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§1
Mötets öppnande
Maud Björnemalm , hälsade välkommen och öppnade mötet.
§2
Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
§3
Val av protokollsjusterare
Förutom ordföranden utsågs Thomas Esbjörnsson att justera dagens pro
tokoll.
§4
Delårsrapport
Delårsrapporten redovisades samt information lämnades från revisions
sammanträde den 31 oktober.
Enligt utförd granskning av delårsrapporten framgick av revisionsrappor
ten följande ”Vi bedömer att delårsrapporten i all väsentlighet redogör för
utfallet av verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer vidare att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.”
Delårsrapporten bifogas som bilaga till detta protokoll.
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§5
Budget- och ekonomifrågor
En kalkyl över kostnader för samordningsförbundet för de kommande
åren redovisades.
Av kalkylen framgick att nuvarande igångsatta projekt för de kommande
åren samt övriga kostnader medför att inga ytterligare aktiviteter kan
igångsättas med nuvarande budgetram.
Om en utökning av årsbudgeten till 2 miljoner kronor för nästa år skapas
utrymme för en viss utökning av verksamheten. Om verksamheten skall ut
ökas ytterligare bör man på sikt ytterligare öka budgeten.
I planeringen för det kommande budgetåret 2007 anser styrelsen därför att
budgeten ökas till 2 miljoner kronor.
Beslut om denna ökning har ännu ej tagits hos alla parter men beräknas
ske inom kort.
Styrelsen gav verkställande tjänsteman i uppdrag att sända ut besluts
underlag till resp kommun/landsting.
Beslut om 2007 års budget beräknas ske vid nästa styrelsemöte den 7 de
cember.
§6
Praktiska frågor inför ny mandatperiod
Enligt förbundsordningen skall ny styrelse utses fr o m 1 januari 2007.
Respektive part skall därför utse ordinarie styrelseledamot samt ersättare.
Styrelsen beslutade att verkställande tjänstemannen Stig Grönkvists för
ordnande förlängs under kommande mandatperiod, dvs till den 31 decem
ber 2010, i samma omfattning och på samma sätt som för närvarande.
Detta innebär tjänstgöring på 25 % i förbundet.
§7
Ansökningar om projektmedel
Ansökan, samordnare i Kopparberg
Från Kopparberg har inkommit en ansökan om projektmedel för en sam
ordnare för det lokala samverkansarbetet för åren 2007-2008.
Styrelsen biföll ansökan.
Beslutet innebar att medel beviljades med 480 000 kronor för år 2007.
§8
Information från nationell konferens
Information lämnades från en nationell konferens den 12-13 oktober 2006
om erfarenhetsutbyte om finansiell samordning.
För närvarande finns 41 samordningsförbund i riket avseende 81 kommu
ner. Två av förbunden avser hela län.
Vid konferensen redovisade Statskontoret gjord uppföljning varav fram
gick följande:
att förbunden har fungerande arbetsformer som stämmer överens med re
geringens intentioner. Verksamhetens omfattning varierar dock kraftigt.
Formerna för revision bör ses över och därtill är ansvarfrågorna i vissa av
seenden otydliga.
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Vid konferensen redovisades dessutom ett antal pågående projekt samt fö
reläsningar om ledarskap för chefer och politiker i samverkansarbete.
§9
Övriga frågor
Lokal förankring i pågående projekt
Styrelsen påtalade vikten av att beslutade projekt, utredningar, åtgärder m
m förankras lokalt så att verksamheter kan startas/genomföras.
§10
Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.
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