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§ 1 Val av justerare 
 
Carola Larsson utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 2 Godkännande av föregående protokoll 
 
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
--- 
 
§ 3 Aktuellt i beredningsgruppen  
 
Mikael Holmlund rapporterade föregående möte i beredningsgruppen.  
 
Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 4 Årsredovisning 2013  
 
Mikael Holmlund föredrog förslag på årsredovisning för verksamhetsåret 2013 (Bilaga 1) 
med fokus på resultat för individer, förbundets utvecklingsområden samt förbundets 
ekonomi.   
 
Beslut: Samordningsförbundet beslutade att anta föreslagen årsredovisning för 
verksamhetsåret 2013.  
 
--- 
 
§ 5 Nuläge och diskussion om nästa steg gällande Vännäs kommun 
 
Mikael Holmlund föredrog vilka insatser som gjorts gällande Vännäs kommuns 
medlemskap i Samordningsförbundet samt beredningsgruppens förslag på hur nästa steg 
kan tas.   
 
Beredningsgruppens förslag: Att genomföra en processanalys i Vännäs samt att avsätta två 
platser i projektet Hikikomori för medborgare i Vännäs kommun. 
 
Styrelsen diskuterade föreslaget och den utveckling som hittills varit.  
 
Beslut: Med utgångspunkt i tidigare beslut om att bygga på befintliga samverkansstrukturer 
beslutar styrelsen att avsätta som högst 150 tkr för en processanalys i Vännäs kommun. 
Vidare beslutar styrelsen att två av platserna i projektet Hikikomeri ska avsättas för 
medborgare i Vännäs kommun.  
 



I resultatet av analysen ska framgå hur befintliga resurser i Vännäs kan ”dockas” mot de 
samverkansstrukturer som vi byggt upp i Umeå. Resultatet ska avrapporteras till styrelen 
senast den 13 juni.  
 
--- 
 
§ 6 Ungdomstorget 2015-2017 
 
Nuvarande beslut gällande Ungdomstorget går ut vid utgången av 2014. Styrelsen 
diskuterad därför vad Ungdomstorgets styrgrupp ska beakta vid framtagande av nästa 
version.  
 
Styrelsen beslutade att ge Ungdomstorgets styrgrupp i uppdrag att särskilt beakta följande: 
 

• Det ska vara en större bred på inflödet av ungdomar med omfattande behov av stöd 
• Två grupper som ska få tillgång till Ungdomstorget är utrikesfödda och unga med 

sjukpenning (de i behov av mer omfattande stöd) 
• Fokus på den psykiska ohälsan ska stärkas 
• Tydliga inkluderingskriterier ska tas fram 
• Ungdomstorget ska arbeta med att tydliggöra yrkesroller och säkerställa 

”hemkompetens” 
• Yrkesvägledningen ska stärkas 
• Ungdomstorgets utveckling ska harmonisera med respektive organisationsen 

”produktionskrav”  
• Finansieringen av Ungdomstorget ska renodlas  

   
--- 
  
§ 7 Arbetskraftsförsörjning nu och i framtiden 
 
Vi står inför betydande behov av rekryteringar i och med de stora pensionsavgångarna. 
Carola Larsson gick igenom statistik och Christer Lindvall föredrog frågan ur ett 
kommunalt perspektiv. Med detta som underlag diskuterade styrelsen 
Samordningsförbundets roll i detta. Man enades om att behoven är stora och eftersom det 
kräver samverkan och att vi måste hitta bättre sätt att matcha våra grupper mot behoven av 
arbetskraft har förbundet en viktig roll att fylla även i ett mer övergripande perspektiv.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att genomför ett seminarium under hösten där relevanta parter 
bjuds in för att diskutera frågan om hur vi ska klara matchningen av de grupper som idag 
står utanför arbetsmarknaden mot de rekryteringsbehov som finns. Planeringen av detta 
uppdrogs till förbundschefen, Beredningsgruppen och Arbetsförmedlingen. 
  
--- 
 
§ 8 Förbundsordning 
 
Västerbottens läns landsting har underkänt den föreslagna förbundsordningen. Landstinget 
vill att förbundsordningarna i länets tre förbund ska harmonisera med varandra och eftersom 
det finns avvikelser i Paragraf 6, 11 och 14 föreslår Landstinget att dessa ska ändras till 



samma lydelse som Samordningsförbunden Lycksele-Malå och Skellefteå-Norsjö har 
(Bilaga 2). 
 
Beslut: Styrelsen fattade beslut enligt Västerbottens läns landstings önskemål.  
 
--- 
 
§ 9 Förbundets ekonomi och administration 
 
Förbundets ekonomiadministration har inte fungerat tillfredställande då den ekonom vi 
anlitat hos kommunen har fått nya arbetsuppgifter. Med anledning av detta föreslog 
förbundschefen styrelsen att avväga möjligheten att anställa en egen ekonom/administratör. 
Styrelsen ogillade förslaget och uppdrog till förbundschefen att hävda det ingångna avtalet 
med Umeå fritid.  
   
--- 
 
§ 10 Deltagande i Skellefteå-Norsjös projekt Improve 
 
Mikael Holmlund föredrar innehåll och syfte med rubricerat projekt. Samordningsförbundet 
Skellefteå-Norsjö äger det och har ställt en förfrågan till förbunden i Umeå-Vännäs och 
Lycksele-Malå om de vill delta som samverkansparter.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att Samordningsförbundet Umeå-Vännäs ska delta som 
samverkanspart i projektet.  
 
--- 
 
§ 11 Ersättning förlorad inkomst för näringslivs- och fackliga representanter i 

styrgrupper  
 
Samordningsförbundet har ambitionen att näringslivs- och fackliga företrädare ska 
involveras i vårt arbete. Detta har nu skett och då har frågan om ersättning av förlorad 
arbetsinkomst uppstått. Mikael Holmlund har utrett frågan och föreslår att 
Samordningsförbundet ska stå för ersättning enligt Umeå kommuns rutiner.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att Samordningsförbundet skall ersätta styrgruppsrepresentanter 
från Näringslivs- och fackliga organisationer i styrgrupper enligt Umeå kommuns rutiner.  
 
--- 
 
§ 12 Plan för att prova social redovisning på Steget vidare 
 
Mikael Holmlund lämnar förslag på en plan för att pröva social redovisning på Steget vidare 
(bilaga 3).  
 
Beslut: Styrelsen fattar beslut enligt förslaget.  
 
--- 



 
§ 13 Slutrapport NEP-satsning 
 
Curt Edlund som utvärderat Samordningsförbundets satsning på utredningar och 
stödinsatser för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar föredrar sin slutrapport (bilaga 4). 
 
Styrelsen diskuterar rapporten och uppdrar till förbundschefen att sprida den till berörda 
organisationer.   
  
--- 
 
 


