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§ 26 Val av justerare 
 
Anders Ågren utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 27 Godkännande av föregående protokoll 
 
Föregående Protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
--- 
 
§ 28 Revisionsrapport 2008 (Dnr 7-2009) 
 
Allan Andersson från Öhrlings PricewaterhouseCoopers föredrog revisionsrapporten för 
verksamhetsåret 2008. Styrelsen diskuterade rapporten.  
 
Beslut: Med anledning av rapporten beslutade styrelsen att ta fram finansiella mål och mål 
för god ekonomisk hushållning. Samordnaren fick i uppdrag att ta fram förslag till 
sammanträdet den 28 augusti.   
 
--- 
 
§ 29 Rapport ”Gemensamma taget - vuxna” (Dnr: 4-2007) 
 
Projektkoordinator Jonas Lundh rapporterade om projektets bakgrund, mål och 
genomförande. Vidare rapporterade han om projektets resultat och vilka 
utvecklingsområden man nu står inför. 
 
Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 30 Medbedömarerapport ”KrAmi” (Dnr: 8-2006) 
 
Birgit Högberg rapporterade om sitt arbete som medbedömare för projektet ”KrAmi” och 
föredrog sin rapport från projektets andra medbedömarseminarie (bilaga 1).  
 
Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 31 Lägesbeskrivning Ungdomstorget och Ungdomshälsan  
 
Mikael Holmlund rapporterade om nuläget på Ungdomstorget där man nu har kommit in i 
lokalen och all personal förutom de från Arbetsförmedlingen är på plats. Vidare 
rapporterade han om att utvecklingsledare påbörjat sin anställning samt om hur det initiala 
arbetet planerats. Mikael Holmlund rapporterade också att styrgruppen för Ungdomshälsan 
arbetar med att ta fram ett förslag om en samlokalisering av Ungdomshälsan, 



Ungdomsmottagningen och Ungdomstorget. Förslaget ska presenteras för kommun och 
landstingspolitiker den 23 juni.  
 
Rapporten diskuterades och styrelse såg positivt på det utvecklingsarbete som påbörjats.  
 
--- 
 
§ 32 Ekonomirapport 
 
Mikael Holmlund föredrog förbundets ekonomiska läge och föreslog prioriteringar utifrån 
att förbundet sammanlagt tilldelas 10 miljoner/år från huvudmännen även de nästkommande 
två åren. Styrelsen diskuterade prioriteringarna och gav samordnaren i uppdrag att även ta 
fram förslag på prioriteringar med utgångspunkt i att förbundet tilldelas 8 miljoner de två 
närmaste åren.   
 
Styrelsen diskuterade också den ekonomiska rapporten för kvartal ett. Rapporten godkändes 
och samordnaren fick i uppdrag att skicka den till huvudmännen. 
  
--- 
 
§ 33 Projektskiss ”Mellansteget”  
 
Mikael Holmlund föredrog en projektidé (Bilaga 2) där målgruppen är ungdomar som gått 
ut särskolan och som syftar till att en ökad andel ska få förutsättningar att hitta ett reguljärt 
arbete.  
 
Styrelsen såg positivt på förslaget och gav samordnaren i uppdrag att tillsammans med 
berörda parter hos huvudmännen ta fram ett beslutsunderlag till sammanträdet den 28 
augusti.  
 
---  
 
§ 34 Förlängningsansökan KrAmi (Dnr: 8-2006) 
 
Den inkomna förlängningsansökan för ”KrAmi” diskuterades. 
 
Beslut: Styrelsen bifaller ansökan med totalt högst 426 500 kr för perioden 2009-07-01 – 
2009-12-31. 
 
Beslutet villkoras med att KrAmis styrgrupp skall beakta Birgit Högbergs 
medbedömarrapport i sin styrning av projektet.  
 
--- 
 
§ 35 Förlängningsansökan Viva Arena (Dnr: 1-2008) 
 
Den inkomna förlängningsansökan för ”Viva Arena” diskuterades. 
 



Beslut: Styrelsen bifaller ansökan med totalt högst 766 800 kr för perioden 2009-07-01 – 
2010-12-31. 
 
--- 
 
§ 36 Ansökan medfinansiering för förstudie (Dnr: 4-2009) 
 
Vid styrelsens sammanträde den 28 november 2008 diskuterades frågan om att förstärka 
stödet för individer som riskerar att utförsäkras efter att rehabiliteringskedjan införts.  
 
På uppdrag av styrelsen bildades en arbetsgrupp vars uppgift var att ta fram ett 
projektförslag (bilaga 3). Arbetsförmedlingen kommer att stå som projektägare för en ESF - 
finansierad förstudie och ansöker därför om nationell medfinansiering från 
Samordningsförbundet.  
 
Beslut: Styrelsen bifaller ansökan med totalt högst 246 789kr. Beslutet gäller för perioden 
2010-01-01 t.o.m. 2010-06-30.   
 
--- 
 
§ 37 Ansökan medel för neuropsykiatriska utredningar (Dnr: 8-2009) 
 
I november 2008 lämnade den lokala samverkansgruppen (LSG) in en skrivelse till 
Samordningsförbundet gällande den brist på resurser för neuropsykiatriska utredningar som 
föreligger, samt vilka negativa effekter detta ger för berörda enskilda. Sedan dess har frågan 
diskuterats vid ett antal möten både inom styrelsen och med berörda parter hos landstinget. 
Diskussionerna har mynnat ut ett avtalsförslag mellan Samordningsförbundet, 
Försäkringskassan och Landstinget (bilaga 4). Förslaget innebär att Försäkringskassan söker 
stöd från Samordningsförbundet för att finansiera 30 utredningar.    
 
Beslut: Styrelsen bifaller ansökan med 165 000 kr för 2009, 330 000 kr för 2010 och 
165 000 kr för 2011. Totalt högst 660 000 kr. Beslutet gäller för perioden 2009-09-01 t.o.m. 
2011-08-31.  
 
--- 
 
§ 38 Förslag ny rapportmall 
 
Mikael Holmlund föredrog ett förslag på en förenklad rapportmall (bilaga 5) för de projekt 
som finansieras via Samordningsförbundet. 
 
Beslut: Samordnaren fick i uppdrag att ta in synpunkter från berörda projekt samt från 
förbundets medbedömare. Rapportmallen skall sedan behandlas av styrelsen vid 
sammanträdet den 28 augusti. Styrelsen beslutade dock att mallen skall användas vid 
projektens halvårsrapport 2009. 
 
--- 
 
 



§ 38 Medlemskap i nationellt nätverk 
 
Samordningsförbundet har vid sitt sammanträde den 20 mars 2009 beslutat att ställa sig 
positiv till bildande av ett Nationellt nätverk för Samordningsförbund. Vid 
Nätverkskonferensen i Piteå den 22-23 april redovisades att en tydlig majoritet av de 
tillfrågade förbunden ställde sig positiva till att bilda ett nätverk. Den arbetsgrupp som 
förberett arbetet kring bildande av nätverket fick interimistiskt i uppgift att ta fram förslag 
till det fortsatta arbetet. Vid mötet beslutades att de förbund som vill medverka i nätverket 
anmäler sig till Samordningsförbundet i norra Västmanland.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att medverka i det nationella nätverket. Samordnaren fick i 
uppdrag att anmäla förbundet som medlem.  
 
--- 
 
§ 38 Medel för särskilda jämställdhetsinsatser 
 
Mikael Holmlund informerade om att regeringen har avsatt 10 miljoner för särskilda 
jämställdhetsinsatser. Syftet med pengarna är att bryta kvinnors utanförskap p.g.a. ohälsa. 
Informationen om hur man ska gå till väga för att söka pengarna är fortfarande otydlig. 
Samordnaren fick i uppdrag att bevaka frågan.  
 
--- 
 
§ 38 Utbildning för Samordnare 
 
Mikael Holmlund meddelade sitt intresse att delta i en utbildning som heter Ledarskap i 
finansiell samordning till en kostnad av ca 25 000 – 30 000 kr.  
 
Styrelsen gav samordnaren i uppdrag att anmäla sig till utbildningen och godkände 
kostnaden.  
 
--- 
 
 


