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§ 14 Val av justerare 
 
Carola Larsson utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 15 Godkännande av föregående protokoll 
 
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
--- 
 
§ 16 Revision av 2013 års verksamhet  
 
Mikael Holmlund föredrar revisonens rapporter, revisionsberättelsen och missiv.  
 
Styrelsen diskuterade revisionens synpunkter och gav förbundschefen i uppdrag att skriva 
svar på de punkter som revisionen lyft i missivet.  Innan svaret skickas till revisionen ska 
styrelsen ledamöten via e-post ges möjlighet att ha synpunkter på svaret.  
 
--- 
 
§ 17 Inför ägarsamrådet 13 juni  
 
Styrelsen diskuterade vilka frågor som bör lyftas till ägarsamrådet den 13 juni. Man enades 
om att de viktigaste frågorna att diskutera med ägarna är; ekonomi, våra målgrupper med 
tyngdpunkt på neuropsykiatri, våra resultat, svårigheter med praktikplatser inom offentlig 
sektor samt vikten av att arbeta med ungdomar.  
 
--- 
 
§ 18 Rapport från FINSAM konferensen i Uppsala 
 
Mikael Holmlund berättade om konferensens innehåll i stora drag samt sina intryck av dess 
olika delar. Mikael berättade också om konferensmiddagen och det fyrverkeri som 
genomföredes för att fira FINSAM-lagens 10 års jubileum. Mikael framförde sin åsikt om 
att både middagen och fyrverkeriets omfattning inte kändes rimliga med tanke på de utsatta 
grupper som vi arbetar för. Styrelsen delade tjänstemannens uppfattning och beslutade att 
skriftligt lämna synpunkter på detta till nationella rådet. Mikael fick i uppdrag att göra ett 
utkast på skrivelse och via e-post hämta in synpunkter från ledamötena innan den skickas 
till nationella rådet.  
 
--- 
 
§ 19 Anmälningsärenden 
 
Christer Lindvall berättade att förbundet tecknat ett tvåårigt löneavtal med förbundschefen 
och att utvecklingssamtal är genomfört.  
   



--- 
 
§ 20 Slutrapport utvärdering Steget vidare 
 
Styrelsen diskuterade den utskickade slutrapporten (bilaga 1). Frågor som kom upp var 
målgruppen, utflöde, resurser, de offentliga arbetsgivarnas mottagande av praktikanter m.m.  
 
Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 21 Dela-priset 
 
Mikael Holmlund berättade om att Samordningsförbundet fått en förfrågan om att delta i 
juryn som väljer ut vem som ska få det årliga dela-priset som riktar till sig företag som på 
något sätt utmärkt sig gällande att arbeta för personer med psykisk funktionsnedsättning.    
 
Beslut: Styrelsen beslutar att Samordningsförbundet ska delta i juryn och att 
förbundschefen representerar förbundet i det arbetet. Dock deltar förbundet enbart i juryn 
och inte i eventuella andra aktiviteter som gruppen runt delapriset arbetar med.  
     
--- 
 
§ 22 Förbundets ekonomihantering 
 
Mikael Holmlund rapporterade att kommunen arbetar med att ta fram en ny ekonom för att 
hantera förbundets ekonomi enligt det avtal förbundet har med Umeå kommun och att det 
inom kort kommer att vara klart.  
 
Styrelsen godkände rapporten.  
   
--- 
 
§ 23 Ungdomstorget 3.0 
 
Mikael Holmlund rapporterade från den planeringsdag som Ungdomstorgets styrgrupp 
genomfört baserat på de direktiv som styrelsen lämnat. Styrgruppen har arbetat igenom ett 
antal utvecklingsområden såsom inflöde, målgrupp, resurser och metod. Styrgruppen har 
bestämt sig för att arbeta efter en processbeskrivning (bilaga 2) som presenterades för 
styrelsen.  
 
Styrelsen såg positivt på det arbete som gjorts och sättet som styrgruppen planerade att 
arbeta vidare på. Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
 
 
 



§ 24 Aktuellt i beredningsgruppen  
 
Mikael Holmlund berättade om läget i den nyligt formerade beredningsgruppen. De flesta 
medlemar i gruppen är nya och man har genomförde gruppen en ”kick-off dag” för att 
formera sig inför det arbete som kommer. Beredningsgruppen består av: 
 
Mikael Holmlund, Samordningsförbundet 
Heléne Andersson, Umeå kommun 
Anders Östblom, Västerbottens läns landsting, primärvård 
Christina Wennberg-Granberg, Västerbottens läns landsting, Psykiatriska kliniken 
Carola Johansson, Försäkringskassan 
Margareta Eriksson, Arbetsförmedlingen 
Monica Wahlström, Vännäs kommun 
 
--- 
 
§ 25 Förslag ekonomisk fördelningsmodell för samordningsförbund  
 
Mikael Holmlund föredrog den föreslagna fördelningsmodellen för samordningsförbund 
som tagits fram av Försäkringskassan (bilaga 3) och som Nationella rådet förväntas 
behandla den 19 maj. Mikael föredrog också det svar som lämnats in till NNS (bilaga 4) 
samt NNS yttrande till nationella rådet (bilaga 5). Styrelsen diskuterade frågan.  
 
--- 
 
§ 26 Ekonomirapport 
 
Mikael Holmlund gick igenom förbundets ekonomi. 
 
Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 27 Ekonomisk ram inför 2015/kriterier för SF finansiering 
 
Samordningsförbundet kan komma att förvalta mindre medel i framtiden och därför 
påbörjade styrelen en framtidsdiskussion om vilka kriterier som ska gälla för framtida 
finansiering från Samordningsförbundet.  Styrelsen diskuterade frågan där bland annat 
följande kom upp 
 

• Förbundet ska ställa krav på egen finansiering från huvudmännen 
• Ungdomstorget är även fortsättningsvis högst prioriterat 
• Viktigt att få upp farten i företagsringarna  
• ESF strategin måste formas 
• Viktigt att Beredningsgruppen får en noggrann genomgång av de ekonomiska 

förutsättningarna 
• Förbundet måste forma en plan för framtiden 
• Frågan om ekonomi ska processas i beredningsgrupp och styrgrupper 

 



Mikael Holmlund fick i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram en ekonomisk bild där 
man även ser vad huvudmännen går in med för egen insats i våra verksamheter/projekt 
 
--- 
 
§ 28 Förslag ledardag i höst 
 
Mikael Holmlund berättade att han upplevt att det den sista tiden varit en hel del som inte 
fungerat som det borde men att i de allra flesta fall finns åtgärdesplaner och interventioner 
för att åtgärda problemen. Mikael föreslog en ledardag för att diskutera ledarskap i 
samverkan någon gång i höst. 
  
Styrelsen beslutade att innan en dag för chefer i samverkan kan genomföras ska följande 
aktiviteter genomföras: Ägarsamrådet, Verksamhetsplanering, dialog med 
Beredningsgruppen och sedan när Verksamhetsplanen är framtagen kan det vara klokt att 
genomföra en dialogdag (halvdag) med de chefer som arbetar i samverkan.  
  
--- 
 
§ 29 Strukturpåverkan vad menar vi med det? 
 
Mikael Holmlund föredrog ett bildspel (bilaga 6) som handlar om vad utanförskap för unga 
kostar, förhållningssätt i samverkan samt hur man kan se på strukturförändring.  
 
Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 30 Nytt datum för planeringsdag 
 
Styrelsen beslutar att flytta planeringsdagen från den 12 september till den 19 september.  
 
--- 
 
 


