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BEVIS 
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§ 73 Val av justerare 
 
Per Renström utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 74  Godkännande av föregående protokoll 
 
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
--- 
 
§ 75 Lägesrapport Supported Employment (Dnr 20-2009) 
 
Camilla Nilsson och Maria Fahlander från projektet Supported Employment föredrog 
projektets nuläge och utveckling. De presenterade bl. a en målgruppsbeskrivning och 
projektresultat avseende antal personer som gått vidare till arbete eller utbildning.  
 
--- 
 
§ 76 Förlängningsansökan Supported Employment (Dnr 20-2009) 
 
Mikael Holmlund föredrog tjänsteskrivelse för ansökan om medel till projektet Supported 
Employment (Dnr 20-2009). Innehåll och motivering enligt bilaga 1.  
 
Beslut: Styrelsen godkände föreslaget upplägg för en omformning av projektet. Styrelsen 
beslutade också att bevilja medel för två SE- handledare under perioden 2012-01-01 – 2012-
08-31 till en kostnad av 560 tkr.  
 
--- 
 
§ 77 Beskrivning av Ungdomstorgets målgrupp samt dess behov 
 
Katarina Hansson, utvecklingsledare för Ungdomstorget informerade om ungdomstorgets 
målgrupp samt dess behov. Inför framtiden lyfte utvecklingsledaren problematiken kring en 
växande grupp ungdomar, s.k. hemmasittare, som är svåra att nå för insatser. Dessa 
ungdomar tillhör målgruppen men de har valt att ställa sig vid sidan om samhällets system. 
Andra ungdomar kan ha hamnat fel i systemen vilket har genererat inlåsningseffekter. 
Ungdomstorget ser utmaningen att försöka nå dessa ungdomar. Statistik från projektet 
gällande antal ungdomar i arbete eller utbildning redovisades.  
 
--- 
 
§ 78 Förlängningsansökan Ungdomstorget (Dnr 4-2011) 
 
Mikael Holmlund föredrog Ungdomstorgets utvecklingsplan (bilaga 2) och 
förlängningsansökan, inkl. tjänsteskrivelse (bilaga 3). 
  



Beslut: Styrelsen beslutade att bifalla ansökan med totalt högst 9 700 tkr (3 130 tkr/2012, 
3240 tkr/2013 och 3330 tkr/2014). Beslutet gäller för perioden 2012-01-01 -- 2014-12-31. 
 
Beslutet villkoras med att styrgruppen för Ungdomstorget senast 31 mars kompletterar 
ansökan med en tydlig beskrivning av den insats som den av förbundet finansierade 
personalen arbetar med. Beskrivningen ska innehålla tydliga och uppföljningsbara mål för 
deltagande individer. 
  
Styrelsen beslutade om följande tillägg: Ungdomstorget ska verka för att nyttja individuella 
insatser utöver Ungdomstorgets egna resurser som t.ex. insatser som genomförs av 
Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer. Detta ska redovisas i lägesrapporter två 
gånger per år.  
 
--- 
  
§ 79 Slutrapport Utvärdering Samverkan Hälso- och sjukvård, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten- NAFS  
 (Dnr 1-2007) 
 
Curt Edlund presenterade sin utvärderingsrapport av projektet (bilaga 5). 
  
Beslut: Styrelsen godkände rapporten och beslutade att slutrapporten ska skickas till 
Socialförsäkringsministern. 
 
--- 
 
§ 80 Överenskommelse Samverkan Hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten- NAFS för 2012 och framåt 
 
Mikael Holmlund föredrog förslaget; Överenskommelse om implementering av NAFS 
(Samverkan Hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Socialtjänsten), (bilaga 6).  

 
Beslut: Styrelsen beslutade att Samordningsförbundet Umeå förbinder sig till insatser i 
enlighet med Överenskommelsen. 
 
--- 
 
§ 81 Verksamhetsplan och budget 2012 – 2014 (Dnr 5-2011) 
 
Mikael Holmlund föredrog förslag på verksamhetsplan och budget för 2012- 2014  
(bilaga 7).   
 
Beslut: Styrelsen beslutade att anta föreslagen verksamhetsplan och budget för 2012 – 
2014.  Kvarstående medel inom NEP-projektet 2009 – 2011 som ej hunnit nyttjas (100 tkr) 
ska användas till neuropsykiatriska utredningar under 2012.  
 
--- 
 



§ 82 Projektidé för 0-klassade SAMS – Samverkan om sjukvårdförsäkrade 
 
Mikael Holmlund föredrog projektet SAMS - Samverkan om sjukvårdsförsäkrade (bilaga 9) 
som man bedrivit i Malmö. Beredningsgruppen har diskuterat projektet och föreslår att vi 
startar ett liknande i Umeå.  
 
Beslut: Styrelsen ställde sig positiva till förslaget och gav förbundschefen i uppdrag att 
verka för att en ansökan tas fram. 
 
--- 
 
§ 83 Ansökan projektet Tro, hopp och kärlek 
 
Mikael Holmlund föredrog projektansökan för Tro, hopp och kärlek, inkl. tjänsteskrivelse 
(bilaga 10). 
  
Beslut: Styrelsen bifaller ansökan för perioden 2012-07-01 – 2012-12-31 med totalt högst 
133 tkr. Styrelsen avslår den del av ansökan som rör åren 2013 och 2014. Ordförande fick i 
uppdrag att guida projektets kontaktperson med syfte att hitta annan finansiering. 
 
Särskilda villkor: 
 
Projektet ska kvartalsvis lämna in en ekonomisk och verksamhetsmässig redovisning för att 
erhålla utbetalning för nästkommande kvartal. 
 
Ulf Björk reserverade sig till beslutet och yrkade bifall till ansökan i sin helhet. 
 
--- 
 
§ 84 Mötesplan 2012 
 
Styrelsen beslutade att fastställa mötesplan för 2012 enligt nedan: 
 

• Fredag den 10 februari kl. 8-12 
 

• Fredag den 30 mars kl. 8-12  
 

• Fredag den 11 maj kl. 8-12 
 

• Fredag den 15 juni kl. 8-12 
 

• Fredag den 14 september kl. 8-12 
 

• Torsdag och fredag den 25 och 26 oktober (ägarsamråd och planering med övriga 
förbund i länet) 

 
• Fredag den 23 november kl. 8-12  

 
--- 



 
§ 85 Avtackning ledamöter 
 
Styrelsen avtackade ledamot Kjell-Åke Johansson, Försäkringskassan. Styrelsen beslutade 
att avtacka avgående ledamot Lars Ågren, Försäkringskassan, den 12 december 2011. 
 
--- 
 
§ 86 Rapport från extra årsmöte NNS 
 
Mikael Holmlund rapporterade från extra årsmötet NNS. Vid årsmötet beslutades att NNS 
ombildas till förening samt att NNS samgår med IFFK. 
 
--- 
 
 


