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§1 Mötets öppnande
Ordförande Ingemar Javinder öppnar mötet och hälsar välkommen. Ingemar riktar ett speciellt
välkommen till Melul Sevim och Lilian Erixon från Försäkringskassan, som är nya i styrelsen från
den 1 september.

§2 Dagordning
Tom Rymoen anmäler en övrig fråga gällande deltagare i Samverkansteamet.
Beslut. Styrelsen beslutar att fastställa dagordning, med tillägg av ovan anmälda övriga frågor.

§3 Val av protokollsjusterare
Beslut. Styrelsen beslutar att utse Irja Gustavsson till protokollsjusterare.

§4 Föregående protokoll
Beslut. Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 5 Träff med revisorerna
Ingemar Javinder redogör kort för dagens träff med revisorerna. Överenskom med revisorerna om
att fortsätta träffas kontinuerligt, någon gång per året för informationsutbyte.

§ 6 Ekonomi
Ekonomisk rapport genom Mari Grönlund, som redogör för aktuell ekonomi. Anette Persson har
lämnat en skriftlig rapport per den 30 september. Ett överskott finns, gällande budgeterad tjänst,
som i dagsläget är vakant. I övrigt inget avvikande.
§ 7 Rapporter
Rapport från verkställande tjänsteman.


Samverkansteamet: Mari informerar om aktuell statistik. Vidare om att arbetet i teamet fungerar
fortsatt bra och att flera personer är på väg till anställning.



Ekonomi och avtal gällande Samverkansteamet Mari informerar om gällande avtal och om förslag
till nya avtal som ska gälla för all personal kopplad till Samvekansteamet. Mari informerar om att
en träff med kommunchef Christer Lenke och ekonom i Lindesbergs kommun, är aktuell inom kort.



Mari informerar om att Aktörsmässan kommer att äga rum den 10 november, på Club 700 i Örebro.
Det är ett samarrangemang med övriga Samordningsförbund i länet.
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Mari informerar om att En dag om samverkan med Ola Andersson blir av den 24 oktober. Vidare
om att Mari kontaktat Lindesbergs stadshotell för konferens och mat.

Beslut. Styrelsen beslutar att Mari får i uppdrag att boka Lindesbergs stadshotell för konferens den
24 oktober.


Mari informerar om en konferens om Brukarinflytande. Samverkansteamet kommer att delta vid
denna konferens i Stockholm.



En projektansökan har inkommit, Ansökan om projektmedel från Samordningsförbunden i Örebro
län, med projektbenämning: Fortsättningskonferenser ”Från sysselsättning till avlönat arbete”. Mari
redogjorde för upplägget för projektet.

Beslut. Styrelsen beslutar att säga ja till projektansökan, under förutsättning att samtliga fyra
Samordningsförbund i länet beslutar att bevilja medel till projektet.

§ 8 Övriga frågor
Tom Rymoen redogör för tankar kring att öppna Samverkansteamet för målgrupp som har kontakt
med habiliteringen, utan att ha pågående kontakt med allmänpsykiatrin.
Styrelsen föreslår att Styrelsen, Styrgrupp och verkställande tjänsteman träffas, för att diskutera roller och
uppdrag.

Beslut. Styrelsen beslutar att Mari för i uppdrag att diskutera med styrgruppen, vid nästa träff,
förutsättning för en träff enligt ovan. Samt att ge styrgruppen i uppdrag att diskutera eventuella nya
målgrupper i Samverkansteamet.

§ 9 Avslutning
Nästa styrelsemöte bokas till den 18 december kl.10.00-14.00 i Lindesberg.
Ingemar tackar för visat intresse, och förklarar mötet avslutat.
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