
 
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 Sammanträdesdatum Blad nr 

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I 
ÖRNSKÖLDSVIK 

2006-04-28 1 (4) 

  

 
Plats och tid Restaurang Höjdpunkten sammanträdesrum Tärnan 09:00-

10:15 
 
 
 
Beslutande Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Bertil Johansson 
 
Övriga deltagande Pär Eriksson, AnniLee Eriksson 

Justerare Glenn Nordlund 
Plats och tid  
Sekreterare  Paragrafer 16-29 

 Pär Eriksson 
Ordförande  

 Åke Forsberg 
Justerande  

 Glenn Nordlund 
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 
Sammanträdesdatum 2006-04-28 
Anslaget sätts upp  Anslaget tas ned   
Förvaringsplats för 
protokollet 

Samordningsförbundets kansli Nygatan 16 
 
 
Underskrift 
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§ 16 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. 

 
§ 17 Val av justerare 
 
Beslutades att utse att jämte ordförande Glenn Nordlund, justera 
dagens protokoll. 
 
§ 18 Revisionsrapport för verksamhetsåret 2005  
Styrelsen gick igenom revisorernas granskningsrapport.  
 
Beslutades att Beredningsgruppen (Ordförande, vice ordförande samt verk-
ställande tjänsteman) får i uppdrag att författa ett förslag till svar på 
granskningsrapporten.  
 
§ 19 Avtal uppdragsersättning för kartläggning av 
utredningsresurs neuropsykiatri 
Avtal är skrivet och hos landstinget för underskrift.  
 
Beslutades att styrelsen tagit del av informationen. 

 
§ 20 Beslut angående kvarvarande medel 
Ansvariga för Tolvan och URU/skarven har kommit in med förslag 
på hur de, under 2006, vill använda ej förbrukade medel från 2005.  
Styrelsen kunde konstatera att förslagen väldigt väl faller in under 
tänkta målsättning med insatserna. 
 
Beslutades att projekten får ta i anspråk överskottsmedel i enlighet 
med beskrivningarna. 
 
Beslutades att när avtal skrivs kring insatser som Samordningsför-
bundet finansierar ska det framgå hur ett eventuellt överskott ska 
behandlas i samband med förbundets bokslut.  
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§ 21 Attestreglemente 
Ett nytt attestreglemente har upprättats i och med att förbundet har 
ändrat sitt konto. 
 
Beslutades att styrelsen tagit del av informationen. 

 
§ 22 Eget organisationsnummer 
I och med att Samordningsförbundet är en helt egen juridisk person 
samt för att totalt kunna skilja förbundets räkenskaper från Kommu-
nens så förordar verkställande tjänstemannen att förbundet ansöker 
om ett eget organisationsnummer.  
 
Beslutades att upprätta ett eget organisationsnummer.  
 
Beslutades att öppna ett bankkonto hos Föreningssparbanken.    

 
§ 23 Ersättarnas roll 
 
Beslutades att ersättarna kallas som vanligt till alla sammanträden 
mandatperioden ut. 

 
§ 24 Ordförandefunktionen 
 
Beslutades att den nya styrelsen som träder in nästa mandatperiod 
får besluta om eventuellt roterande ordförandeskap. 
 
§ 25 Tydliggörande av styrelsens mål - Tidplan 
Det är viktigt att vi redan nu börjar fundera över styrelsens mål för 
2007 och framåt. Verksamhetsplan och budget för 2007-2010 samt 
detaljerad verksamhetsplan med budget för 2007 skall vara tagna av 
styrelsen innan 30 november. Detta innebär att vi måste ett förslag 
till beslut färdigt på styrelsemötet den 15 november. Detta arbete 
kan med fördel ske i dialog med Polsam. 
 
§ 26 Budget 2007 
Förbundets parter har alla mer eller mindre påbörjat budgetproces-
sen inför 2007. I vår långtidsbudget har vi räknat upp den totala 
budgeten med 800 000 SEK, alltså 700 000 SEK per part i stället för 
nuvarande 500 000 SEK. Detta kan föra med sig visst förankrings-
arbete för varje styrelsemedlem på hemmaplan. 
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Beslutades att budgetplaneringen ligger fast.  
 
Beslutades att vice ordförande får i uppdrag att föra dialog med 
Landstinget eftersom att de saknade representant på dagens sam-
manträde. 

 
§ 27 Planering av informationsinsats hos Samord-

ningsförbundets parter  
Beslutades att informera om Samordningsförbundets verksamhet 
hos respektive part. Varje ledamot svarar för att rigga förutsättning-
arna för detta och meddela verkställande tjänstemannen. Denna in-
formation bör ske innan halvårsskiftet.  

 
§ 28 Övriga frågor 
   - gemensam länskonferens 11-12 maj Hornöberget 
Beslutades att komplettera deltagarlistan med Bertil Johansson och 
Åke Forsberg (endast 11/5).   
 
§ 29 Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade dagens samman-
träde. 


