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§ 25 Val av justerare 
 
Kjell-Åke Johansson utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 26  Godkännande av föregående protokoll 
 
Föregående Protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
--- 
 
§ 27 Nuläge förstudien ”Steget vidare” 
 
Projektledarna Raimond Gren och Ulrika Nordström berättade om nuläget i förstudien. 
Diskussion följde. Styrelsen godkände rapporten 
 
--- 
 
§ 28 Uppföljning av de direktiv som styrelsen lämnade angående projektens 

årsrapporter 
 
Mikael Holmlund föredrog svaren som de projekt som fått synpunkter lämnat.  
 
Supported Employment (Dnr 1-2006) 
 
Projektets styrgrupp kommer att diskutera frågan om revidering av mål och lämna in ett 
förslag till styrelsens nästa sammanträde. Frågan om projektets implementering behandlas 
under § 36. 
 
Styrelsen godkände svaren.  
 
VIVA Arena (Dnr 1-2008) 
 
Projektet har lämnat svar enligt bilaga 1. Styrelsen godkände svaret.  
 
Ungdomstorget (Dnr 15-2008) 
 
Samordnaren har återkopplat de synpunkter styrelsen framförde till Ungdomstorgets 
styrgrupp. Sammanfattningsvis innebär detta att styrgruppen planerat in två dagar för att 
jobba med ledarskapsfrågan. Man kommer att påbörja team - arbetet i slutet av april. 
Respektive deltagande organisations håller på att se över hur de ska organisera sig. En 
översyn kommer att ske av de insatser som Samordningsförbundet finansierar inom ramen 
för projektet. Volymen ska skyndsamt öka i Design for me.  
 
Styrelsen godkände svaren.  
 
--- 



 
§ 29 Prognos för att få budgeten i balans 2011 
 
Mikael Holmlund presenterade en skrivelse (bilaga 2) som tydliggör hur förbundet planerar 
för att få budgeten i balans vid utgången av 2011.  
 
Styrelsen godkände skrivelsen och gav samordnaren i uppdrag att skicka ut den tillsammans 
med revisionsrapporten.  
 
--- 
 
§ 30 Ansökan förprojektering ”stödstruktur för sociala företag” (Dnr 4-2010) 
 
Den inkomna ansökan diskuterades. (bilaga 3) 
 
Beslut: Samordningsförbundet bifaller ansökan med totalt högst 75 000 kr. Beslutet gäller 
för perioden 2010-08-01 t.o.m. 2010-12-31.  
 
--- 
 
§ 31 Ansökan ”psykisk ohälsa och arbetslivet” (Dnr 5-2010) 
 
Den inkomna ansökan diskuterades. (bilaga 4) 
 
Beslut: Samordningsförbundet bifaller ansökan med totalt högst 615 000 kr. Beslutet gäller 
för perioden 2010-05-01 t.o.m. 2012-04-30.  
 
Beslutet villkoras med att projektet ska söka samarbete med aktörer som bedriver insatser 
för målgruppen. Beslutet gäller under förutsättning att samordningsförbunden i Skellefteå 
och Lycksele också bifaller ansökan.  
 
--- 
 
§ 32 Ansökan ”Gränslöst ledarskap och entreprenörskap” (Dnr 14-2009) 
 
Den inkomna ansökan diskuterades. (bilaga 5) 
 
Beslut: Samordningsförbundet avslår ansökan.  
 
Motivet till avslaget är att ansökande parter inte har beaktat det förtydligande av affärsidéer 
som styrelsen efterfrågade när idén föredrogs den 27 november 2009. Vidare anser 
samordningsförbundet att ansökan är för skissartad.  
 
--- 
 
 
 
 
 



§ 33 Ansöka förändring ”VIVA Arena” (Dnr 1-2008) 
 
VIVA Kompetenscentrum ansöker om att få omvandla tre månaders lön för projektledare 
till tre månader lön för arbetsledare inom verksamheten man skapat i projektet. Motivet är 
att förbereda implementering av verksamheten.  
 
Beslut: Samordningsförbundet bifaller ansökan.  
 
--- 
 
§ 34 Förslag upplägg länskonferens den 16 juni.   
 
Mikael Holmlund lämnade förslag på upplägg för länskonferensen. Sammanfattningsvis 
föreslogs en utvidgning till att bjuda in de norrländska förbunden med syfte att diskutera ett 
norrländskt nätverk. Förslag på innehåll: Nuläge, rapport från nationella nätverket, politiskt 
inspel, aktuell forskning, exempel på andra nätverk samt diskussion om ett eventuellt 
norrländskt nätverk. Styrelsen godkände förslaget.  
 
--- 
 
§ 35 Extra styrelsemöte 
 
Styrelsen beslutade att ett extra styrelsemöte ska hållas den 11 juni kl 08.15-12.00.  
 
--- 
 
§ 36 Diskussion med socialtjänsten angående implementering av verksamheter 

finansierade av Samordningsförbundet 
 
Socialnämndens ordförande samt Socialdirektören besökte styrelsen för att diskutera de 
projekt som socialtjänsten är aktiv part i med särskild fokus på ”Supported Employment”.  
 
Följande frågor diskuterades: ansvar, gemensam problematik, organisation samt framtida 
finansiering. Socialtjänsten meddelade också att man kommer att öka sin finansiering av 
Supported Employment nästa år när Samordningsförbudets troligtvis minskar sin.  
 
Parterna var överens om att den här typen av möten var bra och att det var önskvärt att hitta 
former för mer regelbundna träffar.  
 
--- 
 
§ 37 Projektförslag ”Tro, hopp och kärlek” 
 
Ulf Björk föredrog en projektidé som handlar om att missbrukare arrangerar och spelar upp 
teaterföreställningar. Styrelsen tyckte idén var intressant och gav samordnare i uppdrag ta 
kontakt med personerna bakom förslaget. 
  
--- 
 


