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SAMMANTRIiDE SPROTOKOLL

Protokoll fort vid direktionsmöte inom Lapplands kommunalforbund.

Tid

Plats

Närvarande

Ovriga deltagande

Underskrifter

Onsdagen den2Imars2012 klockan 11.00- 12.00

Videokonferens från lärcentra i Gällivare, Jokkmokk,
Kiruna och Pajala
Tommy Nyström, Gällivare, ordörande
Birgitta Larsson, Gällivare frän $ 22
Stefan Andersson, Jokkmokk
B irgitta Allerberg, Jokkmokk
Rune Lans, Kiruna
Niklas Sir6n, Kiruna
Kurt Wennberg,Pajala
Britta Tervaniemi, Paj ala

Lennart Andersson, kanslichef Lkf
Monica Lundkvist Renström, tf wxenutbildningschef, sekreterare
Lkf
Anna-Karin Ukonsaari, controller Lkf

Ordforande

Sekreterare

Justerare



$le

$20

$21

s22
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Mötets öppnande
Ordforande forklarar mötet öppnat.

Justerare
Att justera jämte ordforande valdes Stefan Andersson och Niklas Sir6n.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs

Årsredovisning 2011
Lennart Andersson loredrar att vid direktionen 120229 beslutades att kansliet
efter genomford revidering av Årsredovisning 2011 skulle återkomma till
direktionen for beslut om godkännande av Årsredovisning 201 1, bilaga 1.

På direktionen 120229 informerades om att anledningen till revideringen är att
felaktig hantering av en ferielöneskuld från 2010 upptäckts av revisorernas
sakkunniga biträde. Ett forslag som nu godkänts av alla kommuner innebär att
LKF bokör ferielöneskulden som en skuld lor LKF och samtidigt bokfor
motsvarande fordran på Gällivare, Kiruna och Pajala kommuner.

Största delen av Jokkmokks ferielöneskuld samt delar av Kirunas ferielöneskuld
är redan överforda i samband med verksamhetsövergången 2010. Dessa medel
inräknades 2010 i forbundets positiva resultat. I nu loreliggande årsredovisning
for 2011 justeras därfor resultatet 201,0. Förändringen i ferielöneskuld under år
2011 påverkar också resultatet for 201 1 som därfor skiljer sig ftån den
preliminära årsredovisningen som delgavs direktionen i februari.

I nu foreliggande årsredovisning20l l har också resultatet 201 1 justerats utifrån
direktionens beslut 120229 om att ingen återbetalning till medlemskommunema
motsvarande sänkt P o -till ägg skall genomfloras.

Anna-Karin Ukonsaari ftjredrar att ferielöneskulden uppgår till
2010-06-30
20lt-12-31

8 781 tkr
9 542 tl<t

Lennart Andersson foredrog preliminär revisionsberättelse for 201I,btlaga2.

Förslag till beslut

Kansliet loreslår direktionen besluta

Att godkänna Årsredovisning 2011 for tapplands kommunalforbund

Att Årsredovisning 2011 ftr Lapplands kommunalflor'bund ska ställas vidare till
medlemskommunernas fullmäktigeörsamlingar fi)r beslut.
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Beslut

Direktionen beslutar

Att godkänna Årsredovisning 20i t lor Lapplands kommunalforbund

Att Årsredovisning 2011 lor Lapplands kommunalforbund ska ställas vidare till
medlemskommunemas fu llmäkti gefors amlingar fiir b eslut.

Nästa möte
Nästa möte hålls 3 maj i Jokkmokk.

Mötets avslut
Ordforande tackar for visat intresse och avslutar mötet.
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