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Plats och tid Arkenbiblioteket sammanträ

Beslutande Åke Forsberg, Bertil Johans
Glenn Nordlund (14:30-16:0

Övriga deltagare Hans Delén, Pär Eriksson, P
Karlström, Edith Persson, B
14:30), Christina Karlsson, G
Andersson och Anneli Linds
Norberg från Tolvan(-13:30
Elisabeth Sköld från Skarven
15:15-16:00), Runa Sörstam
Opsam Mitt i livet 

Justerare Bertil Johansson 

Plats och tid Samordningsförbundets kan

Sekreterare 
 
 

 
 
Pär Eriksson 

Ordförande  
 
Åke Forsberg 

Justerande 
 
 

 
 
Bertil Johansson 

  

BEVIS Justeringen har tillkännagivi

Instans Samordningsförbundet i Örn

Sammanträdesdatum 2006-12-14 

Anslaget sätts upp 
 

2006-12-21 A

Förvarings plats för 
protokollet 

Samordningsförbundets kan

Underskrift  

 

 

2006-12-14  1
desrum Sjömannen   13:00-16:00 

son, Hans Delén (13:00- 14:30) och 
0) 
olsam (Jan-Olof Häggström, Kristina 
irgith Johansson(-14:10), Lena Näslund(-

öran Brorsson, Kaisa Hautala, Åke 
tröm), Mikael Byström och Lilian 

), Kenneth Lindström, Ulrika Ögren och 
(-13:50), Henrik Eriksson(13:00-14:10, 

(-15:05) och Kristin Jonsson(-15:30) från 

sli 2006-12-20 

Paragrafer § 60-66 

ts genom anslag 

sköldsvik 

nslaget tas ner 2007-01-05 

sli Nygatan 16 Örnsköldsvik 
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§60. Sammanträdets öppnande samt godkännande 
av närvaro  

Ordförande Åke Forsberg hälsade alla välkommen och 
öppnade därmed dagens sammanträde. 

Styrelsen beslutade att godkänna att angivna personer är 
närvarande vid sammanträdet samt ge dem rätt att yttra sig. 

§ 61. Val av justerare 

Styrelsen beslutade att utse Bertil Johansson jämte ordförande 
justera dagens protokoll. 

Informationsärenden 

 Tolvan 

Mikael Byström och Lilian Norberg från Tolvan informerade 
om hur verksamheten fortskrider. (Bilaga) 

 Skarven 

18 deltagare just nu. Kenneth Lindström, Ulrika Ögren och 
Elisabeth Sköld från Skarven informerade hur verksamheten 
fortskrider. (Bilaga) 

 Opsam Mitt i livet 

Runa Sörstam och Kristin Jonsson från Opsam Mitt i livet 
prersenterade var man låg i sitt samverkansarbetet just nu. 
(Bilaga) 

 Samordning av prykiatriuppdraget 

Margaretha Hägglund rapporterade om hur samordningsarbetet 
av psykiatriuppdraget går.  
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Styrelsen och Polsam tackade alla för en intressant 
information. 

§ 62. Delegationsordning 

Förelåg förslag till delegationsordning för 
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik. Styrelsen beslutade att 
efter smärre justeringar godkänna föreslagen 
delegationsordning. (Bilaga) 

§ 63. Reviderad förbundsordning 

Förelåg förslag till reviderad förbundsordning för 
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik. Styrelsen beslutade att 
godkänna att föreliggande förslag till ny förbundsordning 
skickas ut till parterna för samråd.  

Att  verkställande tjänsteman får i uppdrag att skicka ut 
föreliggande förslag till förbundets parter för samråd.  

Att den nya styrelsen sedan tar beslut i frågan. 

§ 64. Sammanträdesplan 2007 

Styrelsen beslutade att verkställande tjänsteman får i uppdrag 
att kalla ihop den nya styrelsen så snabbt som möjligt på det 
nya året. 

Vad gäller Polsam så beslutades att Glenn Nordlund och Pär 
Eriksson får i uppdrag att ta kontakt med nämndernas 
ordförande samt med Landstinget för att stämma av ny 
bemanning och mötesplan 2007 för Polsam.  

§ 65. Övriga frågor 

- utökade resurser för samordnad rehabilitering 

Information om de planer som Samordningsförbundet och 
Stratsam har om att utöka resurserna för samordnad 
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rehabilitering och samtidigt stärka folkhälsoarbetet i 
kommunen. 

§ 66. Avslutning 

Åke tackade alla för dagens engagemang och avslutade 
sammanträdet. Samtidigt tackade han också för sig eftersom 
försäkringsdelegationerna läggs ner från 1 januari 2007. 
Försäkringskasan kommer hädanefter att representeras av en 
tjänsteman, precis som för Arbetsförmedlingen. Vem det blir 
är ännu ej klart. Vice ordförande Glenn Nordlund tackade Åke 
för att på ett förtjänstfullt sätt ha lett Samordningsförbundets 
första trevande steg.   

 


