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Junselerummet, Solleft ei kommunhus

Jan Sj 6din, ordforande, Landstinget
Mikael Sjdlund, Solleftei kommun
Anita Lindgren, Fdrsdkringskassan
Bertil Johansson, Linsarbetsnimnden
Sverker Agt*, Landtinget
Leif dstberg Solleftei kommun

Torild Blomqvist, adjungerad
Ake Johansson, verkstiillande tj iinstonan (VT)
Guniris Jonasson, sekreterare

Underskrifter:

ordrorande,ftlAk

Justerare:
Mikael Sjiilund

Protokollet ansl6s: Kommunhuset, Solleftei
Landstinget, Hirndsand
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Dagordning

Paragrof

1. Upprop

2. Val av justeringsperson

3. Faststiillande av dagordning

4. Fdregiendeprotokoll

5. Ans6kan om projektmedel till projektet
"Snabbforskning"

6. Deltidsutvtirdering av avtalet med AKTUS

7. Ekonomiskkvartalsrapportochverksamhets-
berdttelse I :a kvartalet

8. Redovisning fran samverkansdagen "Human
Dignity'

9. Studieresa till Ungdomshiilsan, Umed

10. 6wiga fr8gor
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s1s
Ansiikan om projektmedel till projekt "Snabbforskning"

Beslut
Beslut i iirendet tas vid ndsta styrelsesammantrfie.

Styrelsan st?iller sig positiva till projektfbrslaget men 6nskar komplettering med uppgift om
vilka medel Arbetsformedling och Individ- och omsorgsniimnden avser bidra med safirt en
projektkostnadskalkyl. Man po?ingterar dven att uppfoljningen av forskardelen ska ligga
hos Samordningsfiirbundet.

Arendebesltivning
Projektfiirslaget har utarbetats av Individ- och omsorgsfiirvaltningen i samarbete med
Arbetsformedlingen. Projektiden bygger pi att skapa en forsiiksgrupp d?ir man konsulterar
bistindstagare/arbetsl6sa for att diskutera och utforska vilken typ av nya itg?irder som kan
vidtas for att iltgardaproblernen.
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$16
Deltidsutvflrdering av avtalet med AKTUS

Beslut
Deltidsutviirderingen av samarbetet med AKTUS godkiinns.

Arendebeskrivning

I avtalet med AKTUS ekonomiska fiirening i Ramsele, ingAr att en delutviirdering ska
gdras var 6:e manad. Detta fiir att fE en samlad bild av hurprojektet uppfattas.
Utviirderingen har genomfrrts med en enkiitundersdkningriktad till samverkansparterna
och personal hos AKTUS. Aven intavjuer har genomfrris som komplettering till enkiiten.

Utviirderingen kan i korthet sammanfattas med att allaiir ndjda med projektresultatet si hiir
laogt.

Styrelsen konstaterar dock att den milgruppsbild man hade, ndr Samordningsfiirbundet
startades upp, inte 6verensstdmmer med den grupp man fiitt att arbeta med irealiteten.
Detta beror pfl att det p6g6r manga projekt med lika inriktning och samma milgnrpp inom
Solleftei kommun. Samordningsftirbundets roll har diirftir blivit aff ta sig an de mest
komplexa fallen, vilket naturligtvis innebiir liingre behandlingstid och stdrre krav pi
kompetens iin vad man rdknade med frdn bd{an.
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$17

Ekonomisk kvartalsrapport och verksamhetsberiittelse I : a kvartalet

Beslut
Den ekonomiska rapporten och verksamhetsberittelsen godk?inns.

$18
Redovisning frfl n samverkansdag

Beslut
Redovisningen godkiinns.

"Human Dignity'o

Arendebeslcriwing
2007-03-13 inleddes ett fiirsta grupputvecklingsarbete med 16 medverkande ur
Samordningsforbundets tre grupperingar under titeln - "Samordning, varfiirdi ?"

$le
Studieresa till Ungdomshilsano Umel

Ake Johansson informerar om en planerad studieresa till Ume6, tillsammans med
Samordningsforbundet i Kramfors, den 19 juni,.
Intresseanmiilan g6rs till Ake Johansson.
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Ovriga frigor

Anita Lindgren informerar om Fdrsiikringskassans omstnrkturering av verksamheten.
Vad man vet i dagsliiget si kommer Fiirsikringskassans samfinansiering till liinet att ske i
samma omfaturing som tidigare. Omrideschefen blir representant i
S amordningsforbundet.

Bertil Johansson ger en kort orientering om vad som hiinder n?ir Liinsarbetsniimnden
liiggs ner 2007-12-31. Bl. a kommer liinet att indelas i arbetsmarknadsomriden utifran
pendlingsmdnster.

Ake Johansson meddelar att niista styrelsesammantriide iiger rum den 12 juni i Ramsele.
Gemensam lunch kl 12.00 och sammantriidesstart kl 13.00.

Informationer

F6re dagens sammantriide flir styrelsen loljande mrurtliga informationer:

Mona och Lena beriittar om sitt arbete som personliga ombud.

Peter Hollbrink, chef Livsstilsenheten dsterdsens hdlsohem, presenterar planen fiir
samverkan med Samordningsfiirbundet.

Sandra Molund SamCoach, ger en liigesrapport fren projektet.


