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Plats och tid Startpunkten Sjögatan 5 Örnsköldsvik 
 
Beslutande Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Gunnar Fors  
 
Övriga deltagande Bertil Johansson, Hans Delén, Pär Eriksson 

Justerare Gunnar Fors  
Plats och tid 2005-06-07 
Sekreterare  Paragrafer 19-27 

 Pär Eriksson 
Ordförande  

 Åke Forsberg 
Justerande  

  
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 
Sammanträdesdatum 2005-06-02 
Anslaget sätts upp  Anslaget tas ned   
Förvaringsplats för 
protokollet 
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§ 19 Sammanträdets öppnande samt godkännande 

av närvaro 
 
Ordförande Åke Forsberg hälsade välkommen och öppnade dagens 
sammanträde.  
 
Beslutades att godkänna att angivna personer är närvarande vid 
sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. 
 
 
§ 20 Val av justerare 
 
Beslutades att utse Gunnar Fors att jämte ordförande, justera da-
gens protokoll. 
 
 
§ 21 Verksamhetsplan 2005-2007 

 
Samordnande tjänsteman lade fram förslag till verksamhetsplan 
2005-2007. Planen gicks igenom rubrik för rubrik och vissa smärre 
justeringar gjordes. 
 
Beslutades att fastställa verksamhetsplan 2005-2007 enligt bilaga. 
 
Att uppdra till samordnade tjänsteman att verkställa verksamhets-
planen i enlighet med de riktlinjer som där anges. 
 
 
§ 22 Budget 2005-2007 

 
Budgeten för 2005-2007 diskuterades. 
 
Beslutades att godkänna budgeten 2005-2007 enligt bilaga. 
 
Att konstatera att budget för 2006 0ch 2007 är att betrakta som pre-
liminär fram till dess erfoderliga beslut har tagits hos varje part. 
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§ 23 Ekonomisk rapport 
 
Samordnande tjänsteman redovisade en ekonomisk rapport för årets 
första fyra månader. Det saknas fortfarande, trots påstötningar, me-
del från tre av parterna för 2005. Det senaste budet är dock att peng-
arna kommer att utbetalas under vecka 23.  
    
Beslutades att godkänna ekonomisk rapport enligt bilaga. 

    
 
§ 24 Mötesplan hösten 2005 
 
Förslag till sammanträdesplan förelåg. Justeringar gjordes utefter 
våra almanackor. 
 
Beslutades att  fastställa mötesplanen för hösten 2005 enligt bilaga. 
 
 
§ 25 Avtal samordnartjänst 
 
Ordförande informerade om att avtal skrivits mella Samordnings-
förbundet och Örnsköldsviks kommun avseende samordnande tjäns-
teman.  
 
Beslutades att styrelsen har tagit del av avtalet.  
 
 
§ 26 Övriga frågor 
 
Gunnar Fors informerade styrelsen om de förbättrade möjligheterna 
till anställning av arbetskraft via olika former av särskilt och allmänt 
anställningsstöd. Mer information finns att tillgå på Länsarbets-
nämndens hemsida eller lokalt direkt via arbetsfördlingen Örn-
sköldsvik. 
 
Beslutades att styrelsen tagit del av informationen 
 
Att styrelsemedlemmarna hjälps åt att sprida detta vidare inom sina 
respektive organisationer. 
 
§ 27 Avslutning 
 
Ordförande tackade för i dag och avslutade sammanträdet. 


