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BEVIS 

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



§ 31 Val av justerare 
 
Carola Larsson utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 32 Ägarsamråd 
 
Landstingsrådet Karin Lundström och kommunalrådet Lennart Holmlund var inbjuden till 
Ägarsamråd. Lennart Holmlund lämnade sent återbud och Christer Lindvall representerade 
istället honom vid samrådet. Mikael Holmlund inledde samtalen med att ge en bild av 
Samordningsförbundets verksamhet, målgrupper, kostnader som utanförskap medför samt 
resultat. 
 
Följande frågor diskuterades: 
 

• Målgrupperna och deras behov. Särskilt personer med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning 

• Implementering i ordinarie verksamhet med särskild fokus på landstinget 
• Förbundets finansering  
• Resultat på individ och strukturell nivå 

 
--- 
 
§ 33 Föregående protokoll  
 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
--- 
 
§ 34 Återkoppling ekonomiska fördelningsmodell för samordningsförbund 
 
Vid föregående sammanträde redovisades förslag på ny fördelningsmodell för 
samordningsförbund. Den 19 maj sammanträde Nationella rådet och frågan behandlades då. 
Mikael Holmlund föredrog protokollet från det sammanträdet (bilaga 1) där det bland annat 
beslutades att Försäkringskassan ska ta ett inriktningsbeslut.  
 
Eftersom det fortfarande råder stor oklarhet i frågan beslutade styrelsen att avvakta tills 
vidare.  
 
--- 
 
§ 35 Rapport utvecklingsområde 1 VP, ungas övergång från skola till arbetsliv  
 
Mikael Holmlund och Carola Larsson rapporterade att det nu finns en etablerad arbetsgrupp 
som arbetar med frågan. Gruppen består av Gymnasiedirektören, vice ordförande i 
gymnasienämnden, Arbetsförmedlings chef, Samordningsförbundets chef m.fl. Hittills har 
man arbetat med en översikt av målgrupper, ett pilotförsök för samverkan mellan 



arbetsförmedlingen och Midgårdsskolan, klargörande av Ungdomstorget som naturlig insats 
för unga med särskilda behov samt planering för kompetensstärkande insatser.  
 
Styrelsen godkände rapporten och önskade fortsatt löpande rapportering om hur arbetet 
fortgår.   
 
--- 
 
§ 36 KUR 2014-2015 
 
Under åren 2014-2015 finns möjlighet att ansöka om medel för sektorsövergripande 
kompetensutveckling. Beredningsgruppen har tagit fram två förslag på inriktning för en 
ansökan. En som riktas mot ungas övergång från skolan till arbetsliv samt en som inriktas 
mot den etablerade NAFS strukturen (bilaga 2).  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att uppdra till försäkringskassan att ansöka om KUR medel om 
350 tkr för satsningen på ungas övergång från skola till arbetsliv och 50 tkr för att stödja 
NAFS. Vännäs ska införlivas i satsningen skola-arbetsliv. Vad gäller NAFS avser det hela 
Umeåregionen exkl. Ö-vik. Detta bör göras i dialog med styrgruppen för NAFS och med 
arbetsgruppen för Ungas övergång skola till arbetsliv.  
 
--- 
 
§ 37 Förslag Vännäs anslutning till Ungdomstorget 
 
Mikael Holmlund föredrog förslag på hur Vännäs ska anslutas till Ungdomstorget  
(bilaga 3).  
 
Beslut: Styrelsen godkännar planen för hur Vännäs ska anslutas till Ungdomstorget. 
Styrelsen bifaller en resursförstärkning till Vännäs kommun på totalt 190 tkr för perioden 
2014-09-01 – 2015-06-30. 
 
Processen med Vännäs kommuns anslutning till Ungdomstorget ska dokumenteras då 
styrelsen förväntar sig att fler av kranskommunerna kommer att ansöka om medlemskap i 
Samordningsförbundet.  
 
Förbundschefen får i uppdrag att efter sommaren påbörja diskussion med Vännäs kommun 
om anslutning till Steget vidare.  
 
--- 
 
§ 38 Ansökan förstudie förrehabilitering (Dnr 10-2014) 
 
Umeå kommun har inkommit med en ansökan om medel för att genomföra en förstudie 
gällande omställning mot mer förrehabiliterande insatser (bilaga 3). 
 
Beslut: Styrelsen bifaller ansökan med 140 tkr för perioden 2014-09-01 – 2014-12-31. 
 



Beslutet villkoras med att Vännäs kommun ska involveras i förstudie samt att det ska vara 
fokus på metod i förstudien. Hur detta ska gå till ska redovisas för styrelsen den 19 
september.  
 
--- 
 
§ 39 Förslag upplägg planeringsdag 
 
Mikael Holmlund föreslog att styrelsen bjuder in alla verksamheter och projekt för en kort 
lägesbeskrivning under förmiddagen på planeringsdagen för att sedan ägna eftermiddagen åt 
planering för kommande år.  
 
Styrelsen ansåg att förslaget var bra och gav Mikael i uppdrag att ta fram ett program enligt 
den inriktningen.  
     
--- 
 
§ 40 Aktuellt i beredningsgruppen 
 
Mikael Holmlund rapporterade från beredningsgruppens senaste sammanträde.  
 
Styrelsen godkände rapporten.  
   
--- 
 
§ 41 Tecknade av avtal gällande social  redovisning för Steget vidare (Dnr 9-

2014) 
 
Mikael Holmlund rapporterade om anbudsprocessen och urval av leverantör för att 
genomföra social redovisning för Steget vidare.  
 
Styrelsen beslutade att uppdra till ordförande att teckna avtal med utvald leverantör.  
 
--- 
 
§ 42 Uppsägning av avtal för pensionshantering  
 
Umeå kommun har bytt förvaltare för pensionshantering och eftersom kommunen sköter 
Samordningsförbundets lönehantering rekommenderas förbundet att anlita samma förvaltare 
som kommunen.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att uppdra till ordförande att säga upp innevarande avtal med 
KPA och teckna avtal med Skandia.  
 
Vidare beslutar styrelsen att samordningsförbundet i fortsättningen ska följa Umeå kommun 
i val av förvaltare av pensioner.  
 
--- 
 



§ 43 Inbjudan för dialog med hälsoråden  
 
Ulf Björk föreslog att vi ska bjuda in Harriet Hedlund som är ordförande i hälsorådet. 
Styrelse gillade förslaget och gav Ulf i uppdrag att bjuda in Harriet till mötet den 24 
oktober.  
 
--- 
 
§ 44 Nationell utvärdering av SUS 
 
Ulf Björk lyfte frågan om att göra en samhällsekonomisk utvärdering baserad på bland 
annat SUS data. Frågan har lyfts tidigare och styrelsen har då menat att detta är NNS 
uppgift. Mikael Holmlund får i uppdrag att stämma av vad NNS gör i frågan.  
 
--- 
 
 
 


