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§ 81 Val av justerare 
 
Kjell-Åke Johansson utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 82  Godkännande av föregående protokoll 
 
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
--- 
 
§ 83 Förlängningsansökan ”Supported Employment” (Dnr 20-2009) 
 
Mikael Holmlund föredrog den förlängningsansökan (bilaga 1) som lämnats in till 
förbundet.  
 
Beslut: Samordningsförbundet bifaller ansökan med 1 400 000 kr för perioden 2011-01-01 
t.o.m. 2011-12-31.  
 
--- 
 
§ 84 Förlängningsansökan ”Samverkan Hälso- och sjukvården, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten” (Dnr 1-2007) 
 
Mikael Holmlund föredrog den förlängningsansökan (bilaga 2) som lämnats in till 
förbundet.  
 
Beslut: Samordningsförbundet bifaller ansökan med 918 060 kr för perioden 2011-01-01 
t.o.m. 2011-12-31.  
 
--- 
 
§ 85 Förlängningsansökan ”Ungsam” (Dnr 2-2010) 
 
Mikael Holmlund föredrog den förlängningsansökan (bilaga 3) som lämnats in till 
förbundet.  
 
Beslut: Samordningsförbundet bifaller ansökan med 665 135 kr. Beslutet gäller för 
perioden 2011-01-01-- 2011-12-31 
 
Projektet ska rapportera det första kvartalets utveckling muntligt vid styrelsens 
sammanträde den 25 mars.  
 
--- 
 
 
 



§ 86 Ansökan för projektet ”Stödstruktur för socialt företagande (Dnr 13-2100)  
 
 
Mikael Holmlund föredrog den ansökan (bilaga 4) som lämnats in till förbundet.  
 
Beslut: Samordningsförbundet bifaller ansökan med totalt 400 500 kr för 2011, 534 000 kr 
för 2012 och 133 500 kr för 2013, totalt högst 1 068 000 kr. Beslutet gäller för perioden 
2011-04-01 t.o.m. 2013-02-31.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att den framtagna avsiktsförklaringen för socialt 
företagande antas av regionens kommuner samt att övrig finansiering till projektet säkras.  
 
--- 
 
§ 87 Prioriteringsdiskussion 
 
Beroende på vilket beslut som ESF-rådet fattar gällande projekten ”Steget vidare” och 
”Kvinnsam” som Samordningsförbundet båda medfinansierar kan en prioritering komma att 
behöva göras mellan projekten ”Fas 3” och ”NEP” (bilaga 5).  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att i första hand prioritera NEP-projektet men om 
beslutsutrymme kvarstår efter ESF-rådets besluts ska även ”Fas 3-projektet” prioriteras.   
 
--- 
 
§ 88 Förlängning av Curt Edlunds anställning 
 
Beslut: Samordningsförbundet förlänger Curt Edlunds anställning på timtid t.o.m. 
2011-12-31. Curt Edlunds timlön kommer fr.o.m. 2011-01-01 att vara 243 kronor timmen 
brutto.  
 
Curt Edlunds uppdrag under året blir att slutföra utvärderingen av projektet ”Samverkan 
hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”. 
Slutrapporten ska vara styrelsen till handa senast den 1 oktober. Curt Edlund kommer även 
under 2011 att ha uppdraget att följa upp deltagarna i projektet ”NEP-utredningar”.  
 
--- 
 
§ 89 Lönerevision Jens Ineland och Ove Grape 
 
Beslut: Jens Ineland och Ove Grapes timersättning höjs från 218 kr/timmen till 236 
kr/timmen brutto. Löneökningen gäller fr.o.m. 2011-01-01. 
 
--- 
 
 
 
 
 



§ 90 Styrelsens arvoden fr.o.m. 1 januari 2011 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att arvodena ska vara samma som tidigare. Det vill säga att 
ordförande arvoderas med 10 % av ett årsarvode och att vice ordförande arvoderas med 5 % 
av ett årsarvode enligt Umeå kommuns arvodesregler för förtroendevalda. 
 
Övriga ledamöter erhåller sammanträdesarvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst 
enligt Umeå kommuns arvodesregler. Förutom detta utgår reseersättning till ledamöter 
enligt Umeå kommuns regler. Uppräkning av arvoden ska även det ske enligt Umeå 
kommuns regler.  
 
--- 
 
§ 91 De förtroendevalda revisorernas arvoden fr.o.m. 1 januari 2011 
 
Beslut: Förbundet förtroendevalda revisorer erhåller ersättning i enlighet med de nivåer som 
gäller för UPAB:s förtroendevalda revisorer.  
 
--- 
 
§ 92 Presskonferens angående neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  
 
Teamet på Björkgården som genomför de NEP-utredningar som delfinansieras av 
Samordningsförbundet har föreslagit att genomföra en presskonferens för att belysa 
gruppens särskilda problematik.  
 
Styrelsen var positiv till förslaget.  
 
--- 
 
§ 93 Plan för att minska sårbarhet om tjänstemannen slutar eller är långvarigt 

frånvarande från sin tjänst   
 
Beslut: Samordningsförbundet antar planen enligt bilaga 6.  
 
--- 
 
§ 94 Projektidé Idrottsservice AB 
 
Västerbottens idrottsförbund har lämnat in en skiss på utvecklingen av ett socialt företag 
inom idrottsrörelsen. Styrelsen diskuterade förslaget och kom fram till följande slutsatser.  
 
Samordningsförbundet är i grunden positiv till att nya sociala företag startar, dock vill man 
inte uttala sig i någon tydlig viljeinriktning i detta fall då underlaget är för skissartat. Det 
råder också osäkerhet om i vilken mån samordningsförbunden kan finansiera enskilda 
sociala företag. Vidare kände sig styrelsen också tveksamma inför att företaget skulle ha 
aktiebolagsform. Synpunkter framfördes också om att namnet var missvisande med tanke på 
att en stor del av verksamheten skulle riktas mot andra aktörer än idrottsrörelsen.  
 



Styrelsen gav Mikael Holmlund i uppdrag att fortsätta utreda frågan om hur 
samordningsförbund kan stödja enskilda sociala företag. Man beslutade också att bjuda in 
företrädare för Västerbottens idrottsförbund till styrelsen sammanträde den 4 februari för att 
få höra mer om förslaget.  
 
--- 
 
§ 95 Styrelsen sammanträdesplan för 2011 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att sammanträda enligt nedan.  
 
Fredag den 4 februari kl 8-12 
Fredag den 25 mars kl 8-12 
Fredag den 13 maj kl 8-12 
Fredag den 17 juni kl 9-17 (ägaresamråd) 
Fredag den 16 september Verksamhetsplanering kl 8-16  
Fredag den 28 oktober kl 8-12 
Fredag den 25 november kl 8-12 
 
---  
 
§ 96 Inbjudan från IOGT-NTO 
 
Styrelsen bjuds in till att delta vid inspelning av en radiodokumentär. Samordnaren samt 
någon/några från styrelsen kommer att delta.  
 
---  
 
§ 97 Information om ”KUR-projektet” 
 
Lars Ågren informerar om det så kallade KUR-projektet. Projektet finansieras med särskilda 
medel från regeringen och Försäkringskassan är ansvarig för att administrera insatsen. 
Syftet är att breda kompetensen hos offentliga aktörer för att möta grupper med psykisk 
funktionsnedsättning.  
 
Var och en av styrelsen ledamöter fick till uppgift att ta hem frågan till sina respektive 
organisationer. Den 4 februari tas frågan upp igen.  
 
--- 
 
 


