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§ 65 Val av justerare 
 
Per Renström utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 66  Godkännande av föregående protokoll 
 
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
--- 
 
§ 67 Ansökan om medel till projektet Supported Employment (Dnr 20-2009) 
 
Den inkomna förlängningsansökan för rubricerat projekt diskuterades. (bilaga 1) 
 
Beslut: Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträde med motivet att det 
inte går att ta beslut på det underlag som nu lämnats in. Styrelsen är i grunden positiv till att 
projektet beviljas en fortsättning men en förutsättning för det är att projektet styrgrupp 
redovisar lösningar på de problem som man nu har. Inför ett beslut önskar styrelsen följande 
kompletteringar: 
 

• Projektet måste ta fram lösningar på de problem som redovisats i beslutsunderlaget. 
Som minst ska en åtgärdsplan/tidsplan tas fram för att lösa problemen.  

• Styrelsen önskar en fördjupad muntlig resultatredovisning.  
• Projektplanen måste förtydligas med mål och budget 

  
--- 
 
§ 68 Inför Nationella nätverket för samordningsförbund – NNS årsmöte 
 
Den 18 november håller Nationella nätverket - NNS årsmöte. Till mötet har samtliga 
medlemsförbund att ta ställning till: 
 

• att NNS ombildas till förening enligt förslagna stadgar (bilaga 2) 
• att NNS samgår med IFFK 
• att fastställa föreslagna stadgar för föreningen Nationella nätverket för 

samordningsförbund  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att vid mötet rösta ja till de tre att-satserna. Mikael Holmlund 
och Christer Lindvall har tidigare utsetts att representera Samordningsförbundet Umeå vid 
årsmötet och har där i uppgift att föra förbundets talan.  
 
--- 
 
 
 
 
 



§ 69 Genomgång av Budgetproposition  
 
Mikael Holmlund föredrog den delen av budgetpropositionen som gäller arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Styrelsen godkände föredragningen.  
 
--- 
  
§ 70 Nätverkskonferens i Sundsvall 

 
Samordningsförbundet Sundsvall arrangerar nätverkskonferens den 10-11 november.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att Ulf Björk, Mona Åström och Magnus Fjellström deltar vid 
konferensen.  
 
--- 
 
§ 71 Planering inför 2012  
 
Mikael Holmlund gick igenom nuläge, beredningsgruppens arbete under året samt 
förbundets ekonomiska läge. Därefter diskuterade styrelsen 2012 års verksamhet med fokus 
på strategi, målgrupper, förbättringsområden och förväntningar på beredningsgruppen. 
Utfallet av diskussionen återges i det förslag på verksamhetsplan/budget som kommer att 
diskuteras vid sammanträdet den 25 november. 
  
--- 
 
§ 72 Utbildning i mångfald 
 
Edna Eriksson från talarforum föreläste i rubricerat ämne i enlighet med programmet i 
kallelsen till sammanträdet. 
  
--- 
 


