Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors
Protokoll
Plats och tid:

2007-04-17 i Utsikten
Prisma kl. 12.30 – 14.30

Dnr 2007-0006

Beslutande:

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

Övriga deltagande: Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman
Julia Rendius, AF Väst
Ulla Karlsson, Försäkringskassan
Björn Sjöberg, Karlskoga kommun

§ 1

Presentation från Grus och Jobbcentrum
• Julia Rendius, Af och Ulla Karlsson, FK redogör
för Grus verksamheten, se bilaga 1
• Björn Sjöberg, Karlskoga kommun redogör för
verksamheten Jobbcentrum, se bilaga 2

§ 2

Mötets öppnande
Ordföranden välkomnade och öppnade dagens möte.

§ 3

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 4

Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Raéd Shaqdih

§ 5

Val av Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Bengt Johansson samt
Robert Mörk

§ 6

Godkännande av föregående protokoll

§ 7

Rapportering från verkställande tjänsteman
• Arbetsgruppen: Raéd Shaqdih gör en muntlig
genomgång från arbetsgruppsmötet per den 16 april.
Protokoll från det mötet biläggs.
•

Förslag till verksamhetsplan (ej besluts ärende):
Ett 1:a utkast till förbundets verksamhetsplan
för nuvarande år 2007 presenteras av Raéd
Shaqdih. Underlaget har parallellt skickats till
både styrelsen och arbetsgruppen, detta beror på
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att mötestiderna för styrelsen och arbetsgruppen
är ej synkroniserade.
Stig Grönkvist: påpekar att det pågår redan ett
arbete med att etablera team på VC. Stig anser
att principfrågor av liknande karaktär skall
behandlas av styrelsen.
Margareta Norling: påpekar att samverkan bör ske
i en ännu mer organiserad form. De verksamheter
som finns tar mycket tid i anspråk från Af: s
handläggarna. Margareta anser att fler av dessa
verksamheter bör lyftas in inom ramen för finsam
Karlskoga/Degerfors och att man bör arbeta på ett
smart och effektiv sätt.
Vidare förs en diskussion kring den förslagna
budgeten för perioden 2007-2009. Verkställande
tjänsteman anser att priset per deltagare för
Jobbcentrum är för hög och att styrelsen att
finsam Karlskoga/Degerfors bör se över
kostnaderna.
Beslut
Styrelsen uppdrar åt verkställande tjänsteman att
inkomma med analys kalkyl.
•

Delårsrapportering: Rekommendationen från de båda
ekonomicheferna i Degerfors och Karlskoga är att
förbundet bör använda den kommunala redovisningsmodellen. Vidare rekommenderas styrelsen
intervallet 6 till 8 månader för upprättandet av
delårsrapport.

Beslut
Styrelsen beslutar att delårsrapport skall upprättas
var 8 månad.
•

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.
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Laget runt
AF, Margareta Norling: Informerar att den nya
myndigheten kommer att kallas Arbetsförmedlingen.
Organisationen kommer att bestå av 4-5 marknadsområden
och cirka 60 arbetsmarknadsområden. Nuvarande Af Väst
kommer tillsammans med Storfors, Kristinehamn och
Filipstad att ingå i ett sådant arbetsmarknadsområde.
Förslaget om den nya organisationen kommer att
presenteras till regeringen under april månad 2007.
FK, Stig Grönkvist: informerar att Försäkringskassan
är nu klar med strukturen för sin nya organisation.
När det gäller Örebro län så har både Örebro och
Karlskoga fått bra utdelning.
Senast den ska chefsposterna vara tillsatta och senast
den 31 augusti ska handläggarna i de olika kontoren
har fått besked om sina tjänster.
Stig Grönkvist, Margareta Norling och Robert Mörk:
anser att den förändring som pågår i Sverige och i
Nordiska och EU länder tillstyrker sin vision om att
vi rör oss mot i en riktning där man samkör olika
organisationer eller rent av skapar en gemensam
”medborgarnas” myndighet.

§ 8 Övriga frågor
§ 9

Nästa sammanträde
Nästa styrelsemöte är beslutat till den 30 maj, kl.
08.00-10.00. Plats höjdaren, kommunstyrelsens Hus i
Karlskoga.

§ 13 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och avslutade mötet

Vid protokollet
Raéd Shaqdih

Justerare
Bengt Johansson

Justerare
Robert Mörk
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