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§50. 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 ge dem rätt att yttra sig. 

§ 51. Val av justerare 

Beslutades att utse Hans Delén jämte ordförande justera 
dagens protokoll. 

Informationsärenden 

 Utvärdering Tolvan och Skarven 

Sampop är på gång. Den 23 november kommer Sven Vikberg 
från Arbetslivsresurs till Örnsköldsvik för att träffa 
representanter från Tolvan och Skarven. 

§ 52. Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport för årets 10 första månader samt 
prognos för hela verksamhetsåret och budgetförslag för 2007-
2009. 

Beslutades att godkänna den ekonomiska rapporten 

att verkställande tjänsteman får i uppdrag att vid nästa 
sammanträde redovisa ekonomisk och verksamhetsrapport från 
Tolvan, Uru/Skarven samt psykiatriuppdraget. 

§ 53. Upphandlingspolicy 

Förelåg förslag till upphandlingspolicy för Samordnings-
förbundet i Örnsköldsvik.  
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Beslutades att anta föreslagen upphandlingspolicy. 

att anhålla hos Örnsköldsviks kommun att få ingå i deras 
upphandlingsavtal.  

att verkställande tjänsteman får i uppdrag att författa en sådan 
skrivelse och efter avstämning med ordförande lämna den till 
kommunens upphandlingsenhet.  

§ 54. Delegationsordning 

Beslutades att uppdra till verkställande tjänsteman att utforma 
ett förslag till delegationsordning.  

att beslut om denna tas vid nästa sammanträde den 14 
december. 

§ 55. Avtal verkställande tjänsteman 

Avtalet angående verkställande tjänsteman i förbundet går ut 
vid årsskiftet. 

Beslutades att uppdra till verkställande tjänsteman och vice 
ordförande att upprätta en ny avtalsskrivning som ligger till 
grund för förhandling med kommunen. 

§ 56. Verksamhetsplan och budget 2007-2009 

Utifrån verksamhetsplan 2006-2008 så ser styrelsen ser ingen 
anledning att förändra inriktning och prioriterade områden för 
förbundet. Detta förblir oförändrat.  

Tolvan och URU/Skarven rullar på och går in på sitt tredje 
verksamhetsår som tidigare planerat. Inom området 
psykiatrisamverkan så beslutade styrelsen att finansieringen 
av samordnarfunktionen fortsätter till och med 2007-06-30. 
Verkställande tjänsteman och ordförande fick i uppdrag att 
förlänga avtalet med humanistiska förvaltningen.    

Vi diskuterade andra tänkbara insatser som det finns behov att 
satsa på de närmaste åren. De flesta är förslag som kommit 
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fram genom våra samverkansgruppers arbete. Styrelsen kunde 
konstatera att med nuvarande budget så har förbundet slagit i 
taket vad gäller nya insatser. Det finns ett tillfälligt 
handlingsutrymme på en 1 miljon SEK. Dessa medel är ej 
utnyttjade insatsmedel som vi skjutit framför oss från 
föregående år. Det är viktigt att dessa medel kommer 
målgruppen till nytta under 2007. Vi gick igenom olika idéer 
som fanns beskrivna.  

NPF Utredningsresurs: Styrelsen kunde i nuläget ej ta 
ställning till hur förbundet konkret kan stödja NPF-arbetet. 
Slutrapporten slår fast att Landstinget har utrednings- och 
behandlingsansvaret. Landstinget har i sitt programarbete 
också uttalat en ambition att bygga upp ett utredningsteam på 
länsnivå. Styrelsen menade att slutrapportens förslag till 
utredningsteam är intressant men för omfattande för att enbart 
serva Örnsköldsvik. Styrelsen var dock tydlig med att man vill 
ha fortsatt bevakning vad som kommer fram i Stratsams och 
Opsams behandling av frågan.   

”Fixarna”  Tony Johansson från handikappomsorgen och Eva 
Svensson från arbetsförmedlingen presenterade en 
verksamhetsidé som går ut på att skapa praktikplatser. 
Målgruppen ska vara de personer med funktionshinder som 
befinner sig mellan handikappomsorgens dagliga verksamhet 
och lönebidragsarbete via arbetsförmedlingens SIUSgrupp. 
Opsam Mitt i livet har tillstyrkt denna idé. Styrelsen fann det 
hela väldigt intressant.   

Samtalsbyrå för vuxna Styrelsen vill avvakta utvärderingen av 
Samtalsbyrå för ungdomar innan man tar ställning.  

”Supported employment” En SIUS-konsulent som speciellt 
vänder sig till invandrare. Eftersom arbetslösheten för 
utrikesfödda arbetssökande är betydligt högre än för 
befolkningen som helhet i Örnsköldsvik så konstaterade 
styrelsen att detta väldigt väl faller inom förbundets 
prioriteringar. SIUS-metodiken har också visat sig 
framgångsrik för andra målgrupper.   
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Förstärkt samordning av samverkans- och folkhälsoarbetet i 
Örnsköldsvik En insats som utvecklar förbundets förebyggande 
och främjande arbete. Styrelsen fann detta förslag mycket 
intressant då det både stärker det gemensamma förebyggande 
välfärdsarbetet och samtidigt ger möjlighet till en rejäl 
budgetförstärkning för Samordningsförbundet.  

Beslutades att styrelsen antar två budgetar för tiden 2007-
2009. Den ena bygger på en lika stor budget som 2005 och 
2006, benämnes budget A. Den andra är en alternativ budget 
som bygger på en budgetförstärkning från kommunen och 
landstinget enligt förslaget om förstärkt processtöd för 
välfärdsarbetet i Örnsköldsvik, benämnes budget B. Den är ju 
också då avhängig att försäkringskassan kan växla in 
motsvarande summa för den närmaste tre-årsperioden.   

Beslutades att anta verksamhetsplan och budget för 2007-
2009 enligt bilaga. 

§ 57. Översyn förbundsordning 

Det finns anledning att se över förbundsordningen bland annat 
på grund av de förändrade förutsättningarna för statens parter. 
Beslutades att ge verkställande tjänsteman i uppdrag att se 
över förbundsordningen samt komma med förslag på ny 
skrivning. 

Att det säkerställs att parterna informeras och får möjlighet att 
yttra sig över den nya förbundsordningen.  

§ 58. Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg 

§ 59. Avslutning 

Åke tackade för ett väl genomfört arbete och avslutade 
sammanträdet. 

 

 


