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Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande  
 Kjell-Åke Johansson  Försäkringskassan  
  Ulf Björk Landstinget  
 Marie-Louise Ek Arbetsförmedlingen  
  
 
 
Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare 
 Camilla Lindström – Labbas Projektledare Mellansteget § 51 
 Fritz Sprung Umeå kommun § 52 
 Lars Ågren Försäkringskassan 
 Magnus Fjellström Arbetsförmedlingen 
 
  
  
 
Sekreterare  .....................................................................   
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  Christer Lindvall 
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BEVIS 
  

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

Samordningsförbundet Umeå  
  

Sammanträdesdatum: 2010-09-10 Justeringsdatum: 2010-09-20 
 
Datum för anslags uppsättande:        2010-09-24     Datum för anslags nedtagande: 2010-10-15 
 
 
Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.  
 
 
Underskrift ........................................................................... 
 Mikael Holmlund 

 
 



§ 48 Val av justerare 
 
Kjell-Åke Johansson utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 49  Godkännande av föregående protokoll 
 
Föregående Protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
--- 
 
§ 50 Ny ledamot i styrelsen 
 
Arbetsförmedlingen har utsett Magnus Fjellström till ersättare för Marie-Louise Ek i 
styrelsen för Samordningsförbundet Umeå. 
 
--- 
 
§ 51 Lägesrapport projektet ”Mellansteget” (Dnr 12-2009) 
 
Camilla Lindström – Labba projektledare för ”Mellansteget” rapporterade om nuläget i 
projektet (Bilaga 1).  
 
Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 52 Lägesrapport ”Mångfaldsdriven samhällsservice” (Dnr 9-2010) 
 
Vid sammanträdet den 11 juni beslutade styrelsen att Samordningsförbundet skulle gå in 
med en ansökan till Svenska ESF-rådet programområde 1, kompetensutveckling för 
anställda. Fritz Sprung som skrivit projektet (bilaga 2) gjorde en fördjupad föredragning. 
Styrelsen diskuterade projektet och gav Mikael Holmlund i uppdrag att fortsätta att förankra 
projektet och planera för dess start i händelse av att Svenska ESF-rådet beviljar ansökan.   
 
--- 
 
§ 53 Revidering av beslutad medfinansiering för projektet ”Kvinnsam”  

(Dnr 1-2010) 
 
Den 28 januari beviljade styrelsen en ansökan om finansiering för rubricerat projekt från 
VIVA Kompetenscentrum.  
 
På grund av att Umeå kommuns socialtjänst inte var klar med sin finansiering av projektet 
sköts ansökan till Svenska ESF-rådet fram i tid. Detta innebär att Samordningsförbundets 
beslut måste ändras för att stämma i tid med den nya ansökan (bilaga 3).  
 
Beslut: Samordningsförbundet bifaller ansökan med 800 000 kr för 2011 och 800 000 kr för 



2012. Totalt högst 1 600 000 kr. Beslutet gäller för perioden 2011-01-17-- 2012-12-31 
 
--- 
 
§ 54 Ansökan om finansiering för projektet ”Steget vidare” (Dnr 8-2010) 
 
Mikael Holmlund föredrog rubricerat projekt (bilaga 4)  
 
Beslut: Samordningsförbundet bifaller ansökan med i kontanta medel 1 700 000 kr för 
2011, 1 700 000 kr för 2012 och 1 700 000 kr för 2013. Totalt högst 5 100 000 kr. 
Samordningsförbundet avsätter också 140 525 kr för 2011, 157 800 kr för 2012 och 162 600 
kr för 2013 för att anställa en utvärderare för projektet.  
 
Beslutet gäller för perioden 2011-01-17 t.o.m. 2013-12-31.  
 
Beslut gäller under förutsättning att samordningsförbundet tilldelas medel från 
huvudmännen för år 2011-2013 i minst samma omfattning som under 2010. 
 
Att uppdra till tjänstemannen att tillsammans med beredningsgruppen utarbeta ett 
finansieringsförslag för projektet utan ESF-stöd i händelse av att ESF-rådet avslår ansökan. 
 
Att uppdra till tjänstemannen att under hösten påbörja rekryteringen av en utvärderare till 
projektet.   
 
--- 
 
§ 55 Yttrande angående missiv från förbundets revisorer.  
 
Revisorernas missiv har diskuterats vid flera av styrelsen sammanträden, bland annat vid det 
ägareråd som hölls den 11 juni. Baserat på tidigare diskussioner lämnade förbundets 
tjänsteman ett förslag på yttrande (bilaga 5).  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att anta skrivelsen och gav tjänstemannen i uppdrag att skickat 
den till förbundets revisorer.  
 
Styrelsen beslutade också att den skrivelse som ska skickas till Försäkringskassans 
huvudkontor angående behov av att återställa förbundets ekonomiska tilldelning till samma 
nivå som 2005-2008, även ska gå till socialdepartementet och Arbetsförmedlingens 
huvudkontor.    
 
--- 
 
§ 56 Revidering av insatser i projektet ”Ungdomstorget” (Dnr 15-2008) 
 
Projektets styrgrupp har lämnat in ett förslag på revidering av insatser i projektet (bilaga 5).  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna de nya insatserna enligt skrivelsen.  
 
--- 



§ 57 Skrivelse angående deltagande i Norrländskt nätverk (Dnr 10-2010) 
 
Den 16 juni stod Samordningsförbundet Umeå värd för en konferens där samtliga 
Samordningsförbund i Norrland var inbjudna. Vid konferensen representerades 12 av 
Samordningsförbunden. Konferensen beslutade att en skrivelse skulle utgå till samtliga 
förbunds styrelser angående deras intresse av att delta i ett norrländskt nätverk.   
 
Beslut: Styrelsen beslutade att svara ja på frågan om att delta i nätverket.   
 
--- 
 
§ 58 Remiss ”Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89)  
 
Samordningsförbundet Umeå har utsetts som en av 97 remissinstanser för rubricerad 
utredning. Styrelsen beslutade att svara på remissen och utsåg en arbetsgrupp bestående av 
Mikael Holmlund, Lars Ågren och Ulf Björk att göra ett utkast på remissvar. Utkastet 
kommer att behandlas vid nästa sammanträde.  
 
--- 
 
§ 59 Tidpunkt för verksamhetsplanering inför 2011 
 
Styrelsen beslutade att avsätta en heldag den 15 oktober för verksamhetsplanering.  
 
--- 
 
§ 60 Nuläge beredningsgruppen 
 
Lars Ågren rapporterade om hur beredningsgruppen arbetat det senaste året. Styrelsen 
godkände rapporten.  
 
--- 
 
 


