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Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare 
 Christer Bäckman Landstinget 
 Anders Ågren Umeå kommun § 40 
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 Claes Malmquist Payoff § 47 
 Jonas Lundh Arbetsförmedlingen § 47 
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BEVIS 
  

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

Samordningsförbundet Umeå  
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Datum för anslags uppsättande:        2010-06-28     Datum för anslags nedtagande: 2010-07-19 
 
 
Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.  
 
 
Underskrift ........................................................................... 
 Mikael Holmlund 

 



§ 38 Val av justerare 
 
Kjell-Åke Johansson utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 39  Godkännande av föregående protokoll 
 
Föregående Protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
--- 
 
§ 40 Ägaresamråd 
 
Styrelsen hade med anledning av årets revisionsrapport (bilaga 1) bjudit in landstingsrådet 
Levi Bergström och kommunalrådet Lennart Holmlund till ägaresamråd. Mikael Holmlund 
föredrog nuläge (bilaga 2), revisionsrapporten samt prognos för att få budget i balans (bilaga 
3). Prognosen visar att budgeten kommer att vara i balans vid utgången av 2011.     
 
Beslut: I samråd med ägarna beslutade styrelsen att göra en skrivelse till försäkringskassan 
huvudkontor angående statens ekonomiska tilldelning. I skrivelsen ska framgå att 
medelstilldelningen måste återställas till minst den nivån som gällde åren 2005-2008. Till 
skrivelsen skall det bifogas en sammanställning av vad som gjort hittills med de medel som 
tilldelats.   
 
--- 
 
§ 41 Uppföljning revision (Dnr 6-2010) 
 
Revisionsrapporten diskuterades. 
 
Beslut: Styrelsen beslutade att målen som finns i verksamhetsplanen ska ses över i samband 
med verksamhetsplaneringen inför 2011. En mer fördjupad analys av måluppfyllelse skall 
fortsättningsvis ske vid årsredovisningarna. Presidiet fick i uppgift att ta fram en plan för att 
minska förbundets sårbarhet om den verkställande tjänstemannen slutar. Planen ska 
presenteras för styrelsen under hösten. Vad gäller frågan om att få budget i balans 
avhandlades detta under § 40 samt vid sammanträdet den 9 april.  
 
--- 
 
§ 42 Prioriteringsdiskussion 
 
Samordningsförbundets medel kommer inte att räcka till alla de projekt som nu diskuteras. 
Styrelsen har därför valt en prioriteringsordning inför 2011 enligt bilaga 4.  
 
--- 
 
 
 



§ 43 Ansökan projektet Tro, hopp och kärlek 
 
Den inkomna ansökan diskuterades. (bilaga 5) 
 
Beslut: Samordningsförbundet bifaller ansökan med totalt högst 383 tkr, varav 126 tkr 
avser 2010, 162 tkr avser 2011 och 95 tkr avser 2012. Beslutet gäller för perioden 2010-06-
14 - 2012-06-30.  
 
Särskilda villkor: 
 
Projektet ska kvartalsvis lämna in en ekonomisk och verksamhetsmässig redovisning för att 
erhålla utbetalning för nästkommande kvartal.  
 
Det ska i alla sammanhang framgå att Samordningsförbundet Umeå finansierar projektet.  
 
--- 
 
§ 44 Projektansökan ESF, Programområde 1 
 
Mikael Holmlund föredrog ett förslag att Samordningsförbundet ska söka medel från 
Europeiska socialfonden, programområde 1 (bilaga 6).  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att ge Mikael Holmlund i uppdrag att genomföra ansökan enligt 
förslaget.  
 
--- 
 
§ 45 Förändringar i projektet Design for me (Dnr 15-2008) 
 
Projektledaren har lämnat in ett förslag på revidering av projektets mål och delmål (bilaga 
7).  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna de nya målen och delmålen enligt skrivelsen.   
 
--- 
 
§ 46 Förslag revidering av mål för projektet Supported Employment (Dnr 20-

2009) 
 
Projektets styrgrupp har lämnat in ett förslag på revidering av projektets mål (bilaga 8).  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna de nya målen enligt skrivelsen.   
 
--- 
 
 
 
 



§ 47 Samhällsekonomisk analys för projektet Gemensamma taget – vuxna (Dnr 
4-2007)   

 
Clas Malmqvist fördrog den samhällsekonomiska analysen (bilaga 9). Sammanfattningsvis 
visar analysen att projektets pay-off tid är väldigt lång. Clas Malmqvist påpekar i sin analys 
att datainsamlingen inte är gjort ett år efter att deltagarna slutat vilket kan göra att resultatet 
blir missvisande.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att avsätta 9000 kr för att göra en ettårsanalys.  
 
--- 
 


