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§ 64 Val av justerare 
 
Mikael Broman utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 65 Godkännande av föregående protokoll 
 
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
--- 
 
§ 66 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes med tillägg av om policy för tjänstledighet från 
Arbetsförmedlingen och möte med riksdagsmän.  
 
--- 
 
§ 67 Rapport erfarenheter från projektet GIVE (Dnr 1-2010) 
 
Projektledare Cecilia Sandén föredrog erfarenheter från projektet. Bland annat bakgrund, 
behovsgrupp, innehåll, utmaningar och resultat. (Bilaga 1). 
 
Erfarenheterna diskuterades och rapporten godkändes.  
 
§ 68 Rapport från Norrlandskonferensen och Välfärdskonferensen i Göteborg 
 
Mikael Holmlund och Ulf Björk rapporterade från konferenserna.  
 
Styrelsen godkände rapporterna. 
 
--- 
 
§ 69 Ansökan om förlängd projekttid och utökad finansering av NEPSAM  

(Dnr 15-2010) 
 
Mikael Holmlund föredrog inkommen ansökan från Tegs hälsocentral (Bilaga 2).  
 
Beslut: Samordningsförbundet bifaller ansökan med 150 tkr för perioden 2013-01-01—
2013-06-30. Totalt beslutat belopp för hela projekttiden 2011-03-01 – 2013-06-30 uppgår 
därmed till högst 492 tkr.    
 
Beslutet villkoras med ett volymmål för insatsen. Det tas fram i dialog mellan projektägaren 
och förbundets tjänsteman. 
  
--- 
 
 



§ 70 Ansökan om förlängd projekttid och utökad finansering av SEsam  
(Dnr 2-2009) 

 
Mikael Holmlund föredrog den inkomna ansökan från KFUM (Bilaga 3). 
 
Beslut: Styrelsen bifaller ansökan med ytterligare 400 tkr för perioden 2013-04-01 – 2013-
12-31. Totalt beslutat belopp för hela projektperioden 2009-06-30 – 2014-03-15 är därmed 
1 900 tkr 
 
Beslutet villkoras att gälla under förutsättning att Umeå kommun beviljar den ansökan om 
medfinansiering som KFUM lämnat in.  
 
--- 
 
§ 71 Korrigering av projekttid Insteget (Dnr 1-2011)  
 
Projektet har blivit förskjutet varför styrelsen beslutade om nu projekttid (bilaga 4).  
 
Beslut: Samordningsförbundet reviderar tidigare beslut avseende projekttid. Den nya 
projekttiden beslutas till 2012-04-01 – 2013-03-31. Beslutat belopp är som tidigare men 
fördelas per kalenderår enligt 353 tkr för 2012 och 117 tkr för 2013, totalt högst 470 tkr.   
 
--- 
 
§ 72 Korrigering av projekttid Stödstruktur för socialt företagande 

(Dnr 13-2010)  
 
Projektet har blivit förskjutet varför styrelsen beslutade om nu projekttid (bilaga 4).  
 
Beslut: Samordningsförbundet reviderar tidigare beslut avseende projekttid. Den nya 
projekttiden beslutas till 2012-01-01 – 2013-12-31. Beslutade belopp är samma omfattning 
som tidigare men gäller per kalenderår, d.v.s. 534 tkr för 2012 och 534 tkr för 2013, totalt 
högst 1 068 tkr.  
 
--- 
 
§ 73 Ansökan projekt Hikikomeri (Dnr 4-2012)  
 
Mikael Holmlund föredrog projektet Hikikomeri (bilaga 5) som processats i 
Beredningsgruppen och med Umeå kommun under året. Styrelse diskutera projektet 
ingående.  
 
Beslut: Styrelsen bifaller ansökan med 723 tkr för 2013, 821 tkr för 2014 och 840 tkr för 
2015. Totalt högst 2 384 tkr. Beslutet gäller för perioden 2013-03-01 t.o.m. 2015-12-31. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att Samordningsförbundet tilldelas medel i samma 
omfattning som 2013 även 2014 och 2015.   
 



Beslutet villkoras med att Umeå kommuns sociala investeringsfond finansierar projektet i 
samma omfattning som Samordningsförbundet under åren 2013-2015. Beslutet villkoras 
också med att följande tillägg görs till genomförandet: 
 

• Projektpersonalen skall ge föräldrastöd 
• Projektet ska även arbeta med förebyggande insatser 
• Frågan om hur projektet kan kopplas till Umeå Universitet ska utredas 

 
--- 
 
§ 74 Verksamhetsplan och budget 2013-2015 
 
Mikael Holmlund föredrog förslag verksamhetsplan och budget samt prognos på 
ekonomiskt utfall för 2012 (bilaga 6). 
 
Beslut: Styrelsen antog Verksamhetsplanenen och budgeten för åren 2013-2015. 
 
--- 
 
§ 75 Mötesplan 2013 
 
Fredag den 15 februari klockan 8-12 
Fredag den 22 mars klockan 8-12  
Onsdag den24 april Ägarsamråd 
Fredag den 17 maj klockan 8-12 
Fredag den 14 juni klockan 8-12 
Fredag den 13 september klockan 8-17 (Verksamhetsplanering med BG) 
Fredag den 25 oktober klockan 8-12 
Fredag den 29 november klockan 8-12  
 
--- 
 
§ 76 Aktuellt i beredningsgruppen  
 
Mikael Holmlund föredrog pågående arbete i beredningsgruppen. 
 
--- 
 
§ 77 Förslag möte med riksdagsledmöten 
 
Ulf Björk informerade om ett initiativ att träffa riksdagsledamöten med syfte att presentara 
Samordningsförbundet. Ulf Björk och Mikael Holmlund får i uppdrag att träffa Edward 
Riedl (riksdagsman) för att diskutera detta.  
 
--- 
 
 
 



§ 78 Policy för tjänstledighet från Arbetsförmedlingen för att arbeta i 
FINSAM-uppdrag  

 
Per Renström informerade om att Arbetsförmedlingen har antagit en policy där man beviljar 
6 månaders provanställning på samma sätt som för andra statliga arbeten.  
 
--- 
 


