Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors
Protokoll
Plats och tid:

2007-02-23 i Höjdaren
Dnr 20006
Kommunstyrelsens Hus kl. 08.00 – 10.30

Beslutande:

Bengt Johansson, Karlskoga kommun
Robert Mörk, Degerfors kommun
Margareta Norling, Arbetsförmedlingen
Stig Grönkvist, Försäkringskassan
Sven-Olof Reinholdsson, ÖLL

Övriga deltagande: 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

§ 6

Val av namn och information om registreringen för att
erhålla org.nr.
Raéd Shaqdih informerar om arbetet med upphandlingsförfrågan av grafisk profil mm, som är i form av
selektiv upphandling och har skickats ut till 4 st.
reklambyråer, två i Karlskoga och två i Örebro.
Upphandlingen går ut den 9 mars. Hittills är det bara
två reklambyråer som har hört av sig. En av dessa
tackade sedan nej, medan den andra ville gå vidare och
lämna förslag. Under mötet redogör Raéd Shaqdih för de
inkomna förslagen.
Vidare informeras styrelsen om att förbundet, av SCB:
s företagsregister, har erhållit organisationsnummer
som även har skickats till skattemyndigheterna.
Beslut
Efter diskussion och synpunkter uppdrar styrelsen åt
verkställande tjänsteman att anta en lämplig grafisk
profil åt förbundet. Se sidhuvud.

§ 7

Hur vi ska hantera budget, delårsrapporter och bokslut
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Bengt Johansson och Robert Mörk föreslår att förbundet
tillämpar modellen med två delårsrapporter/år, men
förslagen utgår från olika datum.
Beslut
Styrelsen uppdrar åt verkställande tjänsteman att
samordna med ekonomicheferna i Karlskoga och Degerfors
för att hitta en lämplig modell.
Robert Mörk informerar om de rutiner som Degerfors
kommun tillämpar i budgetsarbetet. Vidare informerar
Robert att framställan till Degerfors kommun
beträffande dess finansiering av förbundet, ska lämnas
senast april 2007.

§ 8 Vilka medarbetare som skall ingå i arbetsgruppen
Raéd Shaqdih redogör för arbetet med att etablera en
arbets-grupp. Gruppen startade sin grupprocess, att
lära känna varandra som ny arbetsgrupp. Gruppen hade
sitt första möte per den 8 februari 2007. I gruppen
ingår följande representanter:
•
•
•
•
•

Maria Haglund, Af Karlskoga/Degerfors
Bengt Eklund, FK Karlskoga/Degerfors
Kristina Sandberg, socialtjänsten i Degerfors
Elisabeth Sedeborn, socialtjänsten i Karlskoga
Raéd Shaqdih, Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors

Gruppen påtalar vikten av primärvårdens och
psykiatrins representation i arbetsgruppen.
Beslut
Styrelsen uppdrar åt styrelseledamoten och ÖLL:s
representant Sven-Olof Reinholdsson, att samordna ÖLL: s
representation i arbetsgruppen.

§ 9

Anmälning av revisorer
Raéd Shaqdih redogör för ärendet, att ÖLL är den enda
aktör som skriftligt har anmält val av Arild Wanche
som revisor. Vidare informerar Raéd Shaqdih om brevet
”anmälan”, som har skickats till Riksrevisionen för
att revisorer skall utses åt Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan.
Beslut
Styrelsen uppdrar åt verkställande tjänsteman att
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kontakta ansvariga revisorer i Karlskoga och Degerfors
kommun för att påskynda processen.
§ 10 Kick-offen konferensen
Raéd Shaqdih informerar att Stiftelsen Cesam har
anlitats för att medverka i genomförandet av kick-off
konferensen för Samordningsförbundet 16-17 April.
Beslut
Att vidga kretsen för dag 1, den 16 april på f.m. och
ta med ännu fler tjänstemän av dem som kommer att
beröras av Samordningsförbundets verksamheter.
§ 11 Övriga frågor
Stig Grönkvist redogör för Försäkringskassans arbete
med att främja samverkan med andra myndigheter. Vidare
informerar Stig om de prioriteringar som FK står
inför, bl.a. att Grus-projektet saknar finansiering.
Förslag
Stig Grönkvist och Margareta Norling föreslår att
förbundet tar över verksamheten och implementerar
projektets erfarenheter.
Beslut
Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och
uppdrar åt verkställande tjänsteman att utreda
förutsättningarna för det.
§ 12 Nästa sammanträde
Nästa styrelsemöte är den 26 mars, kl. 08.00 – 11.00.
§ 13 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade mötet

Vid protokollet
Raéd Shaqdih

Justerare
Bengt Johansson

Justerare
Robert Mörk

…………………………………
Karlskoga 07-03-26

………………………………………
Karlskoga 07-03-

………………………………………
Karlskoga 07-03-
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