Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors
Protokoll
Plats och tid:

2007-10-09
Dnr 2007-0006
Finsams Kansli, kl. 08.00 – 10.30

Beslutande:

Robert Mörk, Degerfors kommun
Margareta Norling, AF Väst
Stig Grönkvist, Försäkringskassan
Kristina Borén, Försäkringskassan
Sven-Olof Reinholdsson, ÖLL

Anmält förhinder

Bengt Johansson

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 Robert Mörk samt Stig
Grönkvist.

§ 5

Godkännande av föregående protokoll

§ 6

Rapportering från verkställande tjänsteman
• Genomgång av protokoll från arbetsgruppsmötet
Raéd Shaqdih gör en muntlig redogörelse från
mötet med arbetsgruppen. Bl.a. påtalar han att
det finns behov av att jobba ännu mera med hur
olika beslut kommuniceras, förankras och
processas. Vidare lyfter han fram vikten av att
beslut som tas av förbundsstyrelsen ska
kommuniceras och förankras hos arbetsgruppen, som
i sin tur processar dem vidare internt in i de
olika organisationerna som äger Finsam Kga/Dfs.
Raéd påpekar att alla organisationer måste bidra
aktivt för att informationsflödet mellan de olika
organisationerna ska fungera, särskilt när det
gäller information om deltagare.
Stig Grönkvist: redogör för att styrelsen behöver
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ha ett extra styrelsemöte för att förankra och
återkoppla till verksamhetsplanen. Vidare
föreslår han att styrelsen bör utarbeta
skriftliga instruktioner för att förtydliga
arbetsgruppens roll.
Robert Mörk: Föreslår ett gemensamt möte för
styrelsen och arbetsgruppen.
Preliminärt datum är den 31 oktober, kl. 13.30 i
samband med arbetsgruppens ordinarie möte, för
ett gemensamt möte med styrelsen.
Beslut
Utifrån ovan nämnda förslag beslutar styrelsen
att:
− hålla ett extra styrelsemöte per den 29
oktober, kl. 08.30. Plats: Finsams kansli.
− uppdra åt verkställande tjänsteman att ordna
datum för ett möte mellan arbetsgruppen och
styrelsen och återkomma snarast med besked till
styrelsen
•

Genomgång av de olika verksamheterna
Raéd Shaqdih redogör för att en beredningsgrupp
bestående av handläggare från de olika
myndigheterna kommer att ha en första träff den
18 oktober. Beredningsgruppen har till uppgift
att slussa individer till olika verksamheter, och
samverka kring individärenden. Gruppen kommer att
sammanträda 1 gång varannan vecka. Tiden för
sammanträdet som tas i anspråk är ingen ny tid.
Den ersätter istället de tider som handläggarna
hade för träffar med Jobbcentrum.
Inledningsvis kommer verkställande tjänsteman att
finnas med för att strukturera arbetet och som
stöd för gruppen. Därefter kommer uppdraget att
övergå till någon annan som får ansvaret att
koordinera arbetet inom beredningsgruppen.

•

Ansökan om utvecklingsmedel från Jobbcentrum
Raéd Shaqdih redogör för Jobbcentrums ansökan om
utvecklingsmedel som inkommit per den 2007-10-04
och är undertecknat av Eric Andersson, platschef.
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Bidraget som söks hos Finsam Kga/Dfs är 2 004 000
kr, beräknad totalkostnad är 2 604 000 kr och
egen finansiering 600 000 kr.
Stig Grönkvist: Påpekar att handlingarna borde ha
inkommit till styrelsen i förväg och att beslut
ej kan tas över sittande bord. Vidare påpekar han
att budgetbilagan i ansökan inte är fullständig.
Margareta Norling: understryker att innan beslut
kan tas måste styrelsen få exakta siffror för vad
Finsam respektive andra verksamheter kostar.
Bl.a. behövs det uppgifter om:
− Kostnader och intäkter
− Volym, dvs. antal deltagare under år 2007
− Prognos för volym, dvs. beräknat antal
deltagare under år 2008
− Kostnad per deltagare/år
− En aktuell sammanställning av statistik för
2007, dvs. antal deltagare som har fått arbete,
gått vidare till studier, återremitterats mm.
− Uppgifter om andra verksamheter i samma lokal,
hur dessa finansieras och hur kostnaderna för
dessa verksamheter hålls isär från det som
finansieras av Finsam Kga/Dfs.
Vidare framhåller hon att Jobbcentrum helt måste
utgå från den överenskommelse som reglerar deras
utbud och som alla organisationer har kommit
överens om.
•

Information från mötet med revisorer
Raéd Shaqdih rapporterar om mötet med Finsams
samtliga revisorer per den 2007-10-04 där han
informerade om Finsams verksamheter. Vidare
informerar han om revisorernas begäran att få
träffa styrelsen i samband med styrelsens
ordinarie möte per den 2007-11-06, kl. 08.0009.00. Revisorerna kommer att arbeta enligt
bilagt frågeformulär.
Beslut
Styrelsen beslutar att hålla ett möte med

Protokoll 071009

Sida 3/6

Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors
Protokoll
Plats och tid:

2007-10-09
Dnr 2007-0006
Finsams Kansli, kl. 08.00 – 10.30

revisorerna enligt ovan begäran.
•

Ekonomi 2007 och budget 2008
Raéd Shaqdih redogör för det ekonomiska läget för
nuvarande år, som enligt prognos beräknas sluta
med +200 000: Beträffande budgeten för 2008 är det mycket som
fortfarande är oklart. Besked kommer inte förrän
regeringen har lämnat sitt regleringsbrev till
(FK/Af) angående medel till finansiell samordning
inom rehabiliteringsområdet. I vanliga fall
brukar regeringen utkomma med sitt regleringsbrev
i december månad.
Robert Mörk: föreslår styrelsen att uppdra åt
verkställande tjänsteman att inkomma med två
förslag till budget för år 2008, det ena med
utgångspunkt från volymen för 2007 och det andra
utifrån en tilltänkt volym om 5 000 000: Beslut
Styrelsen uppdrar åt verkställande tjänsteman att
lämna förslag till två budgetar, det ena med
utgångspunkt från intäkter om 3 600 000: - och
det andra om 5 000 000: -

•

Information från Finsams nätverkskonferens, 18-19
sep
Raéd Shaqdih gör en muntlig redogörelse för
Finsams nätverkskonferens, 18-19 september. Bl.a.
informerar han om
− Regelverket för finansiell samordning
förenklas. Det ska inte längre vara nödvändigt
att alla parter bidrar med lika stor andel av
resurserna.
− Köp av tjänst och Pila fasas ut under 2008 och
ersätts av rehabiliteringsgarantin och
försöksverksamhet för långtidssjukskrivna.
− År 2006 förbrukades totalt 1250 miljoner kronor
för finansiell samverkan. I år beräknas hela
anslaget på 1440 miljoner kronor, användas. För
år 2008 finns 1193 miljoner kronor i budget,
som med stor sannolikhet kommer att förbrukas.
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− Under 2008 kommer finansiell samordning,
handlingsplanssamverkan och försöksverksamhet
för långtidssjukskrivna att prioriteras.
− Utvärdering är en strategiskt viktig fråga. Att
kunna visa på resultat är en förutsättning för
att i framtiden kunna utveckla den finansiella
samverkan ytterligare. I dag saknas en samlad
resultatredovisning av olika samverkansinsatser. Regeringen ser allvarligt på detta
och förutsätter att berörda aktörer vidtar
åtgärder för att kunna redovisa resultat och
effekter av samverkansinsatser.
§ 7

Laget runt
Försäkringskassan: Stig Grönkvist och Kristina Borén
berättar om det aktuella läget med att omorganisera
verksamheterna inom Försäkringskassan. Man beräknar
med att det arbetet kommer at pågå fram till
årsskiftet. Vidare informerar de om försöken som pågår
för att samlokalisera flera statliga myndigheter som
polis, skattemyndigheter, försäkringskassan och
arbetsförmedlingen.
AF, Margareta Norling: redogör för omorganisationen av
AMS. Den nya myndigheten som går igång den 1 januari
2008 kommer att kallas Arbetsförmedlingen. Man håller
nu på att tillsätta chefer som ska bemanna de olika
befattningarna. Vidare redogör hon för ett pilotprojekt som pågår i Karlskoga med syfte att pröva nya
metoder för hur man bedriver ett kontor och bemöter
sökande.
Robert Mörk: informerar om Degerfors kommuns arbete
med att få ner antal sjukskrivningar bland anställda i
kommunen, vilket har gett bra resultat. Vidare
informerar han om det ekonomiska läget för Degerfors
kommun där man bl.a. befarar en minskning med 3
miljoner i statsbidrag.
Sven-Olof Reinholdsson: Informerar om Västra
länsberedningens arbete med att kartlägga patienternas
syn och tillfredsställelse, beträffande den sjukvård
som ÖLL erbjuder i Västra delen av Örebro län. I
arbete ingår det även att följa upp ungdomar och dess
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hälsa.
§ 8 Övriga frågor
Stig Grönkvist och Margareta Norling redogör för sina
tankar kring fortsättningen av Grus-projektet. Vidare
redogörs för hur deltagare som remiteras från olika
myndigheter har olika bakgrund, problem och
förutsättningar. Stig och Margareta föreslår en
delning av Grus i två inriktningar, en för de som
remiteras från försäkringskassan och en för de som
remiteras från socialförvaltningarna i Kga och Dfs.
Frågan kommer de att diskutera vidare med Kristna
Sandberg och Elisabeth Sedeborn.
§ 9

Nästa sammanträde
Nästa styrelsemöte är beslutat till den 6 november,
kl. 08.00-10.00. Finsams kansli, stationsgatan 1 i
Karlskoga.

§ 13 Avslutning
Ordföranden Robert Mörk tackade styrelsen och
avslutade mötet.

Vid protokollet
Raéd Shaqdih

Justerare
Robert Mörk

Justerare
Stig Grönkvist
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