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Plats och tid Arbetsförmedlingen, Arken Sammanträdesrum Kompassen 

09:00-15:20 
 
 
 
Beslutande Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Bertil Johansson  
 
Övriga deltagande Pär Eriksson, Lena Byström (09:00-11:00), Hans Delén, Jan-

Olof Jonsson Ekonom (§ 50-§59) Lilian Norberg och Malin 
Olofsson Tolvan (§ 46-48), Gunnar Holmberg URU/Skarven 
(§46-§48), Anne Käck BASp (§46-§48), Gun Pettersson För-
sörjningsstöd Humanistiska förvaltningen (§46-48)   

Justerare  
Plats och tid Samordningsförbundets kansli 2005-11-30 
Sekreterare  Paragrafer 46-59 

 Pär Eriksson 
Ordförande  

 Åke Forsberg 
Justerande  

 Bertil Johansson 
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 
Sammanträdesdatum 2005-11-17 
Anslaget sätts upp 2005-11-30 Anslaget tas ned  2005-12-21 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Samordningsförbundets kansli 
 
 
Underskrift 
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§ 46 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. 

 
§ 47 Val av justerare 
 
Beslutades att utse Bertil Johansson att jämte ordförande, justera 
dagens protokoll. 
 
§ 48 Kunskapspåfyllnad 
Styrelsen fick lägesrapportering från de insatser som Samordnings-
förbundet är med och finansierar, Tolvan och URU/Skarven.  
 
Anne Käck, projektledare för BASp (Basarbete i samverkan för 
psykiskt funktionshindrade) rapporterade från sitt arbete. Projektet 
är ett samarbete mellan vuxenpsykiatrin och handikappomsorgen. 
Projektet stöttas med Miltonpengar och ska pågå i 1,5 år. Målet och 
syftet är att ge unga vuxna mellan 18 – 30 år med psykiskt funk-
tionshinder möjlighet att i ett individuellt anpassat program, BASp, 
under en begränsad tid få stöd, sysselsättning och en strukturerad 
vardag med syfte att ta nästa steg ex arbete eller utbildning. 
 
Styrelsen fick en genomgång av läget i Örnsköldsvik gällande för-
sörjningsstöd, arbetslöshet samt sjukförsäkring.   
 
Beslutades att styrelsen tagit del av ovanstående rapportering. 
 

 
§ 49 Uppdrag utredningsresurs neuropsykiatri 
Opsam Mitt i livet har nu utsett en lämplig person som kan utföra 
uppdraget och arbetar just nu fram ett underlag till uppdrag. 
  
Beslutades att avvakta ett underlag från Opsam Mitt i livet rörande 
uppdrag till utredningsperson i januari. 
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§ 50 Personliga ombud 
Vi diskuterade en eventuell delfinansiering för personliga ombud. 
Styrelsen kunde konstatera att det fattas endast 80 000 SEK till full 
finansiering.  
 
Beslutades att Samordningsförbundet ej går in och finansierar Per-
sonliga ombud med 80 000 SEK. Styrelsen anser att Kommunen 
och Landstinget tillsammans ska kunna lösa denna, i sammanhanget 
låga summa, inom ordinarie budget. 

 
§ 51 Utvärdering av vår verksamhet 
Styrelsen beslutade att förorda Samhall Resurs utvärderingsin-
strument Sampop vad gäller utvärdering av våra projekts resultat. 
 
att verkställande tjänstemannen får i uppdrag att ta kontakt med 
Samhall Resurs i ärendet och speciellt beakta att samordning sker 
med eventuell annan utvärdering som sker i de olika projekten. 
 
att avvakta med beslut om uppdrag gällande processutvärdering av 
förbundet tills vi pratat ihop oss mer med de andra samordningsför-
bunden i länet. 

 
§ 52 Verksamhetsplan 2006-2008 
Den gällande verksamhetsplanen gicks igenom och reviderades. 
 
Beslutades att fastställa verksamhetsplan 2006-2008 innefattande 
preciserad verksamhetsplan och budget för 2006 samt preliminär 
budget för 2007-2008 enligt bilaga 1.  
 
§ 53 Preciserad verksamhetsplan 2006 
Se ovan 

 
§ 54 Budget 2006-2008 
Beslutades att fastställa budget för 2006-2008 enligt bilaga 2. 

 
§ 55 Preciserad budget 2006 
Beslutades att fastställa preciserad budget för 2006 enligt bilaga 2. 

 
 

§ 56 Informationsstrategi 
Beslutades att verkställande tjänsteman får i uppdrag att intensifie-
ra arbetet med en informationsstrategi för förbundet. 
 
att verkställande tjänsteman får inhandla erforderlig hjälp för detta. 
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§ 57 Rapporter 
  - revisionsplan 
Revisorerna har skickat ut en revisionsplan för kännedom. 
Beslutades att styrelsen tagit del av denna revisionsplan. 
 
§ 58 Övriga frågor 
Inga övriga frågor förelåg.  

 
§ 59 Avslutning 
Ordförande tackade samtliga närvarande och avslutade sammanträ-
det. 


