
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Samordningsförbundet Umeå-Vännäs 2014-10-24 
___________________________________________________________________ 
 
Plats och tid                         Ungdomstorget, Sveagatan 8, klockan 08.00-12.00 
 
Beslutande Christer Lindvall  Umeå kommun, ordförande  
 Ulf Björk   Landstinget  
 Carola Larsson  Arbetsförmedlingen 
 Johan Söderling   Vännäs kommun  
 
Övriga deltagare Mikael Holmlund   Förbundschef 
 Anders Hahlin   Arbetsförmedlingen  
 Lars Ågren  Vännäs kommun 
 Christer Bäckman  Landstinget 
 Ida Hörnsten  Hikikomori § 52 
 Tove Olofsson  Hikikomori § 52 
 Anderas Rosin  Hikikomori § 52 
 Katarina Hansson  Ungdomstorget § 53 
 
                     
Sekreterare  .....................................................................   

Mikael Holmlund 
 
 
Ordförande  ..................................................................... 
  Christer Lindvall 
 
Justerare  ..................................................................... 
  Carola Larsson 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
BEVIS 

  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos Västerbottens läns landsting samt Umeå och 

Vännäs kommuner. 
 

Samordningsförbundet Umeå-Vännäs  
  

Sammanträdesdatum: 2014-10-24 Justeringsdatum: 2014-10-30 
 
Datum för anslags uppsättande:       2014-11-03          Datum för anslags nedtagande: 2014-11-24  
 
 
Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.  
 
 
Underskrift ........................................................................... 
 Mikael Holmlund 



§ 49 Val av justerare 
 
Carola Larsson utses att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 50 Rapport från beredningsgruppen 
 
Mikael rapporterade från beredningsgruppens sammanträde. Bland annat om diskussion runt 
Neuropsykiatri och ledarskap i samverkan. Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 51 Arbetskraftsförsörjning i Umeåregionen med utblick mot 2015 
 
Carola Larsson föredrog rapporten (bilaga 1). 
 
Rapporten diskuterades. De kommunala samt landstingets företrädare tog på sig uppdraget 
att utreda möjligheten att tillskapa praktikplatser riktade mot utrikesfödda eller andra av 
Samordningsförbundets målgrupper, inom den kommunala verksamheten. Detta kommer att 
återrapporteras vid kommande möte.  
 
--- 
 
§ 52 Hikikomori, nuläge och resultat 
 
Personalen från projektet föredrog nuläget med fokus på metod, målgrupp och resultat 
(bilaga 2).  
 
Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 53 Rapport från Ungdomstorget 
 
Katarina Hansson rapporterade om hur verksamhetens styrgrupp arbetat med de krav på 
utveckling som styrelsen ställt (bilaga 3). 
 
Styrelsen konstaterade att Ungdomstorgets styrgupp på ett bra sätt arbetat in kraven i det 
nya arbetsätt som Ungdomstorget kommer att påbörja fullt ut vid årsskiftet. Rapporten 
godkändes därmed.   
 
--- 
 
§ 54 Systemet för uppföljning av samverkansinsatser - SUS 
 
Mikael Holmlund presenterade de data som man kan generera ur systemet samt praktiskt 
utmaningar runt att samla in data. Mikael rapporterade även om den dubbelregistering som 
sker när deltagare kommer in i samverkan via Gemensam kartläggning.  



 
Beslut: Styrelsen godkände rapporten och gav Mikael i uppdrag att ta fram en skrivelse om 
problematiken med dubbelregistering till nästa sammanträde. Skrivelse ska sedan ställas till 
systemägaren (Försäkringskassan) 
 
--- 
 
§ 55 Transfereringsstatistik 
 
Mikael Holmlund föredrog den statistik som förbundet tar fram regelbundet gällande 
kostnader för transfereringar.  
 
Styrelsen godkände rapporten. Mikael fick också i uppdrag att ta fram samma statistik för 
Vännäs kommun.  
 
--- 
 
§ 55 Resultat 
 
Mikael Holmlund föredrog den samlade resultatbilden i förbundets verksamheter och 
projekt.  
 
Styrelsen godkände rapporten.  
 
--- 
 
§ 55 Social redovisning i Steget vidare 
 
Punkten flyttades fram till nästa sammanträde p.g.a. tidsbrist.  
 
--- 
 


