Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors
Protokoll:
Plats och tid:

2007-12-04
Dnr 2007.0006
Arbetsförmedlingen Karlskoga, kl. 8.00-10.30

Beslutande:

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

Övr. deltagande: Kristina Borén, Försäkringskassan
Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman

§ 1

Mötets öppnande
Ordföranden välkomnar och öppnar dagens möte.

§ 2

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkänns.

§ 3

Val av sekreterare
Till sekreterare väljs Raéd Shaqdih.

§ 4

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare väljs Bengt Johansson och
Sven-Olof Reinholdsson.

§ 5

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll 2007-11-06 godkänns

§ 6

Rapport från verkställande tjänsteman
• Genomgång av protokoll från arbetsgrusmötet
R. Shaqdih: rapporterar att arbetsgruppen under sitt
ordinarie möte per den 2007-11-26 fortsatte sina överläggningar beträffande bildandet av tvärgrupper. I
samråd föreslår gruppen att man startar på
Brickegården och Karolina vårdcentral så snart som
möjligt. Förslaget är att teamen på respektive ställe
träffas en timme varannan vecka. Att börja med två
vårdcentraler bedöms vara hanterbart. Alla i
arbetsgruppen är positiva och anser sig ha resurser
för att kunna starta samarbetet. Arbetsgruppen
beslutar att det första teammötet sker den 31 januari
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2008, kl 8.30-9.30 på Brickegården. Första gången
kommer Raéd Shaqdih och Ingvar Lidén att närvara. Det
är viktigt att snabbt komma igång därför bör parterna
ha med sig ”riktiga” ärenden till mötet.
• Statistik
R. Shaqdih: presenterar aktuell statistik för
inflödet, utflödet, äldersspridning, könsfördelning
samt skillnad i försörjning före & efter och
fullföljande av aktivitet i verksamheterna Grus och
Jobbcentrum(se bilaga Redovisning/statistik för JC och
Grus)
Margareta Norling: förordar att även genomsnittstid
för deltagare som har avslutat sin aktivitet bör
redovisas.
Beslut
Styrelsen uppdrar åt verkställande tjänsteman att
komplettera underlaget med en analys av genomsnittstid
för deltagare som har avslutat sin aktivitet.
•

Utvärdering, samarbetet med Örebro Universitet och
Payoff.nu (ekonomisk utvärdering samt
samhällsekonomisk analys)
R. Shaqdih: redogör för att kontakt har tagits med
Örebro Universitet, Nikolaus Koutakis, doktorand vid
Institutionen för beteende-, social- och
rättsvetenskap. N. Koutakis har utvärderat ett flertal
samverkansprojekt och har gedigna kunskaper och
erfarenheter på området. Bl.a. har han tagit fram
metoder och utvecklingsplaner för detta. Intresse från
Nikolaus att vara med och utvärdera finsams verksamhet
finns. Raéd väntar på svar från honom.
Vidare redogör R. Shaqdih för att kontakt har tagits
med Payoff.nu som ägs av Arbetslivstjänst. Payoff.nu
är ett verktyg som erbjuder ekonomisk utvärdering och
analyser ur ett samhälls- och personalekonomiskt
perspektiv. Det är en metod som visar alla kostnader
för personer i åtgärder men också vad personerna
bidrar med samhällsekonomiskt när de får arbete. R.
Shaqdih menar att det är en användbar metod för
finsamprojekten. Det är bra att ha detta underlag för
att visa vad som hänt under en viss period. En god
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indikation kan man få genom att göra en delutvärdering
av ca 30-40 personer.
•

Presentation av regeringens förslag till stöd för
socialt företagande
R. Shaqdih: redogör för regeringens pressmeddelande
från Näringsdepartementet per den 26 november 2007 om
att ta fram ett tvärsektoriellt program med förslag på
insatser som stimulerar till att fler sociala företag
startar och växer. Målet med programmet för socialt
företagande är att skapa förutsättningar för att fler
sociala företag kan starta och växa. Vidare redogör R.
Shaqdih för Sociala företag som företagsform har visat
sig kunna bidra till att skapa arbete för de människor
som står längst bort från arbetsmarknaden, i Sverige
och i andra europeiska länder, att dessa företag drivs
på marknadsmässiga villkor men har också en social
dimension i sin verksamhet. Medarbetarna i sociala
företag har på grund av långtidsarbetslöshet,
långtidssjukskrivning, funktionshinder eller andra
skäl inte haft möjlighet att etablera sig på
arbetsmarknaden.
Beslut
Styrelsen anser att frågan är mycket intressant och
vill ha konkreta förslag vid kommande styrelsemöten.

§ 7

Ansökan om medel till Grus, Stig Grönkvist
Stig Grönkvist: redogör om bakgrund för ansökan om
medel för Grus för år 2008. Bl.a. annat att
verksamheten startades i maj 2005 som ett
samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan i Kga/Dfs. I april 2007 togs
projektet över av Finsam i Kga/Dfs och är numera en
finsamfinansierad verksamhet. Detta öppnade upp så att
även socialtjänsten i Kga/Dfs deltar i projektet.
Beräknad totalkostnad för 2008 är 1 095 000: Diskussion förs beträffande den totala kostande för
Grus och att denna kostnad överstiger det budget som
styrelsen per den 6 november 2007 antagit.
Margareta Norling: rapporterar att Arbetsförmedlingen
har en medarbetare som är intresserad av att ta över
efter Julia Rendius.
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Kristina Borén: rapporterar att Försäkringskassan
håller på att utse en medarbetare som kan ta över
efter Ulla Karlsson.
Beslut
• Styrelsen beslutar att verksamheten Grus ska
fortsätta även under år 2008 och fr.o.m. 15
januari 2008 komma igång med intagning av nya
grupper.
•

Alla aktörer ges i uppdrag att åter se över sina
kostnader och anpassa de till den gemensamma
antagna budgeten för Finsam Kga/Dfs.

•

Styrelsen bordlägger beslutet om beviljandet av
medel till Grus till nästa styrelsemöte per den
29 januari 2008.

§ 8

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls den 29 januari 2008. kl 8.15
– 10.30 på Agera Djurägandeutveckling/Tassen,
Hangarvägen 42 i Karlskoga.

§ 11

Mötet avslutas
Ordföranden tackar styrelsen och avslutar mötet.

Vid protokollet
Raéd Shaqdih

Justerare
Bengt Johansson

Justerare
Sven-Olof Reinholdsson
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