Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors i Örebro län
Protokoll
Plats och tid:

070129 i Höjdaren
Dnr.20006
Kommunstyrelsens Hus kl. 08.00 – 10.30

Beslutande:

Bengt Johansson, Karlskoga kommun
Robert Mörk, Degerfors kommun
Margareta Norling, Arbetsförmedling
Carina Larsson, Försäkringskassan
Stig Grönkvist, Försäkringskassan

Anmält förhinder

Sven-Olof Reinholdsson, ÖLL

Övriga

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman

§ 1

Mötets öppnande
Ordföranden välkomnade och öppnade dagens möte.

§ 2

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3

Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Raéd Shaqdih

§ 4

Val av Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Bengt Johansson

§ 5

Genomgång av föregående protokoll
Bl.a. uppdras till varje ledamot att reda på vad som
gäller för respektive aktör när det gäller val av
revisorer. Frågan kommer att tas vid nästa
styrelsemöte.
Beslut
Styrelsen uppdrar åt verkställande tjänstemannen att
göra en anmälan till Riksrevisionen som utser en
revisor åt Af och FK.
Carina Larsson informerar att Stig Grönkvist kommer
omgående att efterträda henne som ledamot i styrelsen
för Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors. Carina
lämnar över ordet till Stig för att presentera sig som
bl.a. har varit områdeschef på FK och är verkställande
tjänsteman för Samordningsförbundet i norra Örebro
län.

§ 6

Rapport från arbetsgruppen
Carina rapporterar att arbetsgruppen träffades per den
22 januari för att upprätta en arbetsordning för den
verkställande tjänstemannen i samordningsförbundet.
Tjänstemannen har i tjänsteutlåtandet Dnr 2007/02
sammanställt gruppens synpunkter och intentioner och
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som behandlas under § 8.
Vidare rapporterade Carina om en projektansökan
”Trappan” som har inkommit från Karlskoga
Folkhögskolan. Underlaget överlämnades verkställande
tjänstemannen för uppföljning.
§ 7

Organisationsschema med förslag på beredningsgrupp
Raéd Shaqdih redogör för ärendet. Vidare informeras
styrelsen att det har framkommit synpunkter från bl.a.
Kristina Sandberg beträffande mål och profil och att
dessa synpunkter har beaktats.
En diskussion fördes om profil, prioriterade området
och dess koppling till budget.
Beslutsunderlag
Bilaga 1
Tjänsteutlåtande Dnr. 2007/03
Beslut
1. Styrelsen beslutar (efter justering av
benämningen beredningsgrupp till arbetsgrupp) i
enlighet med verkställande tjänstemannens förslag
om organisationsschema enligt bilaga 1.
2. Styrelsen beslutar att ta upp frågan om profil
vid nästa styrelsemöte och uppdrar åt
verkställande tjänstemannens att.
• Återkomma med en beskrivning av hur det ser ut
idag.
• Skapa en större bas för profilfrågan.

§ 8

Arbetsordning för verkställande tjänsteman
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Dnr. 2007/02
Kompletteringar som har inlämnats av Kristina
Sandberg, bilaga 1
Beslut
Styrelsen beslutar (efter justering av benämningarna
investeringar till insatser och beredningsgrupp till
arbetsgrupp) i enlighet med verkställande
tjänstemannens förslag om arbetsordning och inlämnade
kompletteringar av Kristina Sandberg

§ 9

Informationsplan
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Raéd Shaqdih redogör för ärendet. En diskussion fördes
om målgruppen. Robert Mörk påpekar att det är tjänstemanna
grupperna i de olika samverkande organisationerna som är
den målgrupp som berörs mest.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Dnr. 2007/04
Beslut
1. Styrelsen beslutar i enlighet med verkställande
tjänstemannens förslag om informationsplan.
2. Att begära offert från tre olika leverantörer
§ 10 Attestordning
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Dnr. 2007/01
Beslut
Styrelsen beslutar i enlighet med verkställande
tjänstemannens förslag om attestordning.
§ 11 Kommande möte
Styrelsen beslöt att nästa styrelsemöten är
• Den 23 februari, kl. 13.00 – 16.00
• Den 26 mars, kl. 08.00 – 11.00 (obs ny tid)
• Den 17 april, kl. 08.00 – 11.00
Plats för alla möten är Höjdaren, Kommunstyrelsens Hus.

§ 12 Övrigt
Verkställande tjänstemannen anmälde några punkter som
berör följande:
• Ekonomi funktion, bl.a. uppläggning av
resultatbudget, projektbudget m.m.
• Administrations funktion, bl.a. hantering av
post, diariet och arkivering
• Namnförslag som även kan vara lämplig som
domännamn för Samordningsförbundet
Karlskoga/Degerfors
• Anställningen av verkställande tjänstemannen
Stig Grönkvist redogör att SOFINT upphandlar ekonomioch Administrations funktion av Lindesberg kommun till
ett pris av 60 tkr.
Robert Mörk redogör för sin syn om anställningen av
verkställande tjänsteman, att vid tidigare diskussion
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har man utgått från att anställningen skulle ligga
under Karlskoga kommun.
Ordföranden undersöker frågan med sina medarbetare
inom Karlskoga kommun och avser att snarast återkomma
i denna fråga.
Beslut
• Styrelsen beslutar att upphandla ekonomi- och
Administrations funktion av Karlskoga kommun.
• Ordföranden uppdrar till alla ledamöter att
fundera över namnförslag och inkomma med förslag
per E-mail till verkställande tjänsteman.
§ 12 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade mötet

Vid pennan
Raéd Shaqdih

Justerare
Bengt Johansson

…………………………………
Karlskoga den 07-01-29

………………………………………
Karlskoga den 07-0 -
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