Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors
Protokoll
Plats och tid:

2007-03-26 i Höjdaren
Dnr 2007-0006
Kommunstyrelsens Hus kl. 08.15 – 11.00

Beslutande:

Bengt Johansson, Karlskoga kommun
Robert Mörk, Degerfors kommun
Margareta Norling, Arbetsförmedlingen
Stig Grönkvist, 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
Robert Mörk

§ 5

Genomgång av föregående protokoll

§ 6

Rapportering från verkställande tjänsteman
• Arbetsgruppen: Raéd Shaqdih gör en muntlig
genomgång från arbetsgruppsmötet. Arbetsgruppen har
haft en träff med Karlskoga Folkhögskola
beträffande deras ansökan om projektmedel.
Arbetsgruppens beslut är att avvakta till hösten
för att ta ställning i ärendet. Vidare informerar
Raéd om arbetsgruppens syn angående att samköra och
förädla verksamheterna Jobbcentrum och Grus (se
bilaga, protokoll från arbetsgruppsmötet 070312)
•

Budget: Raéd Shaqdih lämnar ett förslag till
budget 2007 enligt inlämnad bilaga. Enligt
förslaget finns det utrymme för att finansiera
Grus-verksamhet under nuvarande år.
Robert Mörk redogör för vikten av att det finns fria
medel ”buffert” för andra aktiviteter under året.
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•

Delårsrapportering: Ekonomicheferna i Degerfors
och Karlskoga arbetar med att ta fram en bra
lösning för delårsrapportering. Ekonomichefen i
Karlskoga Bengt Adolfsson undersöker också med
Skattemyndigheterna mjöligheten att lyfta bort
momsen för förbundet.

•

Anmälning av revisorer: ÖLL, Degerfors och
Karlskoga kommun har utsett var sin revisor.
Däremot saknas fortfarande revisorer för FK och
AF trots att förbundet har ansökt om detta.

•

Kick-offen 16-17 april: Intresset har varit
mycket stort och cirka 55 handläggare har anmält
sitt intresse.

Laget runt
FK, Stig Grönkvist: informerar om arbetet med att se
över försäkringskassans struktur och att ett
kontorsnät håller på att ta form. Detta med inriktning
på att koncentrera viss ärendehandläggning samt
telefonikundtjänst till ett begränsat antal specialoch produktionscentra i landet. Kundservice kommer att
finnas i varje kommun, men servicen kommer att vara
begränsad till bestämda tider. Stig bedömer att den
nya organisationen ska vara bättre för den försäkrade.
Stig anmäler Carina Larsson som sin ersättare i Finsam
Karlskoga/Degerfors
AF, Margareta Norling: De stora dragen är att länet
har sparkrav men att AF Väst klarar sig bra. Utifrån
har allmänheten inte märkt att det har blivit stor
förändring.
Margareta informerar också om pilotprojektet som AF
Väst deltar i. Projektet kommer förhoppningsvis att
generera vinster när det gäller verksamhet, miljö samt
vid leverans av olika tjänster.
Vidare informerar Margareta om deras nya organisation.
AMS och LAN försvinner. Dessa ersätts med ”3”
produktionscentra och 60-80 arbetsmarknadsområden.
Chefsbemanningen blir klar senare under hösten.
Margareta anmäler Stefan Pettersson som sin ersättare
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i Finsam Karlskoga/Degerfors.
Degerfors kommun, Robert Mörk: informerar om det
pågående budgetsarbetet i Degerfors kommun.
Robert påtalar vikten av gemensamma framtida
ståndpunkter och översiktlig planering mellan FK och
AF kring samverkan. Robert anser också att det finns
risker för att mer ansvar beträffande arbetsmarknadsåtgärder för de utanförställda ska föras över på
kommunerna.
§ 8 Övriga frågor
§ 9

Nästa sammanträde

§ 13 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade mötet

Vid protokollet
Raéd Shaqdih

Justerare
Bengt Johansson

Justerare
Robert Mörk

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Karlskoga 2007-04-

Karlskoga 2007-04-

Karlskoga 2007-04-

Protokoll 070326

Sida 3/3

