
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Samordningsförbundet Umeå  2010-01-28 
___________________________________________________________________ 
 
Plats och tid                         Arbetsförmedlingen kl 08.00-12.00 
 
Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande § 1-8 
 Lars Ågren Försäkringskassan  
  Ulf Björk Landstinget  
 Anita Berg Arbetsförmedlingen  
 
 
Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare 
 Ove Grape Utvärderare Ungdomstorget § 1-4 
 Jens Ineland Utvärderare Ungdomstorget § 1-4 
 Fritz Sprung Utvärderare Gemensamma taget – vuxna § 5 
  
 
 
 
 
Sekreterare  .....................................................................   

Mikael Holmlund 

 

 

Ordförande  ..................................................................... 
  Christer Lindvall 

 
Justerare  ..................................................................... 
  Anita Berg 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

BEVIS 
  

Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos Västerbottens läns landsting och Umeå kommun. 
 

Samordningsförbundet Umeå  
  

Sammanträdesdatum: 2010-01-28 Justeringsdatum: 2010-02-08   
 
Datum för anslags uppsättande:        2010-02-15       Datum för anslags nedtagande: 2010-03-08 
 
 
Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.  
 
 
Underskrift ........................................................................... 
 Mikael Holmlund 

 
 
 



 
§ 1 Val av justerare 
 
Anita Berg utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 2  Godkännande av föregående protokoll 
 
Föregående Protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
--- 
 
§ 3 Ändring av sammanträdesdatum 
 
På förfrågan från Arbetsförmedlingens representanter flyttar styrelsen sitt sammanträde den 
23 april till den 9 april.   
 
--- 
 
§ 4 Första utvärderingsrapport ”Ungdomstorget” (Dnr: 15-2008) 
 
Ove Grape och Jens Ineland som har uppdraget att utvärdera ”Ungdomstorget” redovisade 
sin första rapport (bilaga 1). Rapporten baseras på en enkät som genomfördes i september 
samt fokusgrupper med personal och styrgrupp genomförda i september och oktober. 
Rapporten behandlade kärnuppdraget, hur aktörerna ser på uppdraget och verksamhetens 
framtid.  
 
Styrelsen diskuterade rapporten. Styrelsen tryckte på vikten av att återföra rapportens 
innehåll till projektets styrgrupp.  
 
--- 
 
§ 5 Extern granskningsrapport ”Gemensamma taget – vuxna” (Dnr: 4-2007) 
 
Fritz Sprung som haft till uppdrag att granska rubricerat projekt redovisade sin rapport 
(bilaga 2). Sprung har i sin rapport tittat på målgruppen och dess behov, måluppfyllelse, hur 
väl projektet lyckats skapa insatser och metoder, hur väl samverkan har skett samt gjort en 
bedömning hur projektet har styrts. Dessutom har det i uppdraget ingått att ge förslag på 
framtida insatser 
 
Styrelsen konstaterade att rapporten indikerar ett behov av ytterligare lärande. Styrelsens 
tryckte på vikten av att beakta rapportens slutsatser i förstudien ”steget vidare”.    
 
--- 
 
§ 6 Förlängningsansökan ”Gemensamma taget – vuxna” (Dnr: 4-2007) 
 
Den inkomna ansökan för rubricerat projekt diskuterades (Bilaga 3).   



 
Beslut: Samordningsförbundet bifaller ansökan med 400 000 kr. Beslutet gäller för 
perioden 2010-03-01-- 2010-06-30. 
 
Styrelsen tryckte på vikten av att ta tillvara erfarenheterna från projektet i förstudien ”Steget 
vidare”.  
 
Styrelsen godkänner inte att medlen får användas till att starta upp ny verksamhet utan 
inriktningen ska vara att avsluta projektet.  
 
--- 
 
§ 7 Ansökan ”Ungsam” (Dnr 2-2010)  
 
Den inkomna ansökan för rubricerat projekt diskuterades (Bilaga 4).   
 
Beslut: Samordningsförbundet bifaller ansökan med 545 000 kr. Beslutet gäller för 
perioden 2010-02-01-- 2010-12-31 
 
Samordningsförbundet villkorar beslutet med att försäkringskassans målgrupp upp till 29 år 
ska ha rätt till att ta del av insatserna. Samordningsförbundet rekommenderar att ett arbete 
syftande till att slå samman styrgrupperna för ”Ungdomshälsa” och ”Ungdomstorget” 
skyndsamt inleds.  
 
Samordningsförbundet avslog ansökan för den del som avser administration. Landstingets 
representant hade i denna del av beslutet avvikande uppfattning.  
 
--- 
 
§ 8 Ansökan ”Kvinsam” (Dnr 1-2010)  
 
Den inkomna ansökan för rubricerat projekt diskuterades (Bilaga 5).   
 
Beslut: Samordningsförbundet bifaller ansökan med 400 000 kr för 2010, 800 000 kr för 
2011, Totalt högst 1 200 000 kr. Beslutet gäller för perioden 2010-08-01-- 2011-12-31 
 
Samordningsförbundet tar ställning till finansiering av projektet för åren 2012 och 2013 
under hösten 2011.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att övriga finansiärer tillskjuter medel för ett 
genomförande.  
 
--- 
 
§ 9 Transfereringsstatistik 
 
Mikael Holmlund presenterade den uppdaterade statistiken för transfereringar i Umeå . 
Styrelsen godkände presentationen.  
 



--- 
 
§ 10 Aktuellt från beredningsgruppen 
 
Lars Ågren rapporterade från det arbete som görs i beredningsgruppen. Styrelsen godkände 
rapporten.   
 
--- 
 
§ 11 Noll-klassade i samverkan 
 
Lars Ågren rapporterade om det problem som uppstått ibland annat ”Supported 
Employment” då noll-klassade ej är målgrupp för handlingsplanssamverkan. Frågan har 
diskuterats i beredningsgruppen, som är bekymrade över de effekter det här ger för 
målgruppen.  
 
Styrelsen rekommenderar beredningsgruppen att ta fram underlag för en skrivelse att ställa 
till berörda på central nivå.  
 
--- 
 
§ 12 Inför revisionen 
 
Mikael Holmlund rapporterade att Öhrlings PricewaterhouseCoopers är utsedda till statens 
revisor för verksamhetsåret 2009. Ernst & Young har fått uppdraget att vara sakkunnigestöd 
för Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Revisionen beräknas genomföras i 
mitten av februari.  
 
--- 
 


