan Björk från ”Aåta” och representanter från Coompanion för en fördjupad 
diskussion.  
 
Mikael Holmlund fick också i uppdrag att ta fram information om den nationella utredning 
som gjorts av Nutek angående social företag.  
 
--- 
 
§ 69 Budget 2009-2011 
 
Mikael Holmlund föredrog förslag på budget för åren 2009-2011. 
 
Beslut: Styrelsen antog förslaget.  
 
--- 



 
§ 70 Ansökan ”Ungdomstorget” 
 
Den inkomna ansökan för ”Ungdomstorget” diskuterades.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att bifalla ansökan med totalt högst 9 620 000 kr, varav 3 249 000 
kr avser år 2009, 3 289 000 kr avser år 2010 och 3 082 000 kr avser år 2011. Stödet avser 
perioden 2009-01-01 – 2011-12-31. 
 
Stödet för 2010 och 2011 gäller under förutsättning att samordningsförbundet tilldelas 
medel från huvudmännen för år 2010 och 2011 enligt plan. Projektets styrgupp skall senast 
2010-10-31 lämna in en utvärderingsrapport för verksamhetens två första år. Medlen för år 
2011 villkoras med att styrelsen godkänner rapporten  
 
Arbetsförmedlingens representant i styrelsen förordade att beslutet skulle gälla två år medan 
övriga ledamöter förordade ett treårigt beslut.  
 
Arbetsförmedlingen kommer att utvärdera sin insats efter ett år (aug. 2010) för att kunna 
bedöma om Arbetsförmedlingens insats ger önskad effekt och utifrån detta bedöma om 
eventuell minskning alternativt utökning av sitt engagemang i projektet. 
 
Arbetsförmedlingen lyfter också fram en oro för att målgruppen riskerar att stigmatiseras 
när unga med särskilda behov slussas till ungdomstorget och att denna fråga särskilt bör 
beaktas. 
 
--- 
 
§ 71 Ansökan utökad finansiering utvärdering ”Supported Employment” 
 
Den inkomna ansökan diskuterades.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att bifalla ansökan med ytterligare 20 000 kr och godkände en 
utökad tid för utvärderingen med ett år. Utvärderingen skall vara slutförd 2009-12-31.  
 
--- 
 
§ 72 Förlängningsansökan ”Rehabiliterande undervisning SFI-elever” 
 
Den inkomna förlängningsansökan för ”Rehabiliterande undervisning för SFI-elever” 
diskuterades.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att bifalla ansökan med totalt högst 648 000 kr för perioden 2009-
01-01 – 2011-12-31. 
 
--- 
 
§ 73 Anställning av uppföljningsansvarig 
 
Styrelsen diskuterade förbundets uppföljningsmodell.  
 



Beslut: Samordnaren fick i uppdrag att ta fram underlag för hur förbundets uppföljning av 
projekten kan bli bättre. Två modeller diskuterades. En där en särskild uppföljningsansvarig 
anställs och en där studenter används i större utsträckning än nu.  
 
--- 
 
§ 74 Praktikanskaffning ”Faros” principdiskussion  
 
Kjell-Åke Johansson föredrog idén om att anställa särskilda praktikanskaffare kopplat till 
arbetet inom ”faros”. Idén diskuterades.  
 
Styrelsen ställde sig positiva till förslaget och gav samordnaren i uppdrag att tillsammans 
med ansvariga tjänstemän från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ta fram ett 
projektförslag.  
 
--- 
 
§ 75 Remiss nationell nätverksorganisation  
 
Den inkomna remissen för en nationell nätverksorganisation diskuterades.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att fortsätta diskussion vid nästa sammanträde och gav 
samordnaren i uppdrag att ta fram information om det nationella rådets uppgift.  
 
--- 
 
§ 76 Utredningsresurs individbehov 
 
Lars Ågren fördrog om de stora behov av utredningsresurser som föreligger. Styrelsen 
diskuterade frågan.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att bjuda in landstingsråd och Verksamhetschef på psykiatrin för 
att diskutera utredningsresurser för att kunna fastställa diagnoser. 
 
--- 
 
§ 77 Ekonomisk rapport Q3 
 
Den ekonomiska rapporten för Q3 diskuterades.  
 
Beslut: Styrelsen godkände rapporten. 
  
--- 
 
§ 78 Attestordning 
 
Förslag till attestordning som ska gälla tillsvidare redovisas i skrivelse 
2008-11-28. 
 



Beslut: Styrelsen beslutade enligt förslaget. 
  
--- 
 
§ 78 Mötesplan 
 
Nästa sammanträde fastställdes till 2008-02-06 alternativt 2008-02-20. Presidiet fick i  
uppdrag att ta fram ett förslag på mötesplan för hela 2009 till nästa sammanträde.  
 
--- 
 


