Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors
Protokoll
Plats och tid:
Typ av möte:

2007-10-29
Dnr 2007-0006
Finsams Kansli, kl. 08.00 – 10.30
Extra styrelsemöte

Beslutande:

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

Övriga deltagande: Kristina Borén, Försäkringskassan
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
Robert Mörk.

§ 5

Genomgång av aktiviteter
Raéd Shaqdih gör en summering av de aktiviteter som
har skett inom ramen för Finsam Kga/Dfs från det
förbundet startades tills dags datum, bl.a.:
Registrering och formalisering: Tid i anspråk, cirka 2
½ månader
Med syfte att skapa den juridiska kapaciteten som
behövdes för att genomföra, verkställa och säkerställa
en bra och effektiv hantering av en ny offentlig
organisation. Därutöver säkerställdes rutiner för
arkivering, diarieföring, administration, IT-support,
ekonomihantering samt registrering av förbundet för
moms och arbetsgivare.
Upprättandet av erforderliga styrdokument: Tid i
anspråk, cirka 2 ½ månader
Med syfte att kommunicera mål och handlingsplaner så
att vi är tydliga, såväl internt som externt. Av dessa
styrdokument kan bl.a. nämnas:
• Attestordning
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Arbetsordning för den verkställande tjänstemannen
Informationsplan
Organisationsschema samt
Verksamhetsplan och budget

Studiebesök, träffar samt erfarenhetsutbyte: Tid i
anspråk, cirka 1 månad.
Arbetet syftade till att träffa företrädare för de
samverkande myndigheterna, andra förbund, aktörer och
frivilligorganisationer, för att utveckla kapaciteten
att kunna bedriva och tillämpa lagen om finansiellsamverkan inom rehabiliteringsområdet i Karlskoga och
Degerfors.
Informationsspridning samt förankringsarbete: Tid i
anspråk, cirka 1 månad
Med syfte att dra lärdomar av tidigare erfarenheter,
samt att kommunicera ut budskapet om finansiellsamverkan till olika handläggare hos de samverkande
myndigheterna. Arbetet kan ses som en viktig faktor
för att hantera osäkerhet och understryka att Finsam
Kga/Dfs är strategiskt rätt, och att ägarna står bakom
den. Bland de satsningar som har gjorts är kick-off
dagarna 16-17 april.
Uppdraget att inventera behov och existerande
verksamheter/projekt: Tid i anspråk, cirka 2 månader
Arbetet syftade till att få ökade kunskaper om grupper
som är i behov av samverkan. Därutöver genomfördes en
kartläggning av existerande verksamheter/projekt i
samverkan mellan olika myndigheter.
Skapandet av en beredningsgrupp: Tid i anspråk, cirka
2 månader (pågår)
Arbetet syftar till att utveckla ett gemensamt synsätt
och handlingsplan kring individer som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser. Avsikten är också
att åstadkomma ett kvalitativt stöd och kunskapspåfyllnad för berörd personal.
Skapandet av ett system för beställare och utförare:
Tid i anspråk, cirka 1 ½ månad (pågår)
Systemet är till för att:
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ge bättre underlag för informationsspridning mellan
de olika myndigheterna, vilket ökar möjligheterna
att förebygga fel.
kunna visa oväntade problemområden, oklarheter,
kritiska situationer, väntesituationer mm, som
behöver granskas närmre.
klargöra roller för olika funktioner och personer

Återkoppling till verksamhetsplan
Stig Grönkvist: Får ordet och inleder med att referera
till erfarenheterna från att etablera förbundet i
norra Örebro län (Sofint). Att en sådan etablering av
ett nytt kommunalt förbund tar tid, och att man ska ha
respekt för processen. Vidare betonar Stig vikten av
att stämma etableringsprocessen mot verksamhetsplanen
för förbundet, och att styrelsen är i behov av att
diskutera några viktiga frågor:
• Vad står verksamhetsplanen för?
• Hur hanterar man de olika rollerna Bl.a. styrelsens
roll gentemot arbetsgruppen? Vidare anser Stig att
arbetsgruppen ska arbeta på uppdrag av styrelsen och
att gruppen bör få tydliga instruktioner.
• Hur hanterar man kommunikationen mellan styrelsen,
arbetsgruppen och vidare in i varje organisation?
• Stig undrar om ÖLL är medveten om att det har tagit
tid att få med sjukvården, både i Norra och Västra
delen av länet.
• De samverkande myndigheterna måste på allvar ta till
sig finsam: s tänk, istället för att vara inskränkt
till den egna organisationen.
• Undrar om Finsam vill ha kvar verksamheten Grus
under 2008.
Bengt Johansson:
• Anser att Karlskoga kommun har haft vissa problem i
kommunikationen, och att deras företrädare kanske
inte hunnit informera varandra beträffande olika
ståndpunkter.
• Vidare framhåller Bengt vikten av verkställande
tjänstemannens arbete med att utforma tydliga
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instruktioner för beställning till Jobbcentrum/Grus.
För att dessa verksamheter ska existera så krävs
tydliga behov och att de måste påvisa bra resultat
Informerar att Karlskoga Kommun nu har tillsatt en
ny socialchef Karin Björkman och att denna har
blivit informerad om Finsam.
Adresserar en fråga till ÖLL om deras deltagande i
Finsam Kga./Dfs, där han undrar om tveksamheten
beror på ambitionsnivån eller företrädarnas
inställning?

Kristina Borén:
• lyfter också fram frågan om ÖLL: s medverkan. Vad
och hur vill ÖLL använda sina beviljade medel till
Finsam Kga/Dfs?
• Poängterar att för att man ska kunna lyckas bemanna
Grus så måste man kunna engagera handläggare som är
intresserade av att jobba med metoden.
Sven-Olof Reinholdsson: Förklarar att ÖLL centralt
stödjer och är engagerad i etableringen av de olika
förbunden i länet.
Margareta Norling:
Redogör för Arbetsförmedlingens organisation, där man
jobbar i en platt struktur. Företrädarna som utsågs
var själva intresserade av att jobba med finsams
frågor. Vidare poängterar Margareta att deras
företrädare informerar vandra om de olika processerna
inom Finsam Kga./Dfs.
• Lyfter fram frågan om hur Grus ska bemannas under
2008. Var bör huvudansvaret för t.ex. arbetsmiljö
m.m. ligga?
Robert Mörk: Förtydligar bakgrunden till de olika
rollerna i styrelsen och dess sammansättning. Att
företrädarna för ÖLL, Kga och Dfs sitter på politiskt
mandat, medan företrädarna för Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan sitter på tjänstemannamandat. Vidare
förklarar Robert att politikerna förhåller sig till
det som handlar om vad, inte om hur.
Diskussion:
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Alla ledamöter instämmer om vikten av att utarbeta
tydliga instruktioner till arbetsgruppen.
Styrelsen är ense om att ha kvar verksamheten Grus
även under 2008. Styrelsen anser att metoden som
används i Grus är bra, däremot anser styrelsen att
man bör omdefiniera målgrupp så att fler s.k. ”noll
klassade” eller ” de som står längst bak” kan ta del
av verksamheten.
Att Finsam Kga./Dfs. är till för de individer som
behöver extra insatser och som står långt från
steget in på arbetsmarknaden.

§ 7

Övriga frågor
• Styrelsen efterlyser löpande redovisning från
Jobbcentrum och Grus beträffande antal deltagare,
förändring i försörjning och övriga resultat.
• Styrelsen gör en snabb genomgång inför mötet med
revisorerna den 6 november 2007.

§ 8

Avslutning
Ordföranden Bengt Johansson tackade styrelsen och
avslutade mötet.
Nästa styrelsemöte kommer att hållas på ordinarie tid
per den 6 november 2007, kl. 08.00-10.30, på
Arbetsförmedlingen, Centralplan 1, lokal Krukmakaren.

Vid protokollet
Raéd Shaqdih

Justerare
Bengt Johansson

Justerare
Robert Mörk
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