
Samordn ingsförbundet PROTOKOLL 
So{{efteå Sammanuädesdatum 

Finansiell samverkan inomrehabiliteringsomradet mellan: 2010-04-15 Sida 1 (5) 
Försäkrningskassan-Landstinget-Länsarbetsnämnden-Sollefteå kommun 

Samrnanträdesdatum: 

Sammanträdestid: 

Sammanträdesplats: 

Ledamöter ordinarie: 

Närvarande ersättare: 

Övriga närvarande: 

15 april 2010 

09.00 - 12.00 

Försäkringskassans kontor, Sollefteå 

Jan Sjödin, ordförande, Landstinget 
Mikael Sjölund, Sollefteå kommun 
Ulf Andersson, Försäkringskassan 

Leif Östberg, Sollefteå kommun 
Sverker Ågren, Landstinget 

Åke Johansson, verkställande tjänsteman (VT) 

Marie Engman, student vid Mittuniversitetet Östersund 


, 

Sekreterare: .. ........ .. ..~ _ .... ...	~ ........ ...... ...... ... ... § 15-26 
Åke Johansson 

-z h" IJ ->Ordförande: . ...../ .C11f-J.. /';:~~~~. . . ........ . . .. .. ..... .. ..... .. . 


Justerare: HMtlH.&{ HHHHHHHH 
Mikael Sjölund 

Protokollet anslås: Kommunhuset, Sollefteå och Landstinget, Härnösand 

Protokollet förvaras hos Samordningsförbundet i Sollefteå, Djupövägen 3, 
881 80 Sollefteå 

Justerares signatur: 



Samordni ngsförbundet PROTOKOLL 
So(Jefteå Sammanträdesdalum 

Fin ansiell samverkan inom rehabilileringsomradel mellan : 2010-04-15 Sida 2 (5) 

Försäkrningskassan·Landstinget·Länsarbetsnämn den·Sollefteä kommun 

Dagordning 

Paragraf 

1. 	 Mötet öppnas §15 

2. Val av justerare 	 §16 

3. 	Godkännande av dagordning § 17 


4. 	Genomgång av föregående mötesprotokoll §18 

5. 	 Ekonomirapport kvartal 1-2010 § 19 


6. 	 Rapport från verksamheterna § 20 


7. Anslagsäskande inför 2011 	 § 21 


8. Informationsärenden 

a. Planerat studiebesök juni -10 	 § 22 


b. Planerad länsträff hösten -10 §23 

9.Skrivelser 

a. 	 Enkät om erfarenheter av att arbeta i ett samordningsförbund 

§24 

b. Inbjudan från Länsstyrelsen - RUP 	 § 24 


c. Inbjudan till inspirationsdag - Uppsala 	 § 24 


d. Inbjudan regi onträff norr 16 juni 	 § 24 


e. Nationell nätverksträff 20-21 april 	 § 24 

f. Inbjudan ID-dagar 13-14 oktober 	 § 24 


g. 	 Inbjudan konferens om fördjupat samarbete 


9 - 10 juni § 24 


10. Tackort 	 § 25 


11. Förändringar i styrelsen 	 § 26 


Justerares signatur: 



Samordning förbundet PROTOKOLL 
Soffejteå Sammanträdesdatum 

Finansiell samverkan inom rehabili(enngsomradel mellan: 2010-04-15 Sida 3 (5) 

Försåkrningskassan-Landslingel-Länsarbelsnamnden-Solleftea kommun 

§ 15 -2010 

Sammanträdets öppnande 

Ordförande Jan Sjödin hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 

§ 16 

Val av justeringsperson 

Mikael Sjölund utses att justera dagens protokoll. 

§ 17 

Godkännande av dagordning 

Följande punkter läggs till dagordningen: 

- Övriga frågor: Tackkort 
Förändring av förbundsstyrelsen 

§ 18 

Genomgång av föregående mötesprotokoU 

Protokoll från senaste styrelsemötet den 10 februari 2010 gås igenom. 
Föranleder ingen åtgärd. 

§ 19 

Ekonomirapport kvartal 1 -2010 

VT redovisar ekonomirapporten för perioden 1/1 - 31 /3 2010. Ingen förändring i förhållande till 


budget. 

Rapporten läggs till handlingarna . 


Justerares signatur: 



Samordni ngsförbundet PROTOKOLL 
So{{efted Sanvnan~ädesdalum 

Finansiell samverkan inom rehabilileringsområdel mellan: 2010-04-15 Sida 4 (5) 

Försäkrningskassan-Landslingel·Länsarbelsnämnden·Sollefteå kommun 

§ 20 

Rapport från verksamheterna 

Dagens sammanträde inleddes med ett studiebesök på Norrlands Handledar Institut här i Sollefteå. 

På plats fanns också coacherna Sandra Molund och Ylva Norberg samt psykolog Anton Persson 

från NHI som redovisade från verksamheten i SamCoach och Trappan i Ramsele. 

Fortsatt gott resultat för SamCoach och flera av dess deltagare har närmat sig eller nått en arbets

marknad. 

Ordförande tackar för redovisningen. 


§ 21 


Anslagsäskande inför 2011 

VT informerar om att han har skickat en begäran till parterna om anslag inför 2011. Enligt beslut 
§ 7 från föregående möte den 10/2 är begäran att kommunen bistår med 650.000:-, Landstinget 

650.000:- samt staten 1.300.000:-. 

§22 

Studiebesök juni 2010 

Planeras för ett studiebesök 9-10 juni 2010. VT kontrollerar med Samordningsförbundet i Umeå 
om möjlighet att titta på deras verksamhet. 

§ 23 

Länsträff för samordningsförbundet i länet 

Planeras att äga rum under senhösten 2010. 

§ 24 

Inkomna skrivelser 

Följande skrivelser har inkommit: 

a. Enkät om erfarenheter av att arbeta i ett samordningsförbund 
~ 

b. Inbjudan från Länsstyrelsen - Regionala utvecklingsprogrammet 20-21 apri/,' ~ 

Justerares signatur: ' 



Samord ningsförbundet PROTOKOLL 
So[fejtcå Sammantradesdalum 

Finansiell samverkan inom rehabi liter ingsomr~det mellan: 2010-04-15 Sida 5 (5) 

Försäkrningskassan-Landstingel-Länsarbelsnämnden-Sollefteil kommun 

c. Inbjudan till inspirationsdag - Tema: kvinnors ohälsa; Vägar tillbaka 18 maj 

d. Regionträff för förbund i de nordligaste länen; Umeå 16 juni 

e. Nationell nätverksträff i Malmö 21-22 april 

f. Inbjudan till Hjälpmedelsinstitutets ID-dagar 13-14 oktober 

g. Inbjudan till konferens om Fördjupat samarbete 9-10 juni 

Efter genomgång läggs samtliga skrivelser till handlingarna 

§ 25 

Tackkort 

VT tackar fOr uppvaktningen på 60-årsdagen . 

§ 26 

Förändringar i förbundsstyrelsen 

Med anledning av att Torild Blomqvist slutar på Arbetsförmedlingen den 3115 2010 kommer det 

att tillsättas en ny ledamot. 

Styrelsen vill avtacka Torild vid en gemensam lunch den 28 maj. 


Justerares signatur: 


