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§ 1 Val av justerare 
 
Kjell-Åke Johansson utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 2 Godkännande av föregående protokoll 
 
Protokollen från 2008-11-28 och 2008-12-06 godkändes och las till handlingarna.  
 
--- 
 
§ 3 Sociala företag presentation och genomgång 
 
Doris Brännström från Coompanion informerade om sociala företag.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att en policy för hur samordningsförbundet ska förhålla sig till 
sociala företag ska tas fram. Mikael Holmlund fick i uppdrag att titta på hur andra förbund 
gjort i denna fråga.  
 
--- 
 
§ 4 Förlängningsansökan ”Samverkan Hälso- och sjukvård, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten.  
 
Den inkomna förlängningsansökan för ”Samverkan Hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten” diskuterades.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att bifalla ansökan med totalt högst 3 390 000 kr, varav 1 489 000 
kr avser 2009 och 1 892 000 kr avser 2010. Stödet gäller för perioden 2009-03-01 – 2010-
12-31.  
 
--- 
 
§ 5 Anställning utvärderare 
 
Styrelsen beslutar att förlänga Curt Edlunds anställning t.o.m. 2009-12-31 Vidare beslutas 
att höja Curt Edlunds lön med 5 % till en timersättning á 236 kr/timmen från och med 2009-
01-01.  
 
--- 
 
§ 6 Diskussion om utredningsresurser gällande personer med 

neuropsykiatriska funktionshinder 
 
Styrelsen diskuterade frågan om utredningar för personer med neuropsykiatriska 
funktionshinder med de inbjuda gästerna från landstinget. Diskussionen lede till ett beslut 
om att träffas igen den 18 mars. Till detta möte ska en uppskattning av vilka 



utredningsbehov som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten har samt 
vilka typer av utredningar som detta avser.  
 
--- 
 
§ 7 Remissvar gällande nationell nätverksorganisation 
 
Mikael Holmlund presenterade ett förslag på remissyttrande gällande nationell 
nätverksorganisation för samordningsförbund. Frågan diskuterades 
 
Beslut: Styrelsen antog skrivelsen och gav Samordnaren i uppdrag att skicka den till 
gruppen som jobbat fram förslaget om nätverksorganisation. 
 
--- 
 
§ 8 Ansökan medfinansiering av ESF-projektet ”SEsam” 
 
KFUM Norrbyskär har tillsammans med stiftelsen Stegen inkommit med en ansökan om 
medfinansiering till ESF - projektet ”SEsam”. Övriga medfinansiärer är Umeå kommun, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att bifalla ansökan med totalt högst 1 200 000 kr, varav 200 000 
kr avser 2009, 400 000 kr avser 2010, 400 000 kr avser 2011 och 200 000 kr avser 2012. 
Stödet gäller för perioden 2009-06-01 – 2012-06-30.  
 
Stödet för 2010 och 2012 gäller under förutsättning att samordningsförbundet tilldelas 
medel från huvudmännen enligt plan. 
 
--- 
 
§ 9 Ansökan om förlängd projekttid för ”Gemensamma taget – unga” 
 
Viva arbete unga har inkommit med en ansökan om förlängd projekttid för ”Gemensamma 
taget – unga”. Motivet till ansökan är att Viva arbete unga saknar finansiering till lokalerna 
för Access-verksamheten under årets fyra till sex första månader. Detta i avvaktan på att 
lokalerna för Ungdomstorget blir klar.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att bevilja en förlängning av av projekttiden t.o.m. 2009-06-30, 
vilket innebär att Viva arbete unga under denna tid kan rekvirera medel för att täcka 
hyreskostnader om 32 989 tkr/månaden.  
 
--- 
 
§ 10 Ansökan utökad finansiering för ”Ambitionshöjning ungdomshälsan” 
 
Styrgruppen för Ungdomshälsan har inkommit med en ansökan om att omfördela kostnader 
i tidigare beslut samt om att få en utökad finansiering.  
 
 



Beslut: Styrelsen beslutar: 
 

o Att omfördela beviljad medel för 20 % arbetsförmedlare och 20 % tjänsteman från 
Försäkringskassan till att täcka gemensamma kostnader (lokal, receptionist, 
samordnare och drift). Detta motsvarar ca 180 000 kr.  

 
o Ett tillskott á 155 000 kr även detta för att täcka gemensamma kostnader.  

 
Beslutet gäller för 2009-01-01 t.o.m. 2009-12-31.  
 
Styrelsen ger samordnare i uppdrag att till styrgruppen för Ungdomshälsan kommunicera 
tidigare beslut om att detta är sista året som Samordningsförbundet går in med finansiering 
för ambitionshöjningen.  
 
--- 
 
§ 11 Mötesplan 2009 
 
Följande mötesplan antogs av styrelsen: 20/3, 29/5, 17/6 (Länskonferens i Skellefteå), 28/8, 
9/10 och 27/11  
 
Samtliga möten kommer att hållas mellan 08.15 och 12.00, förutom länskonferensen.  
 
--- 
 
§ 12 Lägesrapport projektidé gällande resurser för att stödja implementering 

av rehabkedjan 
 
Vid sammanträdet den 28 november -08 gav styrelsen Mikael Holmlund i uppdrag att 
tillsammans med Lars Ågren Försäkringskassan och Carola Larsson, Arbetsförmedlingen 
titta på vilket sätt som samverkan runt målgrupper som kommer från Försäkringskassan till 
Arbetsförmedlingen kan stärkas 
 
Mikael Holmlund presenterar en idé som skulle kunna leda till en ESF-ansökan. Idén 
handlar om två delar. Den ena är att jobba med motivation och livsstil och den andra handlar 
om att skapa så kallade arbetsgivarringar. Styrelsen ansåg att idén var intressant och gav 
berörda tjänstemän i uppgift att fortsätta arbetet.  
 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 12 Lägesrapport revision 2008 
 
Mikael Holmlund berättade att Försäkringskassan gått ut med direktiv till 
samordningsförbunden om att revisionsbiträden för kommunen och landstingets 
förtroendevalda revisorer ska upphandlas. Detta har nu gjorts och förbundet har fått anbud 
från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Grant Thornton och Ernst & Young.  
 
De förtroendevalda revisorernas val blev Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. 
 
Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 


