
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Samordningsförbundet Umeå  2013-09-13 
___________________________________________________________________ 
 
Plats och tid                         Umeå folkets hus, klockan 08.00-15.00 
 
Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande  
 Ulf Björk  Landstinget  
 Carola Larsson Arbetsförmedlingen 
 Mikael Broman     Försäkringskassan § 42-48 
  
 
 
Övriga deltagare Mikael Holmlund Förbundschef   
                     Caroline Nyström    Umeå kommun § 49 
 
 
                      
 
Sekreterare  .....................................................................   

Mikael Holmlund 
 
 
Ordförande  ..................................................................... 
  Christer Lindvall 
 
Justerare  ..................................................................... 
  Carola Larsson 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
BEVIS 

  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos Västerbottens läns landsting och Umeå kommun. 

 
Samordningsförbundet Umeå  

  
Sammanträdesdatum: 2013-09-13 Justeringsdatum: 2013-09-30 
 
Datum för anslags uppsättande:       2013-10-04         Datum för anslags nedtagande: 2013-10-25 
 
 
Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.  
 
 
Underskrift ........................................................................... 
 Mikael Holmlund 



§ 42 Val av justerare 
 
Carola Larsson utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 43 Godkännande av föregående protokoll 
 
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
--- 
 
§ 44 Uppföljning verksamhetsplan 
 
Större delen av sammanträdet ägnades åt att följa upp förbundets verksamhetsplan. Följande 
diskuterades under denna punkt: 

• Nuläge (bilaga 1) 
• Ekonomi, beslutsutrymme inför 2014 
• Genomgång av den verksamhetsplan som antogs ifjol 
• Planerade verksamhet hösten 2013 
• Utvecklingsområden som diskuterades under sammanträdet den 16 juni 
• Förslag på nya insatser 
• Mål 

 
Det som sas under dagen kommer att förtydligas i den verksamhetsplan som antas den 29 
november. 
--- 
 
§ 45 Förhållningssätt gentemot en ny medlem i förbundet 
 
Mikael Holmlund fördrog tre förbunds erfarenhet av att fler kommuner anslutit sig till dem. 
Styrelsen diskuterade frågan och följande principiella förhållningssätt antogs: 
 

• Det är behovsprincipen som gäller och inte rättviseprincipen 
• Det är viktigt att Vännäs införlivas i den strategi som Samordningsförbundet antagit 
• Det är viktigt att skyndsamt få till stånd en dialog med företrädare för Vännäs 

kommun 
• Det kan vara klokt att Vännäs beviljas en förstudie för att analysera sina behov. En 

sådan förstudie bör då bygga på följande frågeställningar: 
o  Hur kan man applicera Samordningsförbundets strategi i Vännäs 
o  Vilka behov har Vännäs medborgare (med särskild fokus på unga) 

 
Styrelsen beslutade att bjuda in kommunalrådet Johan Söderling till nästkommande 
sammanträde.  
 
--- 
 
 



 
§ 46 Kommunikationsplan 
 
Mikael Holmlund föredrog förslag på kommunikationsplan. 
 
Beslut: Styrelsen beslutade att anta kommunikationsplanen med följande 
förändringar/förtydliganden:  

• I planen ska framgå att medborgarna kan agera genom feedback till verksamheterna 
• Gällande kontakter med media ska det finnas en tydlig ordning hur verksamheterna 

tar kontakt med media. 
 
--- 
 
§ 47 Arbetsordning 
 
Mikael Holmlund föredrog förslag på arbetsordning för Samordningsförbundet.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att anta föreslagen arbetsordning.  
 
--- 
 
§ 48 Förbundsordning 
 
Försäkringskassan har inkommit med synpunkter på den nya förbundsordningen (bilaga 2). 
Styrelsen diskuterade synpunkterna.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att ändra förbundsordningen enligt tjänstemannaförslag för 
paragraf 9, 14 och 18. Gällande paragraf 6 beslutade styrelsen att kvalificerad majoritet på 
4/5 ska gälla för samtliga beslut i styrelsen. Tjänstemannen fick till uppgift att ta fram 
förslag på skrivning för paragraf 6.  
 
--- 
 
§ 49 Stödstruktur för socialt företagande 
 
Caroline Nyström som är projektledare presenterade sig själv och hur långt arbetet kommit i 
projektet. 
 
Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 50 Konferenser i höst 
 
Styrelsen beslutade att Mikael Holmlund och Ulf Björk ska delta på NNS konferens den 14-
15 oktober samt på den norrländska närverkskonferensen den 7-8 november.  
 
--- 
 



§ 51 Nästa sammanträde 
 
Styrelsen beslutade att flytta nästa sammanträde till den 29 oktober klockan 13-17.  
 
--- 
 


