Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors
Protokoll
Plats och tid:

2007-09-04
Dnr 2007-0006
KS Hus, Höjdaren, kl. 08.00 – 10.00

Beslutande:

Bengt Johansson, Karlskoga kommun
Robert Mörk, Degerfors kommun
Margareta Norling, AF Väst
Stig Grönkvist, Försäkringskassan
Kristina Borén, 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 samt
Margareta Norling.

§ 5

Godkännande av föregående protokoll

§ 6

Rapportering från verkställande tjänsteman
• Uppföljning av verksamhetsplan
Raéd Shaqdih informerar om det pågående arbetet
med att få finsams organisation att fungera,
särskilt när det gäller informations flöde om
deltagare mellan de olika organisationerna.
Bl.a. har förslaget om att utse en person från
primärvården som skulle fungera som länk mellan
vårdcentralerna och Finsam ogillats av
primärvården.
Arbetsgruppen arbetar vidare med frågan för att
finna en lämplig lösning.
Stig Grönkvist/Kristina Borén
Meddelar att de kommer att medverka i frågan
genom att ta kontakt med Ingvar Lidén i syfte att
reda ut Försäkringskassans resp. sjukvårdens
uppdrag.
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•

Uppföljning av Överenskommelsen för Jobbcentrum
och Grus
Arbetet med för att en Överenskommelse för
Jobbcentrum och Grus är nu i slut fasen. Syftet
med Överenskommelsen är att strukturera dessa
verksamheter och förtydliga rollerna för både
beställare och utförare.

•

Lägesrapport från Grus-projektet och Jobbcentrum
Raéd Shaqdih presenterar aktuell statistik från
verksamheterna Jobbcentrum och Grus.
Styrelsen utrycker sin tillfredsställelse över
resultatet.
Bengt Johansson
Påtalar att Finsams protokoll är offentliga, att
man skall iaktta sekretessbestämmelserna och att
statistiken skall vara bör inte innehålla namn på
deltagare.

•

Ansökan om utvecklingsmedel till rehabiliteringsinsatser
Raéd Shaqdih presenterar ett förslag för hur en
ansökan om utvecklingsmedel = projektansökan ska
se ut.

•

Rapportering om Via-projektet, Kga. folkhögskolan
Karlskoga folkhögskolan har meddelat att det har
uppstått en försening beträffande deras ansökan
om medel till det s.k. Via-projektet pga. att
ansökningstiden hos ESF-rådet har flyttats till
december 2007.
Raéd Shaqdih informerar att Finsam har bidragit
med 6 000: - till Karlskoga folkhögskolan för att
finansiera en förstudie beträffande medverkan
från näringslivet.
Samtidigt efterlyste Raéd beslut från styrelsen
betträffande ram för den typen av medverkan
Beslut
Styrelsen beslutar att Finsam får bidra med max
25 000: - för förstudier och max under 3 månader.
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Laget runt
Försäkringskassan: Stig Grönkvist informerar styrelsen
om att Kristina Borén har blivit utsedd till att bl.a.
leda Försäkringskassans organisation i västra Örebro
län. Kristina kommer att ersätta Stig i styrelsen vid
årsskiftet.
AF, Margareta Norling: Föreslår att Finsam inventerar
vilka behov av olika samverkansåtgärder som finns hos
de olika myndigheterna, vilka som berörs? Och hur
många individer som det handlar om?
Beslut
Styrelsen uppdrar åt verkställande tjänsteman att ta
upp frågan med de olika myndigheterna och återkomma
med en rapport.

§ 8 Övriga frågor
§ 9

Nästa sammanträde
Nästa styrelsemöte är beslutat till den 9 oktober, kl.
08.00-10.00. Finsams kansli, stationsgatan 1 i
Karlskoga.

§ 13 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade mötet

Vid protokollet
Raéd Shaqdih

Justerare
Bengt Johansson

Justerare
Margareta Norling

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Karlskoga 2007-10-01

Karlskoga 2007-10-

Karlskoga 2007-10-

Protokoll 070904

Sida 3/3

