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Plats och tid Stadshuset Nygatan 18 sammanträdesrum Gottne 09:00-14:00 
 
 
 
Beslutande Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Jo-

hansson  
 
Övriga deltagande Hans Delén, Gun Enqvist-Öhman, Pär Eriksson, Kenneth 

Lindström(t.o.m. § 4), Lilian Norberg(t.o.m. § 4), Mikael By-
ström (t.o.m. § 4), Roger Frisk, Bo Basun, AnniLee Eriksson 

Justerare  
Plats och tid  
Sekreterare  Paragrafer 1-15 

 Pär Eriksson 
Ordförande  

 Åke Forsberg 
Justerande  

 Bertil Johansson 
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 
Sammanträdesdatum 2006-03-08 
Anslaget sätts upp  Anslaget tas ned   
Förvaringsplats för 
protokollet 

Samordningsförbundets kansli Nygatan 16 
 
 
Underskrift 
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§ 1 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. 

 
§ 2 Val av justerare 
 
Beslutades att utse Bertil Johansson att jämte ordförande, justera 
dagens protokoll. 
 
§ 3 Byte av ordinarie styrelseledamot från Länsar-
betsnämnden  
Gunnar Fors har anmält att han lämnar styrelsen och som ny ordina-
rie styrelseledamot blir från och med dagens sammanträde Bertil 
Johansson. Länsarbetsnämnden ska till nästa sammanträde utse er-
sättare.  
 
Beslutades att styrelsen tagit del av denna information samt uttala-
de ett tack till Gunnar Fors för hans medverkan i styrelsearbetet och 
hälsade Bertil välkommen som ordinarie styrelseledamot. 
 
§ 4 Information om förstudie om ett kommunalt 
navigatorcentrum för unga vuxna 
Verkställande tjänsteman kunde meddela att Marie Westlin precis 
har anställts som projektledare för att leda arbetet med förstudien 
kring ett navigatorcentrum Marie kommer närmast från Kramfors 
Resurscenter. Marie kommer att starta sitt arbete i slutet av mars 
månad. 
 
Beslutades att styrelsen tagit del av ovanstående information. 

 
§ 5 Rapporter från våra insatser 

- tolvan 
Lilian Norberg och Mikael Byström rapporterade från arbetet hittills 
med Tolvan. De lämnade även en ekonomisk rapport över 2005.  
 

- skarven 
Kenneth Lindström rapporterade från arbetet hittills med Skarven. 
Kenneth lämnade även en ekonomisk rapport över 2005. 
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- psykiatrisamverkan 
Verkställande tjänstemannen kunde meddela att Opsam Mitt i livet 
har utfört en uppdragsdialog med Margaretha Hägglund avseende 
kartläggning av behovet av utredningsresurs. Margarethas rapport 
beräknas vara klar i juni. Avtal ska upprättas med Margarethas ar-
betsgivare angående tjänsteköp.  
 
Beslutades att styrelsen tagit del av rapporterna. 
 
Beslutades att styrelsen ska under 2006 hantera det faktum att både 
tolvan och skarven visade ett ekonomiskt överskott.  
 
Beslutades att verkställande tjänstemannen får i uppdrag att se över 
rutinerna kring avtalsskrivande vid de olika insatser som förbundet 
satsar på.  

 
§ 6 Årsredovisning 2005 
Vi gick igenom årsredovisningen och vi var överens om en del ju-
steringar.  
 
Beslutades att fastställa årsredovisning för 2005 med dessa juster-
ingar. 

 
§ 7 Polsam 
På Polsams sammanträde 2006-02-02 förordades att Polsam och 
Samordningsförbundet ska ha några gemensamma sammanträden 
under 2006. 
 
Beslutades att stödja detta förslag och under 2006 pröva den nya 
mötesordningen.   

 
§ 8 Sammanträdesplan 
I och med beslutet i § 7 så måste sammanträdesplanen revideras. 
 
Beslutades att fastställa den nya sammanträdesplanen. 

 
§ 9 Psykiatrisamverkan - Samordnarfunktion 
Opsam Mitt i livet har via Stratsam hemställt hos Samordningsför-
bundet att erhålla medel till en resursperson som under en begränsad 
tid får i uppdrag att hålla samman arbetet med uppdraget från Strat-
sam kring psykiatrisamverkan inom Örnsköldsviks kommun. 
Styrelsen kunde konstatera att insatsen mycket väl ligger i linje med 
den verksamhetsplan som tagits för 2006. Bokslutet för 2005 visar 
dessutom på ett överskott som ger utrymme för en sådan insats.  
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Beslutades att under 2006 finansiera en resursperson som får till 
uppgift att hålla ihop arbetet med psykiatrisamverkan. Om det vid 
slutet på året visar sig att resurspersonen skulle behövas en tid till så 
får en ny hemställan göras. 
 
Beslutades att Opsam Mitt i livet får uppdraget att rekrytera resurs-
personen samt att svara för arbetsledning av densamma.  
 
Beslutades att verkställande tjänsteman får i uppdrag att skriva ett 
beslutsunderlag i frågan utifrån förbundets mål och riktlinjer samt 
lagstiftning. 
 
Beslutades att verkställande tjänsteman får i uppdrag att delge 
Stratsam och Opsam styrelsens beslut.  

 
§ 10 Uppföljning och utvärdering 
 
Vi diskuterade uppföljning och utvärdering. Revisorerna tyckte att 
det var en del frågetecken kring upphandlingen. Bo Basun lovade att 
snabbt kolla upp detta ordentligt. 
 
Beslutades att använda sampop från Samhall Resurs enligt tidigare 
handlingar under förutsättning att upphandlingen är korrekt. 
 
När det gäller processutvärderingen som Kommunförbundets FoU-
avdelning eventuellt ska göra så har vi fått ett förslag till utvärde-
ringsplan att ta ställning till. Styrelsen kunde konstatera att planen 
innehåller flera frågetecken, bland annat syftet är oklart.  
 
Beslutades att ge ordförande, vice ordförande samt verkställande 
tjänsteman uppdrag att tillsammans med FoU reda ut oklarheterna i 
utvärderingsplanen. 
Rapport på nästa sammanträde den 28 april.  
 
§ 11 Cirkulerande ordförandeskap 
Ordförande förde fram en idé om att införa rullande ordförandeskap 
som följer med verksamhetsåret. Ny ordförande blir då den som var 
vice ordförande verksamhetsåret innan och styrelsen väljer en ny 
vice ordförande. Det är oklart om och i så fall vad som står i lagtex-
ten och förbundsordningen om detta.  
 
Beslutades att verkställande tjänsteman får i uppdrag att till nästa 
möte bereda frågan och se över hur lagstiftningen ser ut.  
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§ 12 Rapport från länsträffen i Söråker  
Ordförande och verkställande tjänstemannen rapporterade från en 
länsträff i Söråker 28/2-1/3, tillsammans med representanter från lä-
nets andra 4 samordningsförbund.  

 
§ 13 Konferenser 
Vi tog upp några kommande konferenser som verkställande tjäns-
teman hade skickat ut inbjudningar till tidigare samt tittade på even-
tuell representation.  
21 mars i Sundsvall, Samverkan över gränserna – en informations- 
och nätverksdag för länets samordningsförbund.  
Beslutades att verkställande tjänsteman åker på denna konferens. 
 
29-30 mars i Saltsjöbaden, Möte och erfarenhetsutbyte om finansiell 
samordning – en nationell nätverksträff. 
Beslutades att verkställande tjänsteman åker på denna konferens. 
 
11-12 maj Hotell Höga kusten Hornöberget, regional nätverkskonfe-
rens för länets samordningsförbund. 
Beslutades att vice ordförande och verkställande tjänsteman åker 
på denna.  
 
30 maj-1 juni i Finspång, Inte som vanligt… en konferens om väl-
färd genom samverkan. Arrangörer är SOCAM-försöken i samver-
kan med Sveriges Kommuner och Landsting. Anmälningstiden går 
ut 30 april men det blir 500 kronor billigare om man anmäler sig 
före 31 mars. Som det ser ut nu så kommer verkställande tjänsteman 
samt några från Stratsam att åka.  
Var och en anmäler sig själv till konferenser och varje huvudman 
står kostnaden.  
 
§ 14 Övriga frågor 
  - ersättarnas roll 
Gun lyfte en fråga angående ersättarnas roll i samordningsförbun-
dets styrelse i framtiden. På förbundets konstituerande sammanträde 
2004-12-21 så beslutades det att ersättarna kallas till varje styrelse-
sammanträde under det första verksamhetsåret. Nu är det första 
”riktiga” verksamhetsåret till ända. Hur blir det med ersättarnas när-
varo i fortsättningen?  
 
Beslutades att på grund av tidspress så skjuter vi på frågan om er-
sättarens roll till nästa sammanträde den 28 april.  
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Beslutades att verkställande tjänsteman får uppdrag att ta fram ett 
underlag i frågan. 
 
Beslutades att ersättarna kallas som vanligt till nästa sammanträde. 
 
  - revision 
Bo Basun är utsedd till sakkunnigt biträde av våra revisorer. Bo be-
rättade att han kommer och granskar förbundet under vecka 11. En 
granskningspromemoria beräknas vara klar under vecka 12.  
I april beräknar revisorerna ha ett sammanträde där man ska ta be-
slut angående granskningspromemoria och revisionsberättelse.  

 
§ 15 Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade dagens samman-
träde. 


