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Plats och tid Restaurang Höjdpunkten sammaträdesrum Tärnan     09:00-12:00 

Beslutande Glenn Nordlund ÖK, Lars-Olov Olsson LVN, Bertil Johansson LAN, 
Anita Lindgren FK 

Övriga deltagare Camilla Svensson ÖK, Pär Eriksson verkställande tjänsteman,  
Anna Pettersson, Birgith Johansson, Edith Persson, Olof Ögren, Kaisa 
Hautala, Kristina Karlström samtliga Polsam 

Förhinder Gun Enquist-Öhman och Ewa Kirrander Samordningsförbundet, 
Anna-Lena Holmström, Jan-Olov Häggström, Mikael Strandman, 
Maud Westman, Hanna Sydhage och Hans Gustavsson samtliga 
Polsam 

Justerare Anita Lindgren 

Plats och tid Samordningsförbundets kansli Vecka 17 

Sekreterare  
 
Pär Eriksson 

Paragrafer 29-38 

Ordförande  
 
Glenn Nordlund 

Justerande  
 
Anita Lindgren 

  

  

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 

Sammanträdesdatum 2007-04-19 

Anslaget sätts upp 
 

2007-04- Anslaget tas ner 2007-05- 

Förvarings plats för 
protokollet 

Samordningsförbundets kansli Nygatan 16 Örnsköldsvik 

Underskrift  
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§ 29. Sammanträdets öppnande samt 
godkännande av närvaro 

Ordförande Glenn Nordlund hälsade alla välkomna och 
förklarade sammanträdet öppnat. 

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

 

§ 30.Val av justerare 

Beslutades att utse Anita Lindgen att jämte ordförande justera 
dagens protokoll. 

 

§ 31 Plan för budgetarbete 2008-2009 

Beslutades att verkställande tjänsteman får i uppdrag att 
säkerställa att parternas budgetförstärkning ligger fast även för 
2008 och 2009. 

 

§ 32 Promemoria om Revision av 
Samordningsförbund 

Beslutades att utifrån att tagit del av Socialdepartementets 
promemoria om ändringar i bestämmelserna om revision av 
samordningsförbund, uppdra till ordf. vice ordf. och 
verkställande tjänsteman att ta ställning till processen med ny 
förbundsordning samt samordna kommunens och landstingets 
ställningstagande i frågan. 
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§ 33 Polsamöverenskommelsen 

Polsamöverenskommelsen Välfärd i Örnsköldsvik - 
Tillsammans behandlades. 

Beslutades att skicka överenskommelsen till parternas högsta 
beslutande organ för godkännande. 

Att erbjuda information i frågan när beslut ska fattas.  

 

§ 34 Rapporter 

- Information om Försäkringskassans nya 
organisation 

Anita Lindgren informerade om Försäkringskassans nya 
organisation.  

Beslutades att  styrelsen och Polsam tagit del av 
informationen. 

- Information om Arbetsförmedlingens nya 
förutsättningar 

Bertil Johansson informerade om Arbetsförmedlingens nya 
förutsättningar att arbeta. 

Beslutades att  styrelsen och Polsam tagit del av 
informationen. 

- Rapport om olika samverkansinsatser 

Verkställande tjänsteman gav en lägesbeskrivning av de olika 
samverkansinsatser som är på gång. 

Beslutades att styrelsen och Polsam tagit del av 
informationen. 
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§ 35 Skrivelse från IPF om mellanboende 

En skrivelse från Intresseföreningen för psykiskt 
funktionshindrade har, ställts till Polsam för bearbetande. I 
skrivelsen beskriver IPF att de i Handikapprådet väckt ett 
förslag om inrättande av ett mellanboende för personer med 
psyiska besvär. Beslutades att Polsam tagit del av skrivelsen. 

Att samordnaren får i uppdrag att undersöka om denna fråga 
går att lägga in i det befintliga uppdraget med 
psykiatrisamverkan. 

 

§ 36 Övriga frågor 

- Planeringsseminarium Stratsam 2007-04-16 

Stratsam hade 2007-04-16 processdag kring en Familjehälsa 
under ledning av Vanja Westman. Verkställande tjänsteman 
föreslog att Samordningsförbundet tar kostnaden för hyra samt 
förtäring i samband med denna processdag. 

Beslutades att eftersom Stratsam är att betrakta som 
förbundets lokala ledningsgrupp så är det rimligt att förbundet 
tar kostnaden för denna processdag. 

Att styrelsen och Polsam delges en rapport från dagen vid 
lämpligt tillfälle.  

- Ny stående punkt på dagordningen 

Beslutades att införa föregående protokoll som en stående 
punkt på dagordningen hädanefter.  
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§ 37. Nästa sammanträde 

Beslutades att Polsam och Samordningsförbundet har 
gemensamma sammanträden under resten av 2007. Detta 
innebär följande sammanträdestider.  

1 juni 13:00-16:00 

20 september 09:00-12:00 

22 oktober 13:00-16:00 

23 november 09:30-16:00 

Att vi lägger nästa sammanträde den 1 juni ute hos Tolvan. 

 

§ 38 Avslutning 

Ordförande tackade för i dag och förklarade sammanträdet 
avslutat.  


