SOFINT

Finansiell samordning i
Norra Örebro län
Nora, Hällefors, Ljusnarsbergs och
Lindesbergs kommuner.
Landstinget, Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan

Protokoll Nr 40
Styrelsemöte. Samordningsförbundet i norra Örebro län, Sofint
Datum: 2010-06-02
Tid:
09.00-11.30
Plats: Arbetsförmedlingen, Lindesberg
Närvarande ledamöter:
Ordf. Ingemar Javinder, Landstinget
V ordf. Christina Pettersson, Lindesbergs kommun
Ann Sjöström, Försäkringskassan
Ulla Bäcker, Arbetsförmedlingen
Monica Andersson, Nora kommun
Ulla Kalander-Karlsson, Ljusnarsbergs kommun (per telefon under §§4-7)
Närvarande, tjänstgörande ersättare:
Göran Strömqvist, Hällefors kommun
Närvarande, icke tjänstgörande ersättare
Stefan Anderson, Försäkringskassan
Övriga:
Bo Eriksson, verkställande tjänsteman
Håkan Holfve, förbundsekonom

§1

Inledning

Ordföranden hälsade välkomna och öppnade mötet. Ordförande konstaterade
att styrelsen ej var beslutsför då representant från Ljusnarsberg ej var
närvarande. Detta löstes genom att Ulla Kalander-Karlsson deltog per
telefon under §§4-7.
§2

Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Val av protokollsjusterare

Förutom ordföranden utsågs Christina Pettersson att justera protokollet.
§4

Bokslut

Föreliggande bokslut och verksamhetsberättelse godkändes.

§5

Verksamhetsplan för 2010

Föreliggande verksamhetsplan godkändes men det konstaterades att
utvecklingspotential finns och att arbetet med nästa års verksamhetsplan
genast ska påbörjas.
§6

Avsättning i budget till reserv

Beslöts att det egna kapitalet ej ska tillåtas understiga 300000kr.
§7

Attestordning

Ny attestordning antogs för att uppfylla kraven på god internkontroll. Den
nya attestordningen innebär att en faktura eller liknande
utbetalningsunderlag alltid ska handläggas av minst två personer.
§8

Fakturering av avgifter till Förbundet

Beslöts att Förbundet ska återgå till att fakturera medlemmarna i stället för
att äska medel för beslutade avgifter hos dessa.
9§

Rapporter

Örebro läns landsting önskar delårsbokslut för andra tertialen 2010.
Ägarmöte med landstinget gemensamt med de andra förbunden i länet ska
hållas i september.
§10

Övriga frågor
1. Delårsrapport för första tertialen godkändes. Intäkterna har varit
oväntat låga under perioden beroende på att några av kommunerna
inte har betalat in avgiften vilket kan förklaras med att Förbundets

äskande har missuppfattats. De medlemmar som inte har betalat ska
faktureras. Förbundet har inte heller fått fakturor från landstinget
avseende PRIS-projektet, vilket kan förklaras med att man inte är
klar över lokalkostnaden.
2. Ansökan från Ljusnarsbergs kommun om medel till projekt
Samverkan Ljusnarsberg mottogs mycket positivt, men det är oklart
om Förbundet kan finansiera hela kostnaden för nästa år. Bo
Eriksson gavs i uppdrag att diskutera med kommunen vilka
möjligheter som finns till egen delfinansiering. Håkan Holfve ska
göra en bedömning av vad Förbundet har för utrymme. Beslut i
frågan ska tas vid nästa möte.
§11

Avslutning

Ordförande Ingemar Javinder avslutade mötet.
Justeras

/

2010

Ingemar Javinder

Justeras

Christina Pettersson

/

2010

