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Plats och tid Stadshuset Nygatan 16 sammanträdesrum Kubbe 13:00-16:30 
 
Beslutande Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Jo-

hansson (14:50), Hans Delen (-15:45) 
 
Övriga deltagande Pär Eriksson, Lena Byström (-15:30), Birgitta Garbom Strat-

sam (§ 39-42), Anita Lindgren Stratsam, Silvia Sandin-Viberg 
(§ 39-40) Stratsam, Jan-Olof Jonsson Ekonom (§ 37-38)  

Justerare Glenn Nordlund 
Plats och tid Samordningsförbundets kansli 2005-10-27 
Sekreterare  Paragrafer 35-45 

 Pär Eriksson 
Ordförande  

 Åke Forsberg 
Justerande  

 Glenn Nordlund 
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 
Sammanträdesdatum 2005-10-14 
Anslaget sätts upp 2005-10-27 Anslaget tas ned  2005-11-18 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Samordningsförbundets kansli 
 
 
Underskrift 
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§ 35 Sammanträdets öppnande samt godkännande 

av närvaro 
Ordförande Åke Forsberg hälsade välkommen och öppnade dagens 
sammanträde.  
 
Beslutades att godkänna att angivna personer är närvarande vid 
sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. 

 
§ 36 Val av justerare 
 
Beslutades att utse Glenn Nordlund att jämte ordförande, justera 
dagens protokoll. 
 
§ 37 Uppföljning av verksamhetsplan 
Verkställande tjänstemannen Pär Eriksson redovisade det aktuella 
läget gällande verksamheten. Styrelsen kunde konstatera att allt av-
löper i enlighet med verksamhetsplanens inriktning.  
 
Beslutades att styrelsen tagit del av uppföljningsrapport av verk-
samhetsplanen. 
 
Beslutades att till nästa sammanträde bjuda in företrädare för våra 
olika projekt. 
 
Beslutades att uppdra till Pär Eriksson att till nästa sammanträde 
ställa samman en ekonomisk redovisning varje projekt för sig.  

 
§ 38 Ekonomisk rapport 
Jan-Olof Jonsson redovisade en ekonomisk rapport januari-
september 2005. (bilaga 1) Vi har ju tidigare konstaterat att Kom-
munens bidrag för 2005 är 100 000 SEK mindre.  
 
Beslutades att Glenn fick i uppdrag att ställa en förfrågan till Kom-
munstyrelsen att justera detta.  
 
Beslutades att styrelsen tagit del av ekonomisk rapport januari-
september 2005. 
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§ 39 Uppdrag utredningsresurs 
Opsam Mitt i livet har ju tidigare tagit på sig att vara operativ led-
ningsgrupp för detta uppdrag. Verkställande tjänsteman redogjorde 
för Opsams plan för genomförande. En lång diskussion vidtog där 
det framkom att några styrelsemedlemmar, till viss del, missuppfat-
tat det direkta syftet med insatsen. Syftet var ju i första hand att få 
en klarare bild över hur stort behovet av utredningsresurs verkligen 
är samt få ett eller flera förslag till lösning. Det var ju denna kart-
läggning vi har tagit beslut på att finansiera. Därefter får vi ta ställ-
ning ny ställning beroende på hur resultatet ser ut.  
    
Beslutades att styrelsen behöver mer tid att diskutera frågan vid 
nästa sammanträde den 17 november. Styrelsen håller dock fast vid 
intentionen att stödja arbetet kring skapandet av utredningsresurser.  
 
§ 40 Personliga ombud 
Silvia informerade om arbetet med Personliga ombud. Det finns för 
närvarande två heltidsanställda personliga ombud i Örnsköldsvik i 
dag. Denna verksamhet är statsbidragsfinansierat till största delen. 
En mindre del, ca 160 000 SEK, är lokalt finansierad delat mellan 
Kommunen, Landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskas-
san, För 2006 är denna del av finansieringen ej löst. FK och AF får i 
sina nya direktiv ej stödja PO. Hur gör vi i fortsättningen i Örn-
sköldsvik med finansieringen av överkostnaden av PO? Kan Sam-
ordningsförbundet gå in och ta den lokala kostnaden?   
 
Beslutades att frågan behöver diskuteras mer på nästa sammanträde 
den 17 november.   

 
§ 41 Planering inför styrelsemöte heldag 17/11 
 
Beslutades att Pär får i uppdrag att göra ett förslag till körschema 
och stämma av med ordförande och vice ordförande.  
 
§ 42 Avtal verkställande tjänsteman 
Avtalet med Kommunen avseende verkställande tjänsteman går ut 
2005-12-31.  
 
Beslutades att styrelsen vill förlänga gällande avtal ett år till.  
 
att ordförande får i uppdrag att förhandla och underteckna detta av-
tal med Kommunens företrädare.  
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§ 43 Rapporter 
  – länsträffen 9/9 
Åke och Pär rapporterade från länsträffen med de andra samord-
ningsförbunden. Vi kunde konstatera att vi har kommit ganska långt 
i vårt arbete. En ny länsträff är planerad till den 28 november i Här-
nösand. Då kommer tre av våra huvudparters högsta chefer att bju-
das in, Sara Ekström, Gunnar Fors och Lars Andersson. På dagord-
ningen kommer att vara frågor om förankring och ekonomi.  Åke 
och Pär förordade att det i stället är dags att träffas hela styrelserna 
tillsammans en gång. Denna åsikt var dock ej i majoritet. Vi får väl 
ta ett sådant initiativ själva i början på nästa år. 
 
  – träff med revisor Örjan Måhlberg 22/9 
Pär och Åke rapporterade från träff med Riksrevisionens Örjan 
Måhlberg som var ute på turné och kollade läget hos länens sam-
ordningsförbund. 
  
  – nationell konferens i Stockholm 18-19/10 
 Åke deltar på den nationella konferensen som ordnas för landet alla 
samordningsförbund i Stockholm den 18-19 oktober. Åke återkom-
mer med rapport.    

 
§ 44 Övriga frågor 
 

– Utvärdering 
De tre samordningsförbunden har gemensamt ställt en förfrågan till 
FoU Kommunförbundet Västernorrland och Samhall Resurs AB om 
utvärdering av våra tre förbund och vår verksamhet. Vi har fått in 
offerter från dem. Styrelsen kunde konstatera att offerten från Sam-
hall Resurs AB är redig och klar och koncentrerar sig i huvudsak på 
utvärdering av våra olika verksamhetsprojekt ur individnivå. 
Vad gäller offerten från FoU Västernorrland så måste vi nog klargö-
ra syftet mera. Verkställande tjänstemannen i Sundsvall har uppdra-
get att föra diskussion med dem. 
 
Beslutades att återkomma till utvärderingsfrågan den 17 november.  

 
§ 45 Avslutning 
Ordförande tackade och avslutade mötet. 


