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Plats och tid Stadshuset Nygatan 16 sammanträdesrum Skrubbe       13:00-14:00 

Beslutande Glenn Nordlund ÖK, Lars-Olov Olsson LVN, Bertil Johansson LAN, 
Anita Lindgren FK 

Övriga deltagare Pär Eriksson verkställande tjänsteman 

Förhinder  

Justerare Anita Lindgren 

Plats och tid Samordningsförbundets kansli  

Sekreterare  
 
Pär Eriksson 

Paragrafer 39-47 

Ordförande  
 
Glenn Nordlund 

Justerande  
 
Anita Lindgren 

  

  

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 

Sammanträdesdatum 2007-05-21 

Anslaget sätts upp 
 

2007-05- Anslaget tas ner 2007-06- 

Förvarings plats för 
protokollet 

Samordningsförbundets kansli Nygatan 16 Örnsköldsvik 

Underskrift  
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§ 39. Sammanträdets öppnande samt 
godkännande av närvaro 

Ordförande Glenn Nordlund hälsade alla välkomna och 
förklarade sammanträdet öppnat. 

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

§ 40.Val av justerare 

Beslutades att utse Anita Lindgren att jämte ordförande 
justera dagens protokoll. 

§ 41 Öppnande av räntebärande konto 

Förbundets alla medel har varit insatta på ett transaktionskonto 
som inte är räntebärande. Verkställande tjänsteman har den 23 
april 2007 öppnat ett räntebärande placeringskonto Företag 
med låg risk. 

Beslutades att styrelsen tagit del av informationen om 
öppnande av räntebärande konto. 

Att styrelsen tillstyrker att öppna ett räntebärande konto med 
låg risktagning.  

§ 42 Ändrade bokföringsrutiner 

Verkställande tjänstemannen meddelade att bokförings-
rutinerna har ändrats så att han själv nu sköter all bokföring 
med viss backupfunktion hos ekonomikontorets Jan-Olov 
Jonsson. AnniLee Eriksson som hjälpte till förut har fått 
förändrade arbetsuppgifter och kommer att avsluta sitt stöd till 
förbundet. Fullmakts- och behörighetsregistrering hos 
Swedbank är utförd.  

Beslutades att styrelsen tagit del av informationen om 
förändrade bokföringsrutiner. 
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Att Jan-Olov Jonsson av styrelsen får fullmakt att fungera som 
backup till verkställande tjänstemannen vad gäller utbetalning 
av medel från förbundets bankkonto. 

Att uppdra till verkställande tjänsteman att upprätta ett nytt 
attestreglemente. 

§ 43 Revisionsrapport 

Våra revisorer har granskat vår verksamhet avseende 2006 och 
avlagt en revisionsberättelse som sänts ut till 
Samordningsförbundet, Fullmäktige i Örnsköldsviks kommun 
och Landstinget Västernorrland, Försäkringskassan samt 
Arbetsmarknadsstyrelsen och Länsarbetsnämnden i 
Västernorrland. Revisorerna tillstyrker att förbundets styrelse 
beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen godkänns. 

Med anledning av rapporten vill revisorerna få del av 
styrelsens synpunkter och besked om vilka åtgärder som 
styrelsen avser att vidta. De vill ha svar före utgången av juni 
månad 2007. 

Beslutades att uppdra till verkställande tjänsteman att, i god 
tid, författa ett förslag till svar från styrelsen till revisorerna.  

§ 44 Konferenser 

Föreligger inbjudan till två konferenser. Hjälpte det med 
Milton – Utveckling inom psyliatrin i länet och nationellt samt 
Vems är ansvaret?- En konferens om lagstiftning och ansvar 
för personer med psykiska sjukdomar/funktionshinder. 

Beslutades att uppdra till verkställande tjänstemannen att 
delta på dessa två konferenser. 

§ 45 Nästa sammanträde 

Till nästa sammanträde gemensamt med Polsam den 1 juni har 
både Glenn och Lars-Olov fått förhinder. Vi kommer att hålla 
till hos Tolvan och kommer att få lägesrapporter från Tolvan 
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och Skarven. Detta innebär att ingen ordförande, varken 
ordinarie eller vice, är närvarande. Glenn kanske kan komma 
loss en stund. 

Beslutades att vi kör som planerat och om någon ordförande 
ej är närvarande så körs sammanträdet som ett rent 
informationssammanträde.  

§ 46 Övriga frågor 

- Arvodering till revisorer 

I väntan på Socialdepartementets beslut angående 
bestämmelser om revision av samordningsförbund så har 
processen med en ny förbundsordning tillfälligt stoppats upp.  

I vår nuvarande förbundsordning är det oklart vilka regler som 
gäller arvodering av valda revisorer. Detta måste vi åtgärda.  

Beslutades att  uppdra till verkställande tjänsteman att arbeta 
fram ett förslag till arvoderingsregler för våra revisorer.  

§ 47. Avslutning 

Ordförande avslutade sammanträdet. 


