
   
 

2015-10-26 
 
    KALLELSE  
    FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Styrelsens sammanträde 2015-10-30 klockan 08.15 – 12.00  
Lokal: Ungdomstorget, Sveagatan 8. Lokal Tor 
__________________________________________________________________ 
 

1. Mötets öppnande 
 

2. Incheckning 
 

3. Val av justerare 
 

4. Föregående protokoll (Bilaga 1) 
 

5. Godkännande av dagordning 
 

6. Ekonomirapport  
Mikael rapporterar det ekonomiska läget inför 2016. 

 

7. Nuläge Hikikomori 
Finansieringsbeslutet för projektet går ut den sista december. I början av maj 

genomfördes ett möte med chefer på hög nivå i kommun och landsting för att 

diskutera finansiering efter att projekttiden gått ut. Beskedet om fortsättning var 

positivt från både kommun och landsting. Det lyftes då en önskan om att SF 

skulle kvarstå med en del av finanseringen av insatsen.  

 

Umeå kommun tog i september beslut om finansiering av två tjänster. Det finns 

också ett förslag på att Samordningsförbundet ska ta kostnader för lokal, övriga 

kostnader samt 20 % av lönen för de kommunala medarbetarna. Detta för att 

kranskommunerna ska kunna erbjudas insatsen utan att Umeå kommun ska bryta 

mot kommunallagen.  

 



Den 19 oktober meddelade Landstinget att man ej kan ta finansering av sin tjänst 

med hänvisning till det rådande ekonomiska läget.   

 

Därefter har Förbundchef diskuterat frågan med ordförande och samt landstingets 

representant i styrelsen. Båda har tagit kontakt med Landstingsrådet. Det finns en 

diskussion om hur frågan ska hanteras, t.ex. förlängt stöd för landstingets 

tjänsteman.  

 

Ansvariga tjänstemän på Umeå kommun har i bilaga 2 lämnat sina synpunkter på 

det uppkomna läget.  

 

Det är viktigt att styrelsen tar ställning i frågan.   

 
8. Inspel om insatser förutom redan beslutade åttaganden  

Diskussionspunkt med syfte att förankra den slutliga inriktningen på 

Verksamhetsplanen.  Nedan följer mycket kortfattat och skissartat de förslag som 

finns. Beredningsgruppens har diskustera samtliga förslag och lämnat 

synpunkter.  

 

A. Förstärkning Ungdomsplattformen 
Bakgrunden är att andelen aktiva insatser för den här gruppen är lägre än vad 

den borde vara sett till den totala populationen. Förslaget är därför att förstärka 

Ungdomsplattformen för att öka andelen med utomnordisk bakgrund 20-25 år. 

Uppsökande verksamhet i målgruppens egna miljöer. Vi bör kolla av med 

Hikikomori vad de ser att man behöver göra. Finns det likheter i metoder?  

 

Beredningsgruppen anser att detta bör vara ett prioriterat område. 

 

Ytterligare inspel som ej är diskuterad i BG (Bilaga 3)  
 

B. Fortsatt förstärkning av SV för att ta emot fler från Försäkringskassan 
Styrgruppen för SV kommer att äska om en fortsatt förstärkning för att ta emot fler 

deltagaren från Försäkringskassan. Alternativt en avveckling av insatsen.  

 

Beredningsgruppen anser inte att en fortsatt förstärkning bör vara prioriterad 

däremot föreligger ett ansvar att göra en utslussning av förstärkningen på minst 

tre månader.  

 

C. Förstärkning/bredning av pilotinsats Midgårdskolan 

KLKJFUG
Överstruket



Under föregående läsår genomfördes en pilotinsats på Midgårdskolan med syfte 

att komma in tidigare med arbetsmarknadskunskap i skolan. Insatsen har varit 

stor och resurskrävande där engagemang och kunskap brister i stora delar. Det 

finns en diskussion om att förstärka skolinsatsen och bredda den. Förslaget är att 

fortsätta med Midgård, ev. ett hus på Dragonskolan, Liljaskolan i Vännäs etc. 

Metoden är den som finns beskriven i piloten.  

 

Beredningsgruppen anser att insatsen är viktigt och bör vara prioriterad insats.  

 

D. Förberedelse för arbetslivsinriktad rehabilitering  
Många i våra målgrupper har andra behov av stöd än de vi kan erbjuda inom 

ramen för vår samverkan. Många behöver förberedande insatser i form av social 

rehabilitering innan man är redo att gå in arbetslivsinriktad rehabilitering. Därför 

ansökte Umeå kommun för först en förstudie om social rehabilitering och sedan 

baserat på den, en pilot social rehabilitering. Nu kommer Umeå kommun att äska 

om medel för att vidga piloten ytterligare för att fortsätta utvecklingen av vad man 

nu kallar förberedelse för arbetsinriktad rehabilitering. Målgruppen är även 

fortsättningsvis styrt av behov och inte av vilken ersättning man har. 

 

Beredningsgruppen tog inte ställning för eller emot förslaget. Det behövs 

förtydliganden av vad man funnit i piloten. Det är dock viktigt att det ska vara 

renodlad social rehab och kopplas mot den framtida vuxenplattformen.   

 

E. En minskad psykisk ohälsa bland kvinnor (Bilaga 4)  
Ohälsan ökar, inte minst den psykiska ohälsan bland kvinnor. Yrkesområden som 

drabbas hårdast är välfärds- och kontaktyrken inte minst i kommunerna. 

Försäkringskassan föreslår ett utvecklingsprojekt där målsättningen är att 

utveckla effektivare metoder för rehabilitering för kvinnor åter i arbete samt att 

utveckla preventiva metoder för att stoppa den negativa utvecklingen av ohälsa 

bland kvinnor.  

 

Beredningsgruppen diskuterade förslaget, nedan sammanfattat i punkter 

• Förslaget är skissartat och lite svårgreppbart 

• Här föreligger ett stort arbetsgivaransvar  

• Detta är något som borde ske i befintlig rehabstruktur, där det finns 

metoder att nyttja 

• Sannolikt är detta en effekt av läkarsituationen där patienten möter nya 

stafetläkare och får börja som sin behandling vid varje möte med en ny 

läkare. Detta leder till ytterligare stresspåslag.   



 

Beredningsgruppens slutsats. Problemet är mycket stort och ska något göras bör 

det i så fall kopplas till NAFS plattformen. Där kan man exempelsvis förstärka 

koordinatorerna med inriktning mot specifika diagnoser. Man måste i så fall ringa 

in där det finns störst volym. Man kan också tänka sig specifika arbetsgivare eller 

specifika Hälsocentraler. Med en sådan koppling bör insatsen vara prioriterad.  

 

Kommentar: Inför 2016 äskade Försäkringskassan nationellt om ytterligare 56 

mkr till Samordningsförbunden. Motivet var att det bildad nya förbund. Regeringen 

tillsköt ytterligare 59 mkr med uppmaning att förbunden ska arbeta med 

långtidsjukskrivna och unga med aktivitetsersättning 

 

F. Samordningsförbudets roll i flyktingkrisen 
Beredningsgruppen diskuterade frågan och konstaterar att i den primära 

situationen föreligger ingen roll men i ett senare skede när det handlar om 

inslussning mot arbetsmarknaden finns det en viktig roll att spela. 

 

9. Övriga frågor 

 

10. Utcheckning 

 

11. Mötet avslutas 



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Samordningsförbundet Umeå-Vännäs 2015-09-11 
___________________________________________________________________ 
 
Plats och tid                         Hotell Uman, klockan 08.00-14.00 
 
Beslutande Peter Vigren  Umeå kommun, ordförande  
 Ulf Björk   Västerbottens läns landsting  
 Carola Larsson  Arbetsförmedlingen  
 Johan Söderling     Vännäs kommun 
 Mikael Broman   Försäkringskassan  
 
Övriga deltagare Mikael Holmlund   Förbundschef 
 Elmer Eriksson   Umeå kommun 
 Lars Ågren    Vännäs kommun 
    
 
                     
Sekreterare  .....................................................................   

Mikael Holmlund 
 
 
Ordförande  ..................................................................... 
  Peter Vigren 
 
Justerare  ..................................................................... 
  Carola Larsson 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
BEVIS 

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

Vännäs kommuner. 
 

Samordningsförbundet Umeå-Vännäs  
  

Sammanträdesdatum: 2015-09-11 Justeringsdatum: 2015-09-18 
 
Datum för anslags uppsättande:       2015-09-21          Datum för anslags nedtagande: 2015-10-12  
 
 
Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.  
 
 
Underskrift ........................................................................... 
 Mikael Holmlund 



§ 53 Mötets öppnande 
 
Ordförande förklarade mötet öppnat.  
 
--- 
 
§ 54 Incheckning 
 
Var och en runt bordet ”checka in”, det vill säga utifrån egen vilja beskriva det personliga 
nuläget.  
 
--- 
 
§ 55 Val av justerare 
 
Carola Larsson utsågs att justera dagens protokoll. 
 
--- 
 
§ 56 Godkännande av föregående protokoll 
 
Föregående sammanträdesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
--- 
 
§ 57 Godkännande av dagordning 

 
Ulf Björk anmälde en informationspunkt om SOU:2015:21 Mer trygghet och bättre 
försäkring. 
 
I övrigt godkändes dagordningen. 
 
--- 
 
§ 58 Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet (Bilaga 1) 
 
Nordmaling och Vindelns kommuner har ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att rekommendera ägarna att godkänna Nordmaling och Vindelns 
ansökan om medlemskap samt att sätta en deadline för ansökan om medlemskap i 
Samordningsförbundet under 2016 till den 31 maj.  
 
--- 
 
§ 59 Förbundsordning (Bilaga 2)  
 
Mikael Holmlund föredrog förslag på ny förbundsordning. Styrelsen diskuterade förslaget. 
 



Beslut: Styrelsen beslutar att efter justeringar i § 5 och 6 anta förslag till förbundsordning 
enligt bilaga 2. Styrelsen beslutar därmed att rekommendera ägarna att: 
 

• Anta namnet Samordningsförbundet Umeåregionen från och med 1 januari 2016 
• Anta den föreslagna förbundsordningen från och med 1 januari 2016 

 
--- 
 
§ 60 Verksamhetsplanering (Bilaga 3) 
 
Mikael Holmlund föredrog anteckningar från framtidsdagen den 24 april, protokoll från den 
5 juni samt förslag på struktur för den nya verksamhetsplanen samt delvis innehåll. 
Styrelsen diskuterade struktur, vision, mål och innehåll samt kom med inspel och förslag.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att: 
 

• Anta visionen ”Samordningsförbundet ska bidra till att lösa arbetskraftsförsörjningen 
genom att varje människas arbetsförmåga tas till vara genom hållbart samarbete i 
ständig utveckling” 

 
• Anta strukturen för verksamhetsplanen enligt bilaga 3 med tillägget att strategiska 

effektmål ska läggas till 
 

• Ge förbundschefen i uppdrag att tillsammans med beredningsgruppen arbeta vidare 
med verksamhetsplanen i enlighet med de direktiv och inspel som styrelsen gett.  

 
--- 
 
§ 61 Praktikplatser i Landstinget samt Vännäs och Umeå kommuner 
 
Carola Larsson föredrog det tidigare beslutet om praktikplatser samt förslog att beslutet ska 
kvarstå enligt tidigare formulering men förlängas till att gälla för 2015-2016 istället för 
tidigare beslutat 2015.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade enligt förslaget.  
 
--- 
 
§ 62 Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna 
 
Mikael Holmlund och Carola Larsson informerade om det pågående arbetet med lokal 
överenskommelse för att minska ungdomsarbetslösheten mellan Arbetsförmedlingen samt 
Umeå och Vännäs kommuner. Mikael lyfte problemet att överenskommelsen ska vara 
undertecknad senast 30 oktober och att Samordningsförbundet fattar beslut om 
verksamhetsplan först den 27 november. Detta medför att Samordningsförbundets insatser i 
överenskommelse inte är beslutad i styrelsen då den undertecknas.  
 
Beslut: Styrelsen fattade beslut om att förbundets insatser får skrivas in i 
överenskommelsen under förutsättning att erforderliga beslut fattas.  



 
--- 
 
§ 63 Övriga frågor 
 
Ulf Björk informerade om SOU:2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring där 
Samordningsförbundets roll nämns. Mikael Holmlund fick i uppdrag att skicka länk till 
rapporten samt länk till NNS yttrande i frågan.  
 
--- 
 
 



 

 

 

Till Samordningsförbundets styrelse 

Hikikomoriprojektet som till årsskiftet pågått i tre år är ett av de mest 
framgångsrika projekt som bedrivits på senare tid. Umeå kommun ser 
målgruppen hemmasittande som en prioriterad och viktig grupp att ta tillvara, 
inte minst från individperspektivet men även utifrån att all kompetens kommer 
att behövas ute i arbetslivet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattade 
beslut om implementering av projektet den 22 september med 2 tjänster á 0.85 % 
finansierade av Umeå kommun med start 1 januari 2016. Vi är djupt bekymrade 
att Västerbottens läns landsting aviserat att ej delta i fortsättningen av 
Hikikomori. De individer som är i fokus för insatsen kommer till största 
sannolikhet att dyka upp i våra organisationer längre fram och vara i behov av 
långtgående insatser. Västerbottens läns landstings deltagande i denna 
förebyggande insats är av stor vikt för målgruppen. 
 
 
Helén Andersson 
Verksamhetschef Viva och IFO Vuxna 
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