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Beslutande Christer Lindvall  Umeå kommun, ordförande  
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Övriga deltagare Mikael Holmlund  Förbundschef 
 Johan Söderling (adjungerad)  Vännäs kommun 
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 Ida Hörnsten  Hikikomori § 57 
 Anderas Rosin  Hikikomori § 57 
 Tove Olofsson  Hikikomori § 57 
   
                    
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: 2013-10-29 Justeringsdatum: 2013-11-19 
 
Datum för anslags uppsättande:       2013-11-22          Datum för anslags nedtagande: 2013-12-13 
 
 
Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.  
 
 
Underskrift ........................................................................... 
 Mikael Holmlund 



§ 52 Val av justerare 
 
Carola Larsson utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 53 Godkännande av föregående protokoll 
 
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
--- 
 
§ 54 Samordningsförbundets förhållningssätt gentemot en ny medlem.  
 
Under denna punkt presenterade sig Johan Söderling som kommer att representera Vännäs 
kommun i Styrelsen. Johan berättar vidare att hans ersättare blir Lars Ågren och i 
beredningsgruppen kommer Ulf Norberg att sitta. Johan berättade lite om sina förväntningar 
och Mikael Holmlund sammanfattade viket förhållningssätt andra förbund haft när nya 
medlemmar tillkommit samt styrelsens syn på detta. 
 
--- 
 
§ 55 Förslag verksamhetsplan (ansökan) Steget vidare 2014-2016 (Dnr 8-2010)  
 
Jonas Lund föredrog Steget vidares verksamhetsplan för 2014-2016 (bilaga 1) som tillika är 
en ansökan till Samordningsförbundet om delfinansering av verksamheten. Följande 
förändringar beslutades i Verksamhetsplanen:  
 

• Några förändringar gällande Försäkringskassans organisationsspecifika mål 
• Bilen ska inte finansieras av Samordningsförbundet, utan de bilar som finns hos 

huvudmännen ska nyttjas.  
 
Vidare diskuterades om hur medborgare i Vännäs ska kunna nyttja Steget vidare, dock togs 
inga beslut för det. 
 
Beslut: Styrelsen bifaller ansökan med totalt 2 440 tkr för 2014. Vad gäller ansökan för 
2015-2016 samt ansökan för den del som handlar om Kurator/koordinator valde styrelsen att 
bordlägga ärendet till nästa sammanträde då budget och Verksamhetsplan ska antas. 
Styrelsen underströk dock att Steget vidare är en av de prioriterade verksamheterna som 
man förhåller sig långsiktig till.  
 
Styrelsen beslutade vidare att ge styrgruppen för Steget vidare i uppdrag att ta fram en 
långsiktig implementeringsplan för att minska beroendet av Samordningsförbundet.  
 
Styrelsen beslutade också att återremittera förslaget om kurator/primärvårdkurator till 
beredningsgruppen för att bereda ärendet i förhållande till andra insatser.  
 
--- 
 



§ 56 Förbundsordning 
 
Försäkringskassan har inkommit med synpunkter på förbundsordningen gällande paragraf 6 
som handlar om styrelsens beslutsförhet. Med anledning av detta la Mikael Holmlund fram 
ett nytt förslag på skrivning för paragraf 6 (bilaga 2). 
 
Beslut: Styrelsen beslutade att anta förslaget på förändring av förbundsordningen och 
respektive ledamot fick i uppgift att föra upp den till beslutande församling/beslutsfattare.  
 
--- 
 
§ 57 Nulägespresentation Hikikomori (Dnr 4-2012) 
 
Personalen som arbetar i projektet presenterade verksamheten så här långt med fokus på de 
deltagande ungdomarna.  
 
Styrelsen godkände rapporten. 
 
--- 
 
§ 58 Uppdatering delegationsordning 
 
Mikael Holmlund presenterade ett förslag på ny delegationsordning (bilaga 3) 
 
Beslut: Styrelsen beslutade enligt förslaget. 
 
--- 
 
§ 59 Rapport från Beredningsgruppen 
 
Mikael Holmlund rapporterade från beredningsgruppens senaste sammanträde.  
 
--- 
 
§ 60 Rapport från konferenser 
 
Mikael Holmlund och Ulf Björk rapporterade från NNS konferens den 14-15 oktober.  
 
--- 
 


