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Verksamhetsberättelse 2005 för Samordningsförbundet 
Umeå 
 
Samordningsförbundet Umeå, med Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Landstinget och 
Umeå kommun som huvudmän bildades 2005-05-01 i enlighet med lagen 2003:1210 om 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet hade sitt konstituerade 
styrelsemöte 2005-06-10.  
 
Målgrupper 2005 
 
Målgrupper är personer i förvärvsaktiv ålder 20-64 år som har långvarigt behov av offentlig 
försörjning i form av sjukpenning, arbetslöshetsersättning eller socialbidrag. Tänkbara 
målgrupper är: 

• Personer med bristande kompetens, är i behov av omskolning, har akuta besvär. 
• Personer med diffus sjukdomsbild, smärta, ”utbränd”, kroniska sjukdomar, psykosocial 

problematik, socialt utsatta på arbetsmarknaden.  
• Personer med svår social problematik, missbruksproblem, visa psykiatriska diagnoser 

 
Individen skall ha behov av samordnade insatser från minst två av samverkansparterna. 
Styrelsen för samordningsförbundet Umeå. Har beslutat att målgruppen för 2005 och 2006 i 
första hand bör omfatta unga 18-30 år med samordningsbehov och som står relativt nära 
arbetsmarknaden.  
 
Styrelsen 

 
Styrelsen består av fyra ordinarie styrelseledamöter och fyra ersättare. 
Ordinarie:  
Anna-Karin Jonsson, Försäkringskassan 
Christer Lindvall, Umeå kommun 
Monica Swärd, Västerbottens läns landsting 
Lena Jatko, Länsarbetsnämnden 
 
Ersättare: 
Rolf Olofsson, Försäkringskassan 
Britt-Marie Lövgren, Umeå kommun 
Christer Bäckman, Västerbottens läns landsting 
Magnus Haglund, länsarbetsnämnden 
 
Verksamhet under 2005 
Under hösten 2005 har förbundets operativa organisation varit förlagd till Umeå kommuns 
socialförvaltning. Mona Björklund var tillförordnad samordnare, Per Ragnarsson svarade för 
ekonomihanteringen och Dan Gideonsson för information. 
 
Under hösten 2005 genomfördes följande: 
 
2005-09-19 beslutades om en verksamhetsplan och en budget för 2005. vid samma tillfälle 
beslutades om en tillfällig lösning för att hantera förbundets ekonomi. Lösningen blev att 
socialtjänsten hanterade kontot i avvaktan på en mer varaktig lösning med en av huvudmännen.  
Vidare togs en hemsida samt en ansökningsblankett fram. I september påbörjades rekryteringen 
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av en tjänsteman som avslutades 2005-12-16 då beslut fattades om att anställa Mikael 
Holmlund. Cirka 65 personer sökte tjänsten varav fem kallades till intervju. Mikael Holmlund 
kommer närmast från en anställning hos länsstyrelsen i Västerbotten och tillträde tjänsten på 
heltid 2006-01-23. 
 
Styrelsen hade fem möten under 2005: 10/6, 19/8, 27/10, 17/11, 16/12. 
 
2005-06-10 hölls det konstituerade styrelsemötet. Där gick man igenom förbundsordningen och 
beslutade att Anna-Karin Jonsson skall vara ordförande och Christer Lindwall vice ordförande. 
Vidare beslutades att ersättarna i styrelsen har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens 
sammanträden. Styrelsen uttalade också vikten av att ta fram ett organisationsförslag och att 
påbörja rekryteringen av en tjänsteman.  
 
2005-08-19 hölls det andra styrelsemötet där beslut fattades om att anställa en tjänsteman på 
heltid och att ge presidiet i uppgift att förhandla med Umeå kommun om köp av tjänst för 
administrativa uppgifter. Vidare beslutades att kommunens arvodesersättning skall gälla för 
förbundet. Styrelsen beslutade också att målgruppen för insatserna i första hand skall vara unga i 
åldern 18-30 år. Vid sammanträdet diskuterade också frågan om utvärdering, inga beslut fattades 
dock.  
 
2005-09-19 höll styrelsen sitt tredje sammanträde. Vid sammanträdet närvarade företrädare för 
den lokala samverkansgruppen och samtal fördes om gruppens arbete i relation till 
samordningsförbundet. Vid sammanträdet togs beslut om att ingå avtal med Umeå kommun för 
förbundets administration under 2005. Beslut togs också om en ekonomirutin, attestordning och 
firmatecknare. Vidare togs beslut om verksamhetsplan, budget, ansökningsblankett och 
informationsmaterial. 
 
Vid styrelsens fjärde sammanträde 2005-11-17 diskuterades återigen den lokala 
samverkansgruppens roll gentemot samordningsförbundet. Även denna gång var företrädare från 
gruppen inbjudna. Vid sammanträde diskuteras också verksamhetsplan/budget för 2006 där 
presidiet fick i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram densamma. Styrelsen beslutade också 
att inte ha fasta ansökningsdatum. En information gavs om läget i rekryteringsarbetet av en 
samordnare. Vid sammanträdet diskuteras också de ansökningar som inkommit till förbundet 
varav två avslogs.  
 
Styrelsens sista sammanträde för året hölls 2006-12-10. Vid mötet beslutas att anställa Mikael 
Holmlund som samordnare för förbundet. Vidare togs beslut om sammanträdesdatum för 2006, 
samt att styrelsen fick en rapport om det ekonomiska utfallet för 2005. Vid mötet togs också 
beslut om att en verksamhetsplan och en budget skall arbetas fram så fort samordnare tillträder 
sin anställning. Inbjudan till sammanträdet var representanter från försäkringskassan, 
socialpsykiatrin och psykiatrin samt nationell psykiatrisamordning som utvecklade sina tankar 
runt ansökan om Supported employment. Styrelsen beslutade att ansöka skyndsamt skall 
beredas av samordnaren när denne tillträder sin tjänst. En ansöka från institutionen för 
samhällsmedicin och rehabilitering avslogs då den inte överensstämde med bestämmelser i 
förbundsordningen. Slutligen tas beslut om att förbundet skall ansökan om medlemskap i pacta.  
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Budgetuppföljning samordningsförbundet, per 30/11 
    
Enhet: Kkr (Tusentals kr)    
    
Intäkter    
  Budget 2005 Utfall 2005 Differens 2005 
        
Försäkringskassan i 
Västerbotten 5 000 5 000 0 
Umeå kommun 2 500 2 500 0 
Västerbottens läns 
landsting 2 500 2 500 0 
Länsarbetsnämnden i 
Västerbotten 0     
Summa intäkter 10 000 10 000 0 
    
    
Kostnader    
  Budget 2005 Utfall jan-nov 2005 Differens jan-nov 
        
Arvoden till styrelsen (inkl. 
PO-påslag) 50 94 -44 
Arvoden till revisorer 15   15 
Information, (inkluderar ej 
trycksaker år 2005) 5   5 
Administration, 
socialförvaltningen 80 80 0 
Tjänsteman, 1,0 
årsarbetare 0   0 
Telefon, dator, fortbildning, 
lokal m.m. för tjänsteman 0   0 
Resor, konferenser 25 14 11 
Extern kartläggning/analys 50   50 
Projekt för målgrupp 18-30 
år som står nära 
arbetsmarknaden 2 000   2 000 
Projekt för övriga beslutade 
målgrupper     0 
Extern utvärdering 0   0 
Övrigt  20   20 
        
Summa 2 245 188 2 057 
        
Resultat (Intäkter-
Kostnader) 7 755 9 812 2 057 
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Resultaträkning 2005 
 
Enhet: Kkr (Tusentals kr)  
  
  Bokslut 2005
   
Verksamhetens intäkter 10 000
    
Verksamhetens kostnader -188
    
Verksamhetens 
nettokostnader 9 812
    
Finansiella kostnader  0
Finansiella intäkter 0
    
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
    
Årets resultat 9 812
 
Balansräkning 2005 
 
Enhet: Kkr (Tusentals kr)    
    
  2005-12-31   
      
Tillgångar     
      
Anläggningstillgångar 0   
      
Omsättningstillgångar 9 812   
      
Summa tillgångar 9 812   
      
      
Skulder     
      
Skulder     
      
Eget kapital 9 812   
    
Summa skulder och eget kapital   
    
Not: av eget kapital avser 50 % eller 4.906 Försäkringskassans andel, 25% eller 2.453 
kkr 
avser kommunens resp. landstingets andel.    
 
Medelsförbrukningen under året har varit låg och har uteslutande handlat om administration och 
styrelsens arbete. Samtliga huvudmän har betalat sina andelar till förbundet.  
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Påbörjad verksamhet under 2006 
Under de inledande månaderna av 2006 har förbundets styrelse antagit en 
verksamhetsplan/budget för 2006 samt en kommunikationsplan. Styrelsen har också vid sitt 
första sammanträde tagit ett principbeslut om att bevilja stöd till socialpsykiatrin att i samverkan 
med försäkringskassan, psykiatrin och arbetsförmedlingen utveckla metoden supported 
employment för personer med psykiska funktionshinder. Vid sammanträdet den 17 mars 
förväntas också att beslut kan tas om projektet ”Det gemensamma taget”. Vidar har samordnaren 
påbörjat sitt operativa arbete med att genomföra förbundets kommunikationsplan.  
 
Sammanfattning 
Under 2005 bildades förbundet och styrelsen påbörjade sitt arbete. En verksamhetsplan samt en 
budget togs fram och några ansökningar togs upp för beslut, dock bifölls ingen av dessa då de 
inte överensstämde intentionerna för finansiell samordning. Vid årets slut fanns tre obehandlade 
projektförslag inne hos förbundet. 
 
Verksamheten i förbundet har under inledningen av 2006 ökat då hela förbundets organisation är 
på plats och då formerna för verksamheten utvecklats.  
 
Den ekonomiska förbrukning var under 2005 blygsam då enbart 188 tkr förbrukades. De fyra 
huvudmännen har till fullo betalt sina andelar, vilket innebär att förbundet erhållit sammanlagt 
10 miljoner kr. 

 
 

Samordningsförbundet Umeå styrelse 2006-03-17 
 
 
 
__________________________  ___________________________ 
Ordförande Anna-Karin Jonsson  Vice ordförande Christer Lindvall 
 
 
 
__________________________  ___________________________ 
Ledamot Lena Jatko   Ledamot Monica Swärd 
 

 
 

                    
  


