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Plats och tid Vårdcentralen Ankaret samm

Beslutande Glenn Nordlund ÖK, Lars-O
Gunnar Fors AF(fr.o.m. 09:3

Övriga deltagare Pär Eriksson verkställande tj
Persson, Kristina Karlström 
Mikael Strandman, Maud W
Olov Häggström(-14:45), A
Roger Frisk, Niclas Svensso
biträde(-12:00) 

  

Justerare Anita Lindgren 

Plats och tid Kommunhuset Nygatan 16  

Sekreterare  
 
Pär Eriksson 

Ordförande  
 
Glenn Nordlund 

Justerande  
 
Anita Lindgren 

  

 
 

 

  

BEVIS Justeringen har tillkännagivi

Instans Samordningsförbundet samt

Sammanträdesdatum 2008-11-21 

Anslaget sätts upp 
 

2008-11-27 A

Förvarings plats för 
protokollet 

Samordningsförbundets kan

Underskrift  
12008-11-21
anträdesrum Skeppet    08:30-16:00 

lov Olsson LVN, Anita Lindgren FK och 
0) 
änsteman, Birgit Olsson Johansson, Edith 
Hallin, Kaisa Hautala, Anna Pettersson, 
estman(-14:15), Christina Karlsson, Jan-
nna-Lena Holmström, samtliga Polsam 
n Revisorer samt Bo Basun Revisors-

 26/11 16:30 

Paragrafer 57-71 

ts genom anslag 

 Polsam i Örnsköldsvik 

nslaget tas ner 2008-12-18 

sli 
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§ 57. Sammanträdets öppnande 

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.  

§ 58. Val av justerare 

Beslutades att välja Anita Lindgren att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. 

§ 59. Föregående protokoll 

Protokollet från sammanträdet 2008-09-15 gicks igenom.  

Beslutades att inget fanns att erinra mot protokollen och att lägga dem till 
handlingarna.  

§ 60. Rapporter 

 - Rapport från Opsamgrupperna 

Representanter från Opsam Barn och Ungdom (Kent-Åke Enström och Birgith 
Backlund, Opsam Mitt i livet (Agneta Grundtman och Anna-Lena Lundberg) 
samt Opsam Äldre (Mona Nordmar) rapporterade vad som är aktuellt hos dem.  

 - Rapport från de olika insatserna 

Representanter från de olika insatserna och projekten gav lägesrapporter.  
Invandrarcoach Malgorzata Håkansson 
Länken  Eva Svensson, Kjell Sjöberg och Inga-Lill Ådahl 
Tolvan  Mikael Byström och Lilian Norberg 
Processtödjarna Frida Bylin och Ann-Sofi Sjölund 
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 -Övriga rapporter 
Case Managementutbildningen Margaretha Hägglund 
Kvalitetslab Ulrika Engfors-Holmbom 
 
Beslutades att tacka alla för intressant information. 
Att Förbundsstyrelsen och Polsam tagit del av informationen.  

§ 61. Ungdomsdialogen 
Sune Westberg från Kultur- och fritidsförvaltningen och Opsam Barn och 
ungdom presenterade projektet Ungdomsdialogen. Det är ett nationellt projekt 
som initierats av Sveriges Kommuner och Landsting(SKL). 62 kommuner och 6 
landsting har anmält sig.  
Syftet med projektet är att utveckla kommuners och landstings system och 
metoder för ungdomars delaktighet och inflytande samt att utveckla former där 
dialogen och resultat från dessa, på ett systematiskt sätt, ingår som en naturlig del 
i styr- och beslutprocesser. Varje kommun och landsting har en styrgrupp för 
projektet. Styrgruppen följer och tar ställning till det lokala arbetet. Styrgruppen 
ansvarar också för att resultatet av arbetet i nätverket tas om hand i 
beslutsprocessen. 
Här i Örnsköldsvik har Kommunen och Landstinget, via Primärvården, gjort en 
gemensam projektansökan. Kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen fattar beslut om 
deltagande och fastställer en handlingsplan för det egna utvecklingsprojektet. 
Örnsköldsviks kommunstyrelse har redan fattat beslut om detta. 
En fråga har gått till Polsam om de kan bli lokal styrgrupp för projektet i 
Örnsköldsvik. 
Polsam beslutade att tacka ja till bli lokal styrgrupp för projektet 
Ungdomsdialogen under förutsättning att landstingstyrelsen fattar de beslut som 
behövs.   

§ 62. Ekonomisk rapport 

Verkställande tjänsteman Pär Eriksson gav en rapport om det ekonomiska läget 
för Samordningsförbundet. 
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Beslutades att förbundsstyrelsen och Polsam tagit del av den ekonomiska 
rapporten.  

§ 63. Arrangemang av föreläsningar 
 - Neuropsykiatriska funktionshinder(NPF) 
I en skrivelse från Opsam Mitt i livet så beskrivs det att Neuropsykiatrisk 
diagnostisering finns just nu högt upp på agendan hos flera samhällsinstanser. 
Man frågar sig varför barn är oroliga och bråkiga, tonåringar stökiga och ibland 
kriminella och vad som finns bakom skiftande problematik hos vissa vuxna. 
Inom socialtjänst, skola och psykiatri, Försäkringskassa och Arbetsförmedling 
har man lagt märke till personer som inte verkar höra hemma någonstans i 
diagnossystemet och som har flera olika symtom och svårigheter i den vardagliga 
livsföringen. Ur dessa iakttagelser har begreppet ”neuropsykiatri” vuxit fram. Just 
detta ord är tämligen oprecist, men har ändå fångat det man försökt sätta i fokus.  
En del av detta begrepp är diagnosen AD/HD, en form av koncentrations- och 
uppmärksamhetsstörning. Vissa uppgifter gör gällande att svårigheterna är 
betydligt vanligare än vi kan föreställa oss, medan andra tycker att det fått för 
stor uppmärksamhet och att vi måste veta vad vi jämför med. Hur stor är gruppen 
i barnaåren och hur många har kvar sina besvär i vuxen ålder? Hur säkra kan vi 
vara på att vi diagnostiserat rätt och vad ligger i diagnosen när vi väl tänker oss 
ha funnit den? Vilka för- och nackdelar kan det finnas i att diagnostisera? Vilket 
stöd i forskningen finns för diagnosen? 
Opsam Mitt i livet hemställer om kostnadstäckning för en föreläsning i ämnet 
med Professor Tomas Ljungberg, FoU-centrum Södermanlands läns landsting. 
Inbjudan kommer att gå ut brett till personal från kommun, landsting, 
arbetsförmedling och försäkringskassa samt olika intresseorganisationer. Planerat 
datum för föreläsningen är 5/2 2009.  
Beslutades att för ovanstående NPF-föreläsning avsätta upp till 45 000 SEK. 
Att uppdra till Opsam Mitt i livet att i dialog med VT anordna ovanstående 
föreläsning. 
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 - Sekretess i vardagssamverkan 
Förelåg en skrivelse från VT om att sekretessen fortfarande upplevs som ett 
samverkanshinder av många i våra organisationer. Därför föreslog VT att 
Samordningsförbundet bjuder in till två föreläsningar(en för arbete med barn och 
unga och en för arbete med vuxna) med Staffan Olsson, lärare och civilekonom 
från Södertälje. Staffan har de senaste 5 åren lett samverkansutbildningar i 30-
talet kommuner samt för några kommunförbund och länsstyrelser.Han har också 
utbildat personal vid några av landets Barnahus där verksamhet bedrivs många 
myndigheter emellan för att ge misshandlade och utnyttjade barn ett samordnat 
och effektivare stöd. Hans uppfattning är att sekretessen ofta ses som ett svårt 
hinder justav den personal som inte kan lagstiftningen. Många möjligheter att 
samverka utnyttjas därför inte på grund av alltför dålig kunskap om gällande 
bestämmelser. 
Lämplig tidpunkt kan vara mars-april 2009.  
Beslutades att uppdra till VT att i dialog med Opsamgrupperna arrangera 
ovanstående föreläsningar. 
Att för ovanstående sekretessföreläsningar avsätta upp till 50 000 SEK. 

§ 64. Samordning av arbetsmarknadsinsatser 
Vi har i vår kommun en mängd olika insatser i gång för att stärka medborgare 
som är långt från arbetsmarknaden av olika skäl. Startpunkten, Tolvan. Skarven, 
Länken, Återbruket, Del-ta, Baspen, Invandrarcoach, Kvalitetslab, Bulten m.fl. 
Kopplat till dessa insatser finns flertalet beredningsgrupper. I många fall så vet de 
insatsansvariga inte om varandra vilket innebär att vettiga samordningsvinster går 
förlorade.   
VT har, efter dialog med flera insatsansvariga, föreslagit att Samordnings-
förbundet tar initiativ till en träff med samtliga insatsansvariga där verksam-
heterna presenteras för varandra. Beskriva flödena för att kunna haka på olika 
verksamheter med varandra. Eventuell samordning av beredningsgrupper m.m. 
Identifiering av om och i så fall vad som saknas. 
Lämplig tidpunkt för denna träff kan vara under första kvartalet 2009. 
Beslutades att uppdra till VT att under det första halvåret 2009 arrangera 
ovanstående träff. Viktigt att ta hänsyn till om andra instanser har för avsikt att ta 
liknande initiativ och i så fall samordna det hela. 
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§ 65. Informationsärenden 
 - Från ris till flis 
VT informerade kort om ett projekt anordnat av Kramfors Samordningsförbund 
som heter Från ris till flis.  
 - Reviderad förbundsordning 
VT informerade om hur ärendet med förslaget om reviderad förbundsordning 
fortlöper. Bollen ligger för närvarande hos Landstinget. Än så länge gäller den 
ursprungliga förbundsordningen.  
 - Lokal anordnargrupp för samhällsnyttig sysselsättning 
Gunnar Fors meddelade att Arbetsförmedlingen har ett uppdrag att skapa en lokal 
anordnargrupp för samhällsnyttig sysselsättning, tredje fasen i jobb- och 
utvecklingsgarantin.  

§ 66. Utvärdering 
Samordningsförbundets styrelse har som ett mål denna mandatperiod att utveckla 
uppföljnings- och utvärderingsmetoder för insatser inom den finansiella 
samordningen. Vi har inför innevarande verksamhetsår tagit beslut om att 
använda utvärderingsverktyget SUS. VT kan konstatera att SUS inte är 
färdigutvecklat ännu vad gäller Samordningsförbundens utvärderingsbehov. 
Tidigast under 2010 kommer detta att ske. Vi har vad det gäller en av insatserna  
(Tolvan) ett avtal med payoff.nu som gör en samhällsekonomisk utvärdering och 
analys av projektet. Detta har fallit väl ut. VT vill föreslå att Samordnings-
förbundet för två år framåt upphandlar samhällsekonomisk utvärdering och 
analys för alla våra insatser. Detta kan med fördel ges som ett uppdrag till någon 
av våra parters upphandlingsenheter. 
Beslutades att uppdra till VT att med stöd av Kommunens upphandlingsenhet 
upphandla samhällsekonomisk utvärdering för två år framåt för förbundets 
insatser och projekt.  

§ 67. Remiss – Nationellt samarbete mellan 
Samordningsförbunden 

Vid vårens nationella nätverkskonferens i Nyköping gav närvarande 
samordningsförbund ett uppdrag till en arbetsgrupp att utarbeta ett remissförslag 
till samtliga samordningsförbund rörande hur samarbetet mellan 
samordningsförbunden i egenskap av självständiga juridiska personer kan 
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utformas. I uppdraget ingår att beskriva syfte/ändamål, former/organisation, 
process, tidplan samt en viss frihet att ta upp fler nödvändiga perspektiv i 
sammanhanget, t.ex. ekonomi/finansiering, administration m.m. 
Arbetsgruppen ska även förbereda någon form av konstituerande möte vid ett 
positivt gensvar. Nu har förslaget sänts ut på remiss och svar ska vara inne senast 
den 28/2 2009. 
Beslutades att skjuta på detta ärende till nästa styrelsesammanträde.  

§ 68. Verksamhetsplan 2009-2011 
Beslutades att styrelsen lägger fast verksamhetsplan och budget 2009-2011 på 
ett extra sammanträde den 26/11 16:30. 

§ 69. Sammanträdesplan 2009 
Beslutades att fastställa sammanträdesplan för Polsam enligt följande.(bilaga 1). 
 15/1 08:30-11:30 
 9/3 10:00-12:00 
 4/6 08:30-16:00 Tillsammans med Samordningsförbundet 
 21/8 13:00-16:00 
 23/10 08:30-11:30 
 13/11 08:30-16:00 Tillsammans med Samordningsförbundet 
 
Att fastställa sammanträdesplan för Samordningsförbundets styrelse enligt 
följande (bilaga 2.) 
 23/1 08:30-11:30 
 20/3 08:30-11:30 
 4/6 08:30-16:00 Tillsammans med Polsam 
 28/8 08:30-11:30 
 23/10 13:00-16:00 
 13/11 08:30-16:00 Tillsammans med Polsam 
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§ 70. Övriga frågor 
 - Utvidgning av Polsam 
Det finns en önskan från Kommunens plan- och miljönämnd och tekniska nämnd 
att ingå i Polsam.  
Beslutades att Polsam välkomnar att dessa nämnder också ingår i Polsam.  

§ 71. Avslutning 
Glenn Nordlund tackade alla för i dag och avslutade sammanträdet. 
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