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Plats och tid Stadshuset Nygatan 16 plan 4 sammanträdesrum Gene 09:00-

12:00 
 
 
 
Beslutande Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Bertil Johansson (fr.o.m. 

09:55), Jarl Strömbäck 
 
Övriga deltagande Hans Delén, Pär Eriksson, AnniLee Eriksson(-09:45, 11:10-

12:00), Polsam(Birgith Olsson-Johansson, Edith Persson, Eli-
sabeth Strömqvist, Maude Westman, Jan-Olov Häggström, Ulf 
Nordin, Lars-Olov Olsson, Anna-Lena Holmström, Lena Näs-
lund(-11:35)), Opsam Barn och ungdom(Marlene Westberg, 
Sune Westberg, Sirpa Virtanen, Lena Finne-Jansson, Kent-
Åke Enström)(-10:20), Margaretha Hägglund(-11:30)  

Justerare Jarl Strömbäck 
Plats och tid Samordningsförbundets kansli 2006-06-22 
Sekreterare  Paragrafer 30-38 

 Pär Eriksson 
Ordförande  

 Åke Forsberg 
Justerande  

 Jarl Strömbäck 
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 
Sammanträdesdatum 2006-06-21 
Anslaget sätts upp 2006-06-22 Anslaget tas ned  2006-07-14 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Samordningsförbundets kansli Nygatan 16 
 
 
Underskrift 
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§ 30 Sammanträdets öppnande samt godkännande 

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

 
§ 31 Val av justerare 
 
Beslutades att utse Jarl Strömbäck att jämte ordförande justera da-
gens protokoll. 
 
§ 32 Ny ersättare från landstinget i Samordnings-
förbundet efter Gun Enquist-Öhman  
Gun Enquist-Öhman landstinget Västernorrland har sagt ifrån sig 
uppdraget som ersättare i Samordningsförbundet. Landstingsfull-
mäktige har i stället utsett Jarl Strömbäck som ersättare under tiden 
1/5-31/12 2006. 
 
Beslutades att styrelsen tagit del av detta val och att hälsa Jarl 
Strömbäck välkommen till Samordningsförbundet i Örnsköldsvik.   
 
Informationsärenden 

 Rapport från och dialog med Opsam barn och ungdom 
Representanter från Opsam Barn och ungdom presenterade vad som 
är aktuellt hos dem för närvarande.  
 

 Rapport från konferens i Finspång om Välfärd genom 
samverkan – Inte som vanligt… 

Några i församlingen hade varit på samverkanskonferensen i 
Finspång och avlade rapport därifrån. 
 

 Rapport från informationsinsats hos landstingets hälso- 
och sjukvårdsdelegation 

Pär hade varit till Landstingets hälso- och sjukvårdsdelegation för 
att informera om vårt samverkansarbete.  
 
Vi kunde konstatera att vårt samverkansarbete nu börjar ge ordent-
ligt resultat som skulle vara intressant att visa upp i någon form. Ett 
förslag som kom upp var att vi under 2007 anordnar en lokal eller 
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regional konferens om vårt samverkansarbete där vi presenterar hur 
vi jobbar och vilket resultat det gett hittills. Fortsättning följer. 
 
§ 33 Kartläggning av behovet av utredningsresurs 
för vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder i 
Örnsköldsvik - Redovisning av slutrapport 
Margaretha Hägglund redovisade sin slutrapport av sitt kartlägg-
ningsuppdrag gällande behovet av utredningsresurs för vuxna i Örn-
sköldsvik med neuropsykiatriska funktionshinder.  
 
Beslutades att styrelsen tagit del av slutrapporten och att godkänna 
den. 
Att betrakta uppdraget slutfört. 
Att rapporten ställs till Stratsam och att vi under hösten, tillsam-
mans med Stratsam fortsätter diskussionen utifrån vad rapporten fö-
reslår.  
 
§ 34 Styrelsens svar på revisionsrapport avseende 

förbundets verksamhet 2005 
Ordförande, vice ordförande och verkställande tjänsteman hade ut-
format ett förslag till svar på revisionsrapport.  
 
Beslutades att styrelsen ställer sig bakom det svar som utformats.  
 
§ 35 Utvärdering 
Styrelsen tog under hösten 2005 ett initiativ till att i samarbete med 
Samordningsförbunden i Kramfors och Sundsvall genomföra en 
upphandling av extern utvärderingskompetens för att utvärdera de 
rehabiliteringsinsatser förbunden finansierar. Vid ett gemensamt 
sammanträde den 9 september på Hotell Höga kusten så fick verk-
ställande tjänstemannen i Sundsvalls Samordningsförbund i uppdrag 
att genomföra upphandlingen. Denna fullmakt gavs bara muntligen. 
Efter revisionens granskning finns det anledning att konstatera att 
det saknas en skriftlig fullmakt till Samordningsförbundet i Sunds-
vall.  
 
Beslutades att ge verkställande tjänsteman och ordförande uppdrag 
att utfärda en sådan retroaktivfullmakt. 
 
 
 
 



 
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 Sammanträdesdatum Blad nr 

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I 
ÖRNSKÖLDSVIK  

2006-06-21 4 (4) 

 
 

Just. Delges 

  
f91 

 
§ 36 Budget 2007 
AnniLee Eriksson gav en ekonomisk rapport. 
 
Vårt budgetförslag för 2007 med en utökning med 200 000 SEK per 
part kan vi ej genomföra på grund av att Landstinget ej kan lägga 
mer än 500 000 SEK.  
 
Beslutades att tagit del av ek. rapport samt diskussion om budget-
läget för 2007. 
 
§ 37 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

 
§ 38 Avslutning 
Åke tackade och avslutade sammanträdet med att önska alla en trev-
lig sommar.  


