
2019-01-21 

KALLELSE  
FÖREDRAGNINGSLISTA 

Styrelsens sammanträde 2019-01-25 klockan 08.30 – 12.00  
Lokal: Försäkringskassan i Umeå, lokal Rådrummet (Mikael Broman möter upp vid 
personalingång i riktning mot Saga-gallerians parkering) 
__________________________________________________________________ 

1. Mötets öppnande

Mikael Holmlund öppnar mötet

2. Val av mötesordförande

3. Incheckning och presentation

4. Godkännande av dagordning

5. Val av justerare

6. Föregående protokoll (Bilaga 1)

7. Ledamöter i Samordningsförbundets styrelse – information

Mikael Holmlund föredrar de av medlemmarna utsedda ledamöter.

8. Val av ordförande och vice ordförande – beslut

Enligt förbundsordningen femte paragraf utser styrelsen inom sig

ordförande och vice ordförande (Förbundsordningen i bilaga 2).

Förslag till beslut: Inget förslag till beslut lämnas. 

9. Ersättarnas närvarorätt – information

Enligt förbundsordningens femte paragraf har ersättarna närvaro och



yttranderätt. 

10. Val av firmatecknare – beslut

Förslag till beslut: Ordförande och Vice ordförande utses till firmatecknare var 

för sig. 

11. Revisorer – information

Mikael Holmlund föredragande

12. Arvoden till ledamöter och revisorer – information och beslut

Enligt förbundsordningen ska ersättning till ordförande, vice ordförande,

styrelseledamöter, ersättare, revisorer följa Umeå kommuns principer och betalas

av Samordningsförbundet. Skäligt arvode till den revisor som utses för

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen betalas av Samordningsförbundet.

Ersättningsnivå till ordförande och vice ordförande beslutar styrelsen. Gällande

nivåer är 10 % av ett heltidsarvode för ordförande och 5 % av ett heltidsarvode för

vice ordförande.

a. Beslut om ersättningsnivå till ordförande och vice ordförande

Förslag till beslut: Inget förslag till beslut lämnas. 

b. Beslut om ersättningsnivå till av landstinget utsett revisor

Förslag till beslut: Förslag är att följa UPABs nivå på ersättning 

enligt tidigare ordning.   

13. Styrelsens inre arbete - diskussion

Hur vill styrelsen arbeta? Finns det behov av kick-off eller liknande?

14. Fastställande av preliminärt beslutad mötesplan – beslut

2019-03-01 klockan 08.30-12.00 socialt revisionsseminarium (Umeå)

2019-03-01 klockan 13.00 – 15.00 Styrelsemöte (Umeå)

2019-04-26 klockan 08.30-12.00 (Nordmaling)

2019-05-31 klockan 08.30-12.00 (Umeå)



2019-09-20 klockan 08.30-15.30, Planeringsdag (Umeå) 

2019-10-25 klockan 08.30-12.00 (Vännäs) 

2019-11-29 klockan 08.30-12.00 (Umeå) 

15. Statens medelstilldelning för 2019 – information

Samordningsförbunden har fått en preliminär tilldelning för 2019 baserat på

övergångsregeringens budget. Försäkringskassan har meddelat deras

förslag på beslut för fördelning men det har ännu inte kommit något formell

beslutat budget.

16. Verksamhetsstart i Bjurholm – beslut

I december besökte kansliet tillsammans med representanter från

Arbetsförmedlingen kommunala företrädare på politisk och

tjänstemannanivå i Bjurholm. Syftet med mötet var fördjupad information

om FINSAM och vårt arbetssätt i övriga kranskommuner. Bjurholms

kommun är intresserad av att arbeta enligt samma modell som de övriga

kranskommunerna. Styrelsen har avsatt 400 tkr för Bjurholm. Principen för

samtliga kranskommuner är att Samordningsförbundet står för 75 % av en

tjänst (koordinator/arbetsmarknadskonsulent) upp till max 400 tkr och

kommunen själv för övriga 25 % samt omkostnader för tjänstepersonen.

Bjurholm har inte avsatt de övriga 25 % i budget och styrelsen föreslås

därför att under 2019 gör avsteg från finansieringsprincipen 75/25 och

tillåta Bjurholm att nyttja hela beloppet för att täcka lönekostnaden till

100%. Detta är möjligt då rekryteringensprocessen inte möjliggör en start

tidigare än i april. Dock kommer beslutat att behöva höjas till 460 tkr.

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

17. Lägesrapport Hälsofrämjande etablering – information

Samordningsförbundet äger på uppdrag av medlemmarna projektet och

Mikael Holmlund föredrar nuläget.

18. Preliminär plan för kompetensutveckling och mötesplatser 2019 –

beslut

Mikael Holmlund föredrar planerade aktiviteter enligt beslutad



verksamhetsplan. 

19. Analysgruppens arbete – information

Mikael rapporterar från analysgruppens arbete

20. Ekonomifunktionen – information

Umeå kommun sa upp vårt avtal strax före jul.

21. Samtycke för att häva sekretess – beslut (bilaga 3)

Under hösten lämnade lanstingsjuristen kritik mot hanteringen av samtycke

för att häva sekretess vid samverkan. En arbetsgrupp har tagit fram förslag

på nytt samtycke och rutin för att hantera samtycke. Styrelsen

rekommenderas att i sin tur rekommendera medlemmarna att använda det

nya samtycket och arbeta enligt rutinen.

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.  

22. Nuläget på Arbetsförmedlingen

Anders Hahlin rapporterar.

23. Finsamkonferens 2019 samt Norrlandskonferens 2019 –

information/beslut

Den 26 och 27 mars anordnas FINSAM konferens i Stockholm. Finns det

intressen från styrelsens ledamöter att delta?

Den 7 - 8 november står Samordningsförbundet Umeåregionen värd för 

Norrlandskonferensen efter önskemål från de övriga förbunden.  

24. Övriga frågor

25. Utcheckning

26. Mötets avslutande











Förbundsordning 
Samordningsförbundet Umeåregionen 



Samordningsförbundet Umeåregionen har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
kommun och landsting.  

1 § Förbundets namn 
Förbundets namn är Samordningsförbundet Umeåregionen. 

2 § Förbundets säte 
Förbundets säte är Umeå. 

3 § Förbundets medlemmar 
Förbundets medlemmar är Västerbottens läns landsting, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt 
Umeå, Vännäs, Vindelns, Nordmalings, Robertsfors och Bjurholms kommuner. 

4 § Förbundets ändamål 
Förbundets ändamål är att inom Umeå, Vännäs, Vindelns, Nordmalings, Robertsfors och Bjurholms 
kommuners geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting och kommunerna i syfte är att 
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. I detta ligger att bidra till systemutveckling som 
säkrar funktioner och samverkansformer som är hållbara över tid och som främjar individens bästa 
utifrån dennes behov av samordnad rehabilitering. Resurserna ska användas för samordnade 
bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att 
förvärvsarbeta.   

Samverkan inom Samordningsförbundet är för människor vars behov ger kunskap för att dels bygga 
gemensamma insatser som kan möta behoven hos enskilda, men också förutsättningar för 
huvudmännen att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer.    

Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan 
huvudmännen, en kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser 
för människor som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser.  

Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras. 
Samordningsförbundet har förutsättningar att utgöra en arena för huvudmännens kunskapsutbyte, 
som kan bidra till systemutveckling, vilket inte begränsas av de ekonomiska ramarna. 

Samordningsförbundet ska främja lika rättigheter och möjligheter för människor och motverka 
diskriminering kopplat till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. 

5 § Styrelsen 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 8 ersättare. 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting och Umeå kommun utser en 

ledamot och en ersättare vardera. Övriga kommuner (Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och 

Bjurholm) utser tillsammans 1 ledamot och 4 ersättare. Den gemensamt utsedda ledamoten utses för 

ett år i taget efter ett roterande schema för de 5 kommunerna enligt nedan. 

Robertsfors 2019 

Bjurholm 2020 

Vännäs 2021 

Vindeln 2022 

Nordmaling 2023 

Därefter gäller samma ordning från och med 2024. 



Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Ledamöter och ersättare väljs på fyra år från och med den 1 

januari efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser inom sig 

ordförande och vice ordförande. 

6 § Uppgifter och beslutanderätt 

Förbundsstyrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 

ordförande utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.  

Förbundet har till uppgift att 

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta 
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för 
enskilda 
. 
7 § Personal 
Förbundsstyrelsen kan utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens 
anvisningar.  

8 § Initiativrätt 
En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen (enligt respektive huvudmans 
beslutsordning). 

9 § Samråd 
Förbundsstyrelsen ska hålla förbundsmedlemmar underrättade om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen 
har rätt att från förbundsmedlemmar få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen 
ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

10 § Kungörelser 
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på Umeå, Vännäs, 
Vindelns, Nordmalings, Robertsfors, Bjurholms kommun och på Västerbottens läns landsting officiella 
anslagstavla. 

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man 
tillskjutit för att täcka kostnaderna. 

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 
landstinget med en fjärdedel samt Umeå, Vännäs, Vindelns, Nordmalings, Robertsfors och Bjurholms 
kommuner gemensamt med en fjärdedel. Fördelningen av den kommunala delen fastställs utifrån 
antalet personer i yrkesverksam ålder (18-64 år) i respektive kommun per den 30 november året innan 
budget fastställs. 

12 § Styrning och insyn 

Förbundsstyrelsen ska upprätta tertialvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 

ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med 

bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. Förbundet får inte ingå borgen och inte 

heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.  



13 § Budget 
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. 
Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för 
verksamheten.  

Förbundsstyrelsen fasställer senast den 30 november budgeten för nästakommande kalenderår. 
Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första 
verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.  

14 § Revisorer och revision 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för 
varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska 
Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Umeå, Vännäs, Vindelns, Nordmalings, Robertsfors 
och Bjurholms kommuner samt landstinget ska utse en gemensam revisor. Den för kommunerna och 
landstinget gemensamma revisorn väljs av landstingsfullmäktige. 

Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelser i 25 § FinsamL. 

Revisorer utses för första gången för tiden från och med den 1 maj 2005 till och med den 31 december 
2006. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av 
fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Mandattiden för statens revisor hanteras i särskild 
ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL.  

15 § Utträde 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år 
räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 
mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 
kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 § 

16 § Likvidation, upplösning och ändring av stadgar 
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 
medlemmarna.  

När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen 
svarar för likvidationen. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs 
genom att styrelsen visare en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar 
betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till 
berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när 
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna.   

17 § Tvister 
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige. 

18 § Ersättning till ledamöter och revisorer 

Ersättning för arvoden och ersättning till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och 

revisorer ska följa Umeå kommuns principer och betalas av Samordningsförbundet. För den revisor 

som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.  



19 § Arkivtillsyn 
Kommunstyrelsen i Umeå kommun ansvarar för tillsynen av att Samordningsförbundet fullgör sina 
skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) 

20 § Förbundets bildande 
Förbundet anses bildat den 1 maj 2005 under namnet Samordningsförbundet Umeå. Från och med 
den 1 januari 2014 utvidgades förbundet med Vännäs kommun då under namnet 
Samordningsförbundet Umeå-Vännäs.  

Från och med den 1 januari 2016 utvidgades förbundet ytterligare med kommunerna Vindeln och 
Nordmaling under namnet Samordningsförbundet Umeåregionen. Från och med 1 januari 2017 
ytterligare med Robertsfors kommun och från och med 1 januari 2019 med Bjurholms kommun, i 
enlighet med vad som anges i denna förbundsordning. 



Rekommendation om riktlinjer  

angående medgivande till eftergift av sekretess för 

samverkansplattformarna i Umeåregionen 

Vi är en arbetsgrupp som fått i uppdrag av Samordningsförbundet Umeåregionens 

beredningsgrupp att ta fram rekommendationer kring hanteringen av plattformarna unga, 

vuxna och kranskommunernas medgivande och samtyckesblankett i samverkan.  

Rekommendationerna ska vidare skickas till landstingsjuristen för återkoppling, för att sedan 

behandlas vid Samordningsförbundets beredningsgrupp bestående av verksamhetschefer 

för de olika organisationerna i respektive kommundel. 

Bakgrund 

Samverkansplattformarna unga, vuxna och kranskommunerna använder idag en likformad 

medgivande- och samtyckesblankett för uppdraget att erbjuda aktiva insatser inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Uppdraget riktar sig till personer som är i behov av 

fördjupat samordnat stöd i samverkan med målet arbete, studier eller annan 

behovsanpassad lösning. NAFS har en annan utformning på medgivandeblanketten som är 

specifik för NAFS uppdrag, som är att samordna individens behov med rätt aktör i rätt tid.  

Medgivandeblanketten som idag används av alla samverkansparter inom Ungdomstorget, 

Vuxentorget och kranskommunernas beredningsmöten har använts i ca 9 år och har över tid 

blivit uppdaterad flera gånger med stöd av olika jurister inom kommun och universitetet. Nu 

senast med anledning av GDPR och samtycke till personuppgiftsbehandling. Den delen är nu 

renodlad som ett kommunalt ansvar men som en gemensam angelägenhet, den är därför 

inbyggd som ett eget stycke i den gemensamma medgivandeblanketten. Dvs. deltagaren i 

samverkan måste ge sitt medgivande till såväl upphävandet av sekretess som samtycke till 

personuppgiftsbehandling. Syftet med gemensam personuppgiftsbehandling är att i 

samverkan ta fram nödvändig statistik för att utveckla verksamheten till individernas 

förmån.    

Den 17:e september träffades en grupp landstingsanställda från psykiatrin unga vuxna och 

primärvården, plattformarnas utvecklingsledare och jurister från kommun och landsting 

angående landstingsspecifika frågeställningar kring medgivandeblanketten. Den 10:e 

oktober skickade landstingsjuristen ut en sammanfattning över sin bedömning om 

förbättringar kring hanteringen av medgivandeblanketten via ett PM. 

Juristen har i sin bedömning bl.a. tittat på en rad uttalanden av JO kring frågan mellan 1990–

2015. 



I PM:et har juristen lämnat förslag på lösningar kring två rubriceringar självständigheten i 

sekretessprövningen samt utformningen av samtycket. 

Arbetsgruppen har reflekterat över vilka förslag som går att åtgärda direkt och vad 

förslagen skulle innebära för den enskilde och för det gemensamma uppdraget.  

 

Alternativa lösningar kring självständigheten i sekretessprövningen lyder  

1. Varje myndighet inhämtar självständigt samtycke och förvissar sig därigenom om att 
informationen nått den enskilde.  
 

2. Varje myndighet kontrollerar/har kontrollfunktioner det av annan myndighet 
inhämtade samtycket med den berörde innan information utlämnas.  
 

Arbetsgruppens rekommendation är att 
 Arbetsgruppen anser det inte effektivt för samverkansprocessen generellt och för 

individen speciellt att varje part tar in sitt eget medgivande.  Det skulle förlänga 
processen avsevärt. Tidsaspekten är enligt all forskning den främsta variabeln när det 
gäller att tidigt bryta utanförskap eller återgång/inträde till arbete. Dessutom finns 
det risk för att hanteringen blir så omfattande/omständligt att personen tappar tilltro 
och blir skeptisk till det den skriver under.  
 

 Rutinen idag är att den som anmäler ett personärende ansvarar också för att 
informera om vad ett medgivande innebär samt vad samverkan inom plattformarna 
inkl. NAFS innebär.  

 

 Samtliga representanter i beredningsgruppen får därefter en kopia av signerad 
medgivandeblankett. 

 

 Rekommendationen är att respektive aktör ansvarar för att dokumentation och 
förvaring av medgivandeblanketten sker enligt respektive huvudmans ordinarie 
rutiner. Den enskildes inställning till ett samarbete mellan myndigheter och eftergift 
av sekretess ska dokumenteras i journalen förslagsvis via in- scanning av aktuell 
medgivandeblankett. 

 

 Personens adressuppgifter finns med på medgivandeblanketten för att bevaka var 
personen är skriven, då kommunallagen reglerar vilka insatser som en 
kommunmedborgare har rätt till.  

 

 Det optimala är att ingå i samverkan på ett enkelt, etiskt, evidensbaserat och smidigt 
sätt utan fallgropar för individen. Samverkan har idag inga givna riktlinjer utan drivs 
framåt av lärandeprocesser.  

 



 Rekommendationen är också i linje med juristens skrivelse att inte villkora 
deltagandet i samverkan utan att det ska ske på frivillig basis. Umeåregionen kan 
genom plattformarna erbjuda ett exklusivt stöd till den enskilde som inte är för givet i 
många andra kommuner.  

 
Alternativa lösningar kring utformningen av samtycket lyder 

1.  Varje myndighet utformar en egen samtyckesblankett för utlämnande av uppgifter 

från den egna myndigheten. 

 

2. Samtyckesblanketten förtydligas så att det framgår;  

 Vilka uppgifter, eller typ av uppgifter, som avses lämnas ut från respektive 

myndighet och till vilka myndigheter angivna uppgifter kommer att lämnas ut. 

 En precisering av vilka verksamheter/nämnder/behandlande enheter 

samtycket gäller mot. 

 Den enskilde informeras om möjligheten att avstå från att lämna ut vissa 

uppgifter/ inte lämna ut vissa uppgifter till vissa myndigheter 

 Samtycket begränsas i tid 

 För hälso- och sjukvårdens del bör även den personuppgiftshantering som 

behöver genomföras framgå (journalgranskning mm)  

 

Arbetsgruppens rekommendation är 

 Arbetsgruppen rekommenderar Landstinget att inte utforma sin egen blankett då 

övriga parter är enade om att använda den gemensamma blanketten i syfte att 

snabbt och smidigt erbjuda personer i behov av fördjupat stöd rätt stöd i rätt tid av 

rätt aktör.  

 

 Medgivandeblanketten förtydligas med vilka uppgifter ur journal eller annan 

dokumentation som lämnas ut och av vem och behandlas av vem/vilka på ett sätt 

som förebygger missförstånd mellan individ och de fyra samverkansparterna.  

 

 De uppgifter som behandlas ska gå i linje med varje parts reguljära uppdrag som idag 

finns uttryckta i en checklista som används inför beredning av nya deltagare till 

plattformarna  

 

 Varje organisation måste säkerställa att de kan ge tydlig muntlig information till den 

enskilde i samband med aktualiseringssamtalet samt att samtycket är så tydligt 

formulerat i text att den enskilde kan ta ställning till om den godkänner utlämnandet 

av sekretessuppgifterna. 

 

 Även syftet och målet med behandlingen av uppgifter ska vara tydligt, då egen 

försörjning genom arbete eller studier är den primära anledningen till samverkan och 

samordning.    



 

 Rekommendationen är att inte begränsa tiden för medgivandet mer än det som 

redan är angivet på blanketten dvs. att medgivandet av sekretess gäller från datum 

för påskrift och under den tid personen är aktuell inom uppdraget i samverkan via 

Ungdomstorget, Vuxentorget eller kranskommunerna.  

 

 Skulle medgivandet begränsas i tid skulle det innebära mycket extra arbete. Ex 
Ungdomstorget som har ca 350–400 deltagare/år med en medeltid till avslut på 
555dgr. Det skulle innebära mycket motivationsarbete och många extra 
flerpartsmöten eller på annat sätt kommunicera till alla parter att samtycket är 
uppdaterat. Det skulle också kräva en kontrollfunktion över när en person närmar sig 
årsgränsen, då många deltagare byter huvudmän under processens gång. Ex. avslag 
på aktivitetsersättning med övergång till socialtjänsten. Dessutom finns det risk för 
att hanteringen blir så omfattande/omständligt att personen tappar tilltro och blir 
skeptisk till det den skriver under dvs. samma farhåga som om parter själva tar in 
medgivandet självständigt.  
 
 

Mikael Holmlund 
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