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Plats och tid Stadshuset nygatan 16, sammanträdesrum Gene 09:30-11:30 
 
Beslutande Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Jo-

hansson 
 
Övriga deltagande Hans Delen, Gun Enquist-Öhman, Pär Eriksson, Jan-Olof 

Jonsson (- 10:30), Roger Frisk, Knut Nordin, Lennart Fors-
lund, Bo Basun 

Justerare Ewa Söderberg 
Plats och tid  
Sekreterare  Paragrafer 9-18 

 Pär Eriksson 
Ordförande  

 Åke Forsberg 
Justerande  

  
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans  
Sammanträdesdatum  
Anslaget sätts upp  Anslaget tas ned   
Förvaringsplats för 
protokollet 

 
 
 
Underskrift 
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§ 9 Sammanträdets öppnande samt godkännande 

av närvaro 
 
Ordförande Åke Forsberg hälsade välkommen och öppnade dagens 
sammanträde. Ett speciellt välkommen riktades till ekonom Jan-
Olof Jonsson samt våra revisorer Roger Frisk, Knut Nordin, Lennart 
Forslund och hans sakkunnige biträde Bo Basun.  
En kort presentationsrunda 
 
Beslutades att godkänna att angivna personer är närvarande vid 
sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. 
 
 
§ 10 Val av justerare 
 
Beslutades att utse Ewa Söderberg, att jämte ordförande, justera 
dagens protokoll. 
 
 
§ 11 Verksamhetsplan 2005 

 
Glenn informerade först kort om det samverkansledningsarbete som 
kommunen, landstinget , försäkringskassan och arbetsförmedlingen 
har startat sdean tre år tillbaka. Polsam, Stratsam och Opsam.  
Syftet med det arbetet är att är att bistå den enskilde att erhålla för-
höjd livskvalitet samt att öka kvalitén och effektiviteten i de tjänster 
vi tillhandahåller för Örnsköldsviksbor som är i behov av sysselsätt-
ning, stöd, service, bistånd eller vård och där detta kräver samver-
kan för att lyckas.  
Genom detta arbete så har vi en ganska bra bild över vilka områden 
och målgrupper som Samordningsförbundet kan prioritera.  
Vi diskuterade olika målområden och insatser utifrån en samman-
ställning som skickats ut med kallelsen.  
 
Beslutades att Samordningsförbundet under 2005 prioriterar mål-
gruppen Unga vuxna 16-30 år. (bilaga 1) 
 
Beslutades att  ge samordnaren i uppdrag att tillsammans med be-
rörda aktörer för aktiviteterna Uru/Skarven, Bosse och Tolvan ut-
forma en verksamhetsplan med budget för 2005 och 2006. Den ska 
vara klar till nästa styrelsemöte den 2 juni. 
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§ 12 Bokslut 2004 

 
Ekonom Jan-Olof Jonsson redovisade Samordningsförbundets bok-
slut 2004.(bilaga 2) 
 
Beslutades att godkänna bokslut 2004. 
 
 
§ 13 Budget 2005 
 
Diskussion om budget 2005. Glenn berättade att kommunens insats 
på 500 000 kr. som togs av Kommunfullmäktige i november avsåg 
100 000 kr. för 2004 och 400 000 kr. för 2005. Landstingets insats 
omfattar 100 000 kr. för 2004, samt enligt beslut i januari 2005, 
500 000 kr. för 2005. Detta innebär att om minsta summan per part 
ska vara 500 000 kr. för 2005, så återstår det 100 000 kr. för kom-
munen att finansiera för 2005. Glenn meddelade att det kan bli svårt 
att lösa detta under 2005. 
 
Beslutades att i budget 2005 reservera 300 000 kr. för eventuell 
återbetalning till Landstinget och Försäkringskassan.  

 
 

§ 14 Kompetensutveckling styrelsemedlemmar 
 
Beslutades att anta den inriktningen att parterna var och en står för 
styrelsemedlemmarnas kostnader i samband med kompetensförsörj-
ning.  
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§ 15 Rapporter 
 
- Åke, Ewa och Pär rapporterade från konferensen Medborga-

ren i fokus – Erfarenheter av finasiell samordning inom re-
habiliteringsområdet. Den gick av stapeln i Stockholm den 
16 mars och arrangerades av Sveriges kommuner och lands-
ting, Försäkringskassan och Arbetsmarknadsstyrelsen.  

 
- Bo Basun redogjorde för revisionsreglerna för Samordnings-

förbundet. Ambitionen är att från början lägga upp rutiner 
för en smidig och effektiv revision.  

 
 
§ 16 Uppföljning/Utvärdering 
 
I vår förbundsordning § 12 står det att förbundsstyrelsen ska upprät-
ta kvartalsvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten 
och ekonomin. Kommunen har ju tagit på sig att administrativt skö-
ta förbundets ekonomi. Då kommunen i sina rutiner har tertialupp-
följningar så skulle det underlätta om också Samordningsförbundet 
antar tertialuppföljning.  
 
Beslutades att tills vidare ge kvartalsvisa rapporter men om möjlig-
het ges att ändra i förbundsordningen, i stället följa upp tertialvis. 
Samordnaren fick i uppdrag att kontrollera detta.  
 
Vi diskuterade utvärdering. 
 
Beslutades att verka för att vi gemensamt med länets övriga sam-
ordningsförbund köper en utvärderingstjänst som utvärderar resulta-
tet av vår verksamhet. 
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§ 17 Processtöd? – Utbyte med andra Samordnings-

förbund 
 
Kramfors Samordningsförbund har lovat att ta initiativ till att bjuda 
in till en första gemensam träff mellan länets samordningsförbund i 
syfte att bygga upp ett nätverk.  
 
Beslutades att ställa sig bakom att inrätta ett nätverk mellan länets 
samordningsförbund. 
 
 
§ 18 Avslutning 
 
Ordförande tackade för idag och avslutade sammanträdet. 
 
 
 
 
 
 


