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BEVIS 

  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos Västerbottens läns landsting och Umeå kommun. 
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§ 33 Val av justerare 
 
Per Renström utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 34 Godkännande av föregående protokoll 
 
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
--- 
 
§ 35 Godkännande av dagordning 
 
Punkt 12, Transfereringsstatistik, bordlägges till nästa möte.   
 
--- 
 
§ 36 Ansökan Nätkraft 
 
Mikael Holmlund föredrog inkommen ansökan för Nätkraft (bilaga 1). Projekttid och villkor 
reviderades enligt nedan beslut.  
 
Beslut: Styrelsen bifaller ansökan med 444 tkr för 2012, 886 tkr för 2013. Totalt 1 330 tkr 
för perioden 2012-09-01 t.o.m. 2013-12-31.   
 
Beslutet är villkorat att; 
 

- Projektet ska presentera en plan för implementering senast oktober 2013.  
 

- Organisationstillhörighet ska klargöras senast december 2012. 
 

- Beslut gäller under förutsättning att Samordningsförbundet tilldelas medel från 
huvudmännen för året 2013 i minst samma omfattning som under 2012. 

 
§ 37 Slutrapport utvärdering Ungdomstorget 2009 - 2011 (Dnr 4-2011) 
 
Ove Grape och Jens Ineland, utvärderare för Ungdomstorget under perioden 2009 - 2011 
föredrog sin slutrapport. Utvärderarna började med att berätta att deras studier tyder på att 
Ungdomstorget visar mycket goda resultat i jämförelse med andra liknande insatser i 
Sverige.  De har genomfört 3 processmätningar under perioden. I sin presentation (bilaga 2) 
lyfte utvärderarna fram att deltagare upplevde att de fick bättre hälsa, självkänsla och att de i 
högre grad hade framtidsplaner än innan deltagande i Ungdomstorget. Resultaten visade 
bland annat på att behovet av försörjningsstöd minskat med 25 %  för målgruppen. 
  
I sin presentation lyfte de också fram utvecklingsledaren och Samordningsförbundets arbete 
som framgångsfaktorer i Ungdomstorget samt styrgruppens aktiva arbete med styrning av 
verksamheten. En annan mycket viktig framgångsfaktor pekade utvärderarna på är 



samverkan mellan myndigheter där man tar ett gemensamt ansvar för individens 
rehabilitering.  
 
Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 38 NEPSAM lägesrapport (Dnr 15-2010) 
 
Curt Edlund föredrog lägesrapport för NEPSAM. Curt rapporterade att av de 60 utredningar 
som är genomförda har 56 stycken fått en neuropsykiatrisk diagnos som exempelvis ADHD, 
ADD, Asperger och uppmärksamhetsstörning. 40 % upplevde kronisk smärta. 60 % 
behandlades efter diagnos med medicin, av dessa 60 % fortsatte 70 % med medicin och 
upplevde en tydlig förbättring. En arbetsterapeut har arbetat på halvtid i NEPSAM med 
framgångsrika resultat. Curt lyfte fram arbetsterapeutens arbete som mycket framgångsrikt.  
 
I samband med lägesrapporten diskuterade styrelsen behovet av att bjuda in företrädare från 
Västerbottens läns landsting och psykiatrin med syfte att föra en dialog kring hur psykiatrin 
ser på framtiden utifrån samverkan kring målgrupper och insatser med medel från 
Samordningsförbundet Umeå.  
 
Styrelsen godkände rapporten och gav Mikael Holmlund i uppdrag att bjuda in företrädare 
från psykiatrin till styrelsen. 
 
--- 
 
§ 39 Lägesrapport GIVE (Dnr 1-2010) 
 
Mikael Holmlund föredrog lägesrapport GIVE. Projektägaren Umeå kommun har beslutat 
på styrgruppens rekommendation att avveckla projektet på grund av för lågt deltagarantal.  
  
Styrelsen godkände lägesrapporten och gav Mikael Holmlund i uppdrag att informera 
projektägaren att Samordningsförbundet önskar att projektägaren lämnar in en skriftlig 
framställan om att man avser att avveckla projektet.  
 
--- 
 
§ 40 Hur upprätthålls åtagande i gemensamma aktiviteter? 
 
Mikael Holmlund informerade från beredningsgruppens möte gällande överenskomna 
åtaganden vad gäller resurser i projekt.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att frågeställningen ska inkluderas i programmet vid gemensam 
planeringsdag med beredningsgruppen den 14 september 2012. Styrelsen gav Mikael 
Holmlund i uppdrag att undersöka om NNS har givit några rekommendationer i frågan. 
 
--- 
 
 



 
§ 41 Aktuellt i beredningsgruppen 
 
Mikael Holmlund informerade om pågående arbete i beredningsgruppen. Han berättade att 
insatsen SAMS har påbörjats, MDSS håller på att avslutas enligt plan och projektet önskar 
avge slutrapport vid nästa styrelsemöte. Hikikomeri-problematiken utreds vidare. Nätkraft 
samt KUR påbörjas under hösten 2012. 
 
--- 
 
§ 42 KUR hösten 2012 
 
Linda Lund informerade om KUR-satsningen och att ansökan om medel från staten är 
beviljad. Kompetensutvecklingsinsatsen kommer att genomförs under 3 halvdagar för 
NAFS-teamen.  
 
Mikael Holmlund föredrog kostnader för lokal och förtäring. 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att avsätta 65 tkr för lokaler och förtäring i samband med 
genomförandet av KUR utbildningen.   
 
--- 
 
§ 43 Inför Verksamhetsplaneringen 2012 

 
Mikael Holmlund presenterade två förslag till punkter på agendan inför kommande 
verksamhetsplaneringsdag. Dels vilken strategisk modell Samordningsförbundet ska arbeta 
utifrån i framtiden gällande verksamheter och projekt och dels om Samordningsförbundet 
ska äga egna projekt kopplade till ESF och vilka för- respektive nackdelar detta kan 
innebära för insatser och administration. 
 
Beslut: Styrelsen beslutade att punkterna ska läggas till verksamhetsplaneringsdagens 
agenda.  
 
--- 
 
§ 44 Konferens i Göteborg 14-16 november 

 
Mikael Holmlund informerade om konferens i Göteborg 14-16 november.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att intresserade styrelseledamöter anmäler sig via Mikael 
Holmlund.  
 
--- 
 
 
 
 



 
§ 45 Ägarsamråd (inkl. genomgång av höstens mötesplan) 

 
Styrelsen beslutade att flytta inplanerat ägarsamråd till våren 2013 och fastställa mötesplan 
för hösten 2012 enligt nedan: 
 

• Planeringsdag: Fredag den 14 september kl. 8-17 
 

• Sammanträde: Fredag 26 oktober kl. 8-12 
 

• Sammanträde: Fredag 23 november kl. 8-12 
 
--- 
 
§ 46 Lärkonferens Skellefteå 5-6 september 

 
Mikael Holmlund informerade om konferens i Skellefteå 5-6 september.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att intresserade styrelseledamöter anmäler sig via Mikael 
Holmlund.  
 
--- 
 
 


