
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad nr 
2007-01-24  1(4) 

Plats och tid Stadshuset Nygatan 16 sammanträdesrum Drömme     09:00-12:00 

Beslutande Glenn Nordlund ÖK, Lars-Olof Olsson LVN, Anita Lindgren FK 

Övriga deltagare Gun Enquist-Öhman LVN, Camilla Svensson ÖK och Pär Eriksson 
verkställande tjänsteman 

Justerare Anita Lindgren 

Plats och tid Samordningsförbundets kansli Vecka 5 2007 

Sekreterare 
 
 

 
 
Pär Eriksson 

Paragrafer § 1-13 

Ordförande  
 
Glenn Nordlund 

Justerande 
 
 

 
 
Anita Lindgren 

  

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 

Sammanträdesdatum 2007-01-24 

Anslaget sätts upp 
 

2007- Anslaget tas ner 2007- 

Förvarings plats för 
protokollet 

Samordningsförbundets kansli Nygatan 16 Örnsköldsvik 

Underskrift  
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§ 1. Sammanträdets öppnande samt godkännande 
av närvaro  

Verkställande tjänsteman Pär Eriksson hälsade 
Samordningsförbundets nya styrelse välkommen till 
mandatperiodens första styrelsesammanträde. 

Styrelsen beslutade att godkänna att angivna personer är 
närvarande vid sammanträdet samt ge dem rätt att yttra sig. 

§ 2. Konstituering av styrelsen 

Styrelsen beslutade att utse Glenn Nordlund till ordförande 
och Lars-Olof Olsson till vice ordförande för 
Samordningsförbundet under innevarande mandatperiod.  

Att Samordningsförbundet inför ett rullande ordförandeskap 
mandatperiodvis. Detta innebär att den part som haft rollen 
som vice ordförande tar över ordförandeskapet när det blir en 
ny mandatperiod och styrelsen väljer då ny vice ordförande.  

Att ordförande och vice ordförande tillsammans med 
verkställande tjänstemannen ärendebereder styrelsens 
sammanträden. 

§ 3. Val av justerare 

Styrelsen beslutade att utse Anita Lindgren att jämte 
ordförande justera dagens protokoll.  

§ 4. Presentation av nya ledamöter samt en 
tillbakablick på Samordningsförbundets två första 
verksamhetsår 

En presentationsrunda gjordes och verkställande tjänsteman 
och ordförande gjorde en resumé över vad som hittills 
genomförts i Samordningsförbundets regi. (bilaga) 
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§ 5. Ekonomisk rapport 

Verkställande tjänsteman rapporterade hur det ekonomiska 
läget ser ut.  

Styrelsen beslutade att den tagit del av rapporten. 

§ 6. Avstämning budget 2007 

I och med att budgetläget för 2007 var oklart vid tiden för när 
verksamhetsplanen skulle beslutas så hade styrelsen skissat på 
två olika budgetalternativ, A och B. Verkställande 
tjänstemannen kunde glädjande berätta att den 
budgetförstärkning som budgetalternativ B byggde på, har gått 
att genomföra. 

Styrelsen beslutade därför att det är budgetalternativ B som 
gäller i verksamhetsplan 2007-2009.  

§ 7. Plan för bokslutsarbetet 

Samordningsförbundet har att årligen, inom tre månader från 
räkenskapsårets slut, upprätta årsbokslut och årsredovisning. 
Detta innebär att senast den 31 mars ska detta vara klart. 

Styrelsen beslutade att uppdra till verkställande tjänsteman att 
arbeta fram ett förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 
2006. Detta förslag skall stämmas av med styrelseledamöterna 
och sedan fastställas på styrelsesammanträde i god tid före 31 
mars. 

§ 8. Förbundsordning 

Den reviderade förbundsordningen är utskickad till parterna 
för samråd. Parterna har till den första mars på sig att komma 
in med synpunkter. Hittills har Försäkringskassan kommit in 
med svar och de har inget att erinra mot den reviderade 
skrivningen.  
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§ 9. Sammanträdesplan 2007 

Styrelsen beslutade att fastställa sammanträdesplan för 2007 
enligt bilaga. (bilaga) 

§ 10. Polsam- Samordningsförbundet – Hur går vi 
vidare? 

Styrelsen beslutade att fortsätta att arbeta för en närmare 
koppling mellan Samordningsförbundet och Polsam. Vi 
försöker att så långt det är möjligt att samordna våra 
sammanträden under året.  

§ 11. Uppföljning och utvärdering 

Tolvan och Skarven har nu börjat att arbeta med 
utvärderingsverktyget SAMPOP.  

Den 21 februari bjuder AMS, Socialstyrelsen och 
Försäkringskassan in till en utbildning i SUS i Stockholm. 
Styrelsen beslutade att verkställande tjänstemannen åker på 
den utbildningsdagen.  

Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har tagit fram en väldig 
intressant rapport som belyser de socioekonomiska vinster som 
de sociala företagen Vägen ut och Basta genererar. Styrelsen 
beslutade att uppdra till verkställande tjänsteman att skicka ut 
rapporten till styrelseledamöterna.  

§ 12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg. 

§ 13. Avslutning 

Ordförande tackade för idag och avslutade sammanträdet. 

 


