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§ 1 Val av justerare 
 
Kjell-Åke Johansson utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 2  Godkännande av föregående protokoll 
 
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
--- 
 
§ 3 Ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse 
 
Per Renström ny ledamot från Arbetsförmedlingen presenterade sig. Fr.o.m. 2011-01-01 
består styrelsen av:  
 
Ordinarie:  
Christer Lindvall (s)   Umeå kommun  
Kjell-Åke Johansson (tjänsteman)  Försäkringskassan Västerbotten  
Ulf Björk (s)   Landstinget Västerbotten  
Per Renström (tjänsteman)  Arbetsförmedlingen  
 
Ersättare:  
Gunilla Berglund (m)   Umeå kommun  
Lars Ågren (tjänsteman)   Försäkringskassan Västerbotten  
Christer Bäckman (fp)   Landstinget Västerbotten  
Magnus Fjellström (tjänsteman)  Arbetsförmedlingen 
 
--- 
 
§ 4 Val av ordförande och vice ordförande 
 
Beslut: Styrelsen valde Christer Lindvall till ordförande och Per Renström till vice 
ordförande.  
 
--- 
 
§ 5 Ersättarnas närvarorätt 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att ersättare för ordinarie ledamot har närvarorätt och yttranderätt 
vid styrelsens sammanträden.  
 
--- 
 
 
 
 
 



§ 6 Val av firmatecknare  
 
Beslut: Christer Lindvall och Per Renström utses till firmatecknare var för sig för 
Samordningsförbudet Umeå.  
 
--- 
 
§ 7 Revisorer för Samordningsförbundet Umeå 
 
Till revisorer för Samordningsförbundet Umeå har av huvudmännen utsetts: 
 
Ordinarie 
Anders Färnestrand (Öhrlings PWC) Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
Kjell Edlundh (s) Landstinget 
Marie Sandström-Öhberg (c) Umeå kommun 
 
Ersättare 
Urban Andersson (Öhrlings PWC) Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
 
--- 
 
§ 8 Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009  
 
Landstinget har inkommit med en skrivelse (Dnr 16-2010) där det framgår att: 
 
Landstingsfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Samordningsförbundet i Umeå 
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.    
 
--- 
 
§ 9 Inför årsredovisning och revision av 2010 års verksamhet 
 
Mikael Holmlund föredrog sina tankar om hur årsredovisningen ska läggas upp samt 
tidplanen för revisionen. Frågan diskuterades.  
 
--- 
 
§ 10 Gemensam planeringsdag med förbunden i Lycksele och Skellefteå 
 
Tjänstemännen i länets tre förbund har kommit överens om att föreslå respektive styrelse att 
planera in en gemensam planeringsdag den 26-27 oktober.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att genomföra en gemensam planeringsdag med styrelserna från 
Lycksele och Skellefteås samordningsförbund.  
 
--- 
 
 
 



§ 11 Konferenser 
 
Samordningsförbundet Östra Götaland har inbjudit till nationell konferens för 
samordningsförbund. Samordningsförbundet Örnsköldsvik har meddelat datum för regional 
konferens.  
 
Beslut: Vid den nationella konferensen som hålls i Norrköping den 13-14 april kommer 
Mikael Holmlund och Christer Lindvall att delta. Vid den regionala konferensen som hålls i 
Örnsköldsvik kommer så många som möjligt från styrelsen att delta.  
 
--- 
 
§ 12 Basutbildning för styrelseledamöter i Umeå den 24 mars 
 
Mikael Holmlund informerad om att nationella rådet anordnar utbildningar för nya 
ledamöter i samordningsförbund, varav en är förlagd i Umeå den 24 mars. De ledamöter 
som är intresserad av att delta anmäler sig själva. 
 
--- 
 
§ 13 Anställning av projektledare för ”Mångfaldsdriven samhällsservice”   
 
Mikael Holmlund har på styrelsen uppdrag genomfört en rekryteringsprocess av en 
projektledare och en projektmedarbetare till rubricerat projekt. Till projektledare föreslås 
Isabell Johansson och till projektmedarbetare föreslås Fritz Sprung. De båda presenterade 
sig.  
  
Beslut: Styrelsen beslutar att anställa Isabell Johansson som projektledare och Fritz Sprung 
som projektmedarbetare.  
 
--- 
 
§ 14 Vikarie för förbundets ansvarige tjänsteman under föräldraledighet 
 
Mikael Holmlund kommer att vara föräldraledig under hösten. Styrelsen diskuterade frågan 
och gav presidiet i uppdrag om att ta fram förslag på hur vikariefrågan skall lösas.  
 
--- 
 
§ 15 Presentation av ”Idrottsservice AB” 
 
Tommy Resin från Västerbottens idrottsförbund presenterade idén och syftet med 
Idrottsservice samt en preliminär plan för start av verksamheten. Han svarade även på 
styrelsens frågor.  
 
Mikael Holmlund fick uppdrag att fortsätta dialogen med Västerbottens idrottsförbund samt 
involvera VIVA Resurs i diskussion.  
 
---  



§ 16 Presentation av utredning om hur andra samordningsförbund förhåller sig 
till sociala företag 

 
Samordningsförbundet får ofta frågan om på vilket sätt förbundet kan stötta sociala företag. 
På styrelsens uppdrag har därför Mikael Holmlund genomfört en utredning (Bilaga 1) om 
hur andra förbund förhåller sig till frågan samt vilka rekommendationer det finns från 
nationella rådet, huvudmännen och Nationella nätverket för samordningsförbund.  
  
Beslut: Styrelsen beslutar att följa nationella rådets rekommendationer (Bilaga 2)  
 
---  
 
§ 17 Ansökan om medel till projektet ”Nepsam” (Dnr 15-2010) 
 
Tegs HC har inkommit med en ansökan om medel till projektet ”Nepsam” (bilaga 3). 
 
Beslut: Samordningsförbundet bifaller ansökan med 261 000 kr för 2011, 81 000 kr för 
2012. Totalt högst 342 000 kr. Beslutet gäller för perioden 2011-03-15 --  2012-03-15. 
 
--- 
 
§ 18 Finansiering av projektet ”Kvinnsam” (Dnr 1-2010) 
 
VIVA Kompetenscentrum har ansökan om ändrad tid för finansiering av rubricerat projekt 
(bilaga 4). 
 
Beslut: Samordningsförbundet bifaller ansökan med 500 000 kr för 2011 och 800 000 kr för 
2012. Totalt högst 1 300 000 kr. Beslutet gäller för perioden 2011-06-01-- 2012-12-31 
 
--- 
 
§ 19 Deltagare från kranskommunerna i projekt som finansieras av 

Samordningsförbundet 
 
Frågan om det går att ta emot deltagare från andra kommuner än Umeå kommun har 
kommit upp i projektet ”Ungdomstorget”. Styrelsen diskuterade frågan 
 
Beslut: De resurser som Samordningsförbundet Umeå finansierar ska enbart gå till 
deltagare från Umeå kommun.   
 
--- 
 
§ 20 ”KUR-projektet” 
 
Det så kallade ”KUR-projektet” diskuterades vid föregående styrelsemöte. Lars Ågren 
rapporterade att frågan nu diskuteras i beredningsgruppen och att det finns en planering för 
hur frågan ska hanteras. Styrelsen godkände rapporten 
 
--- 


