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Plats och tid Stadshuset Nygatan 16 plan 4 sammanträdesrum Kubbe 08:30-

12:30 
 
 
 
Beslutande Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Bertil Johansson 
 
Övriga deltagande Hans Delén, Pär Eriksson, Polsam(Birgith Olsson-Johansson, 

Edith Persson, Elisabeth Strömqvist, Maude Westman, Lars-
Olov Olsson, Per-Erik Jonsson, Göran Brorsson, Åke Anders-
son, Anneli Lindström), Jan-Olof Häggström(fr.o.m. 09:00) 
Birgitta Garbom Stratsam, Anita Lindgren, Strat-
sam(fr.o.m.09:25).  

 Carin Lindgren, Sara Eberger, Anna-Lena Fredriksson, Moni-
ka Wallin från Samtalsbyrån(08:45-09:45), Peter Möllersvärd, 
hälsoplanerare Primärvården och Christina Vikner Själevads 
vårdcentral samt Arne Persson Räddningstjänsten(11:30-
12:30).  

 
 
 
 

Justerare Bertil Johansson 
Plats och tid Samordningsförbundets kansli 2006-10-27 
Sekreterare  Paragrafer 39-49 

 Pär Eriksson 
Ordförande  

 Åke Forsberg 
Justerande  

 Bertil Johansson 
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 
Sammanträdesdatum 2006-10-19 
Anslaget sätts upp 2006-10-27 Anslaget tas ned  2006-11-17 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Samordningsförbundets kansli Nygatan 16 
 
 
Underskrift 
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§ 39 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. 

 
§ 40 Ny ersättare från länsarbetsnämnden i Sam-

ordningsförbundet  
Ewa Kirrander har utsetts till ny ersättare i Samordningsförbundets 
styrelse.  
Beslutades att styrelsen tagit del av detta val och att hälsa Ewa Kir-
rander välkommen till Samordningsförbundet i Örnsköldsvik.   

 
§ 41 Val av justerare 
 
Beslutades att utse att Bertil Johansson jämte ordförande justera 
dagens protokoll. 
 

 
Informationsärenden 

 Rapport från och dialog med representanter från Sam-
talsbyrån  

Representanter från Samtalsbyrån presenterade hur deras arbete 
fortskrider. Polsam och Samordningsförbundet tackade för en väl-
digt intressant rapport och såg fram emot att få ta del av utvärde-
ringen när den är klar. 
 

 Rapport från Opsam Mitt i livet 
Opsam Mitt i livet hade fått förhinder så punkten utgick och beslu-
tades flytta till sammanträdet den 14 december. 
 

 Rapport från nationell nätverksträff 
Ordförande och verkställande tjänsteman rapporterade från nät-
verksträffen i Göteborg.  
Beslutades att styrelsen tagit del av rapporten och med detta också 
tillstyrka deltagandet på konferensen. 
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 Delgivning om vad åtgärdats utifrån revisionsrapporten 

Verkställande tjänsteman redovisade vilka åtgärder som vidtagits ut-
ifrån revisionsrapporten. 
Beslutades att styrelsen tagit del av delgivningen. 

 
 Rapport skadeförebyggande arbete 

Peter Möllersvärd, Christina Viklund och Arne Persson redogjorde i 
tur och ordning för; Statistik över skadepanoramat i Örnsköldsvik, 
Hälsosamtal för 75-åringar samt Handlingsprogram för skadeföre-
byggande arbete i Örnsköldsvik. 
Vi diskuterade behovet av ett mer samlat skadeförebyggande arbete 
framför allt för äldre i Örnsköldsvik samt en gemensam styrning av 
detta. Frågan ingår ju redan som en pusselbit i Opsam Äldres arbete 
kring en mer samordnad hemvård. Beslutades att samordnaren tar 
med sig frågan vidare till Opsam Äldre för behandling.  

 
§ 42 Verksamhets- och budgetplanering 2007 
Efter regeringsskiftet är mycket oklart vad gäller framtida regler 
kring finansiell samordning. Vi måste dock jobba vidare som plane-
rat. Den 15 november ägnar vi helt åt verksamhetsplanering.  
 
Beslutades att verkställande tjänstemannen sammanställer en för-
teckning över möjliga insatser som underlag för det arbetet.  
 
Birgitta Garbom och Anita Lindgren från Stratsam lade fram en idé 
till utveckling av samverkansarbetet i Örnsköldsvik som dels skulle 
stärka det operativa samarbetet ur en folkhälsoaspekt och samtidigt 
utveckla Samordningsförbundets möjligheter att bidra till välfärds-
utvecklingen. Stratsam stödjer att se över möjligheterna att förverk-
liga denna idé.     
Idén togs emot positivt och alla tyckte att idén är värd att prova. I 
korta drag går det ut på att kommunen och Örnsköldsviks hälso- och 
sjukvård satsar gemensamma resurser till Samordningsförbundet i 
form av processtöd ute i den operativa nivån. Dessa medel kan då 
växlas upp med statliga medel till nya friska insatser enligt finansie-
ringsprincipen i proposition 2002/03:132.   
 
Beslutades att verkställande tjänstemannen får i uppdrag att ta fram 
ett underlag för beslut innan nästa sammanträde den 15 november. 
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§ 43 Val av ledamöter nästa mandatperiod 
Ny mandatperiod innebär att nya ledamöter ska utses till Samord-
ningsförbundets styrelse och Polsam. Nomineringsarbetet till Sam-
ordningsförbundets styrelse är påbörjat ute i medlemsorganisatio-
nerna. Av de erfarenheter vi kan dra av nuvarande mandatperiod 
kan vi konstatera att det är värdefullt med personunion mellan Sam-
ordningsförbundet och Polsam.   
 
§ 44 Beslut om direktupphandling 
Samordningsförbundet betraktas som en upphandlande enhet och 
ligger under LOU (Lagen om offentlig upphandling). En upphand-
lande enhet har möjlighet att ta ett beslut om regler för så kallad di-
rektupphandling. Direktupphandling är avsett att användas vid 
mindre upphandlingar och upphandlingar "över disk" då ett normalt 
anbudsförfarande skulle innebära alldeles för höga administrativa 
kostnader i förhållande till upphandlingens storlek.  
De högsta belopp som enheten bör fastställa för direktupphandling 
måste avgöras med hänsyn till den typ av upphandlingar som enhe-
ten gör.  
Beslutades att verkställande tjänsteman får i uppdrag att ordna un-
derlag för ett sådant beslut till nästa sammanträde den 15 november. 
 
§ 45 Polsam – Samordningsförbundet! Vad blir näs-
ta steg? 
Vi har ju tidigare tagit ett gemensamt beslut att vi ska försöka, så 
långt det är möjligt, koppla samman Polsam och Samordningsför-
bundet närmare varandra. Som ett första led i detta så har vi under 
året haft några gemensamma sammanträden. Alla i församlingen 
tyckte att detta har utfallit väl. 
 
Beslutades att fortsätta utveckla och fördjupa samarbetet under 
nästa verksamhetsår. Alla uppmanades att komma med synpunkter 
och idéer. 

 
§ 46 Arrangemang av länsträff med länets övriga 
Samordningsförbund våren 2007 
Vi har nu 5 samordningsförbund i länet. Vi har ännu ej haft någon 
gemensamt utbyte styrelserna emellan. Beslutades att styrelsen 
ställer sig bakom att vi i Örnsköldsvik tar ett initiativ till att arrange-
ra en sådan träff.  
Att verkställande tjänsteman får i uppdrag att dra igång planerings-
arbetet kring en sådan träff.  
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§ 47 Uppföljning och utvärdering 
Det verkar nu äntligen vara klart för användande av Sampop-
verktyget vad gäller den samhällsekonomiska utvärderingen av de  
insatser Samordningsförbundet bidragit till. Verkställande tjänste-
man kommer att ta en förnyad kontakt med Samhall Resurs i ären-
det.  
 
§ 48 Övriga frågor 
   - rehabilitering av missbrukare 
Jan-Olof H efterlyser gemensamma tag vad gäller rehabilitering av 
missbrukare. Pär och Birgitta kunde berätta ett arbete kring detta ju 
redan är i gång. Det är dock fortfarande oklart vad gäller läkarbe-
manningen men det på gång en lösning. Beslutades att samordna-
ren tar med sig frågan till Stratsam och Opsam.  
 
   - intresseanmälan från kommunens folkhögskolor 
Maude W och Göran B framförde information från Hampnäs och 
Mellansels folkhögskolor att de gärna vill vara en aktör att använda 
sig av i rehabiliteringsarbetet. 
 
Beslutades att vi lägger ett våra kommande sammanträden på 
Hampnäs Folkhögskola där både Hampnäs FHS och Mellansel FHS 
får informera om sin verksamhet.  
 
§ 49 Avslutning 
Dagens ordförande Åke Forsberg tackade alla för engagemanget 
och avslutade sammanträdet. 
 
 


