Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors
Protokoll:
Plats och tid:

2008-01-29
Dnr 2008.00
Finsams kansli, kl. 8.00-10.30

Beslutande:

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

Övr. deltagande:

Nikolaus Koutakis, Örebro universitet
Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman
Annelie Olsson, sekreterare

§ 1

Mötets öppnande
Ordföranden välkomnar och öppnar dagens möte.

§ 2

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkänns.

§ 3

Val av sekreterare
Till sekreterare väljs Annelie Olsson.

§ 4

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare väljs Robert Mörk.

§ 5

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns.

§ 6

Rapport från verkställande tjänsteman
•

Rapport från arbetsgruppsmötet, enligt protokoll
Raéd Shaqdih redogör för arbetsgruppsmötet 080121
I samband med att Raéd Shaqdih rapporterar om det
inbrott som gjordes i hans bil i början av året
diskuteras vad som kan göras för att säkerställa
säkerheten för det material som hanteras. De lokaler
som utgör finsams kansli i nuläget är inte bra, varken
ur säkerhets- eller arbetsmiljösynpunkt. Styrelsen
anser att det därför finns skäl att titta på annan
lokalisering.

•

Rapport från beredningsgruppen
Raéd Shaqdih rapporterar att beredningsgruppen har en
bra och fungerande struktur. Huvuduppgiften är att
fungera som en sluss för befintliga verksamheter som
Jobbcentrum och Grus.
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Två nya medarbetare, Monika Forsman och Ann Almqvist
har anslutits till gruppen.
När det gäller Grus finns det platser kvar då endast
fem stycken är anmälda för tillfället. Verksamheten
kommer dock att starta ändå, och möjlighet att anmäla
personer till verksamheten kvarstår.
•

Rekrytering av medarbetare till uppdraget utredning
av arbetsförmågan
Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors söker en
utredare av arbetsförmåga. I nuläget är det inte
klarlagt hur stort behovet är. Socialförvaltningen i
Karlskoga undersöker vilka behov som finns och kommer
att lämna ett skriftligt svar. Styrelsen betonar
vikten av att utredningarna görs av kvalificerad
personal.
Beslut
Styrelsen ger arbetsgruppen uppdraget att avgöra
frågan om en utredare, genom att arbeta på två
fronter:
1. Undersöka om denna resurs finns internt.
2. Arbeta fram ett underlag som kan ligga till grund
för en eventuell upphandling av tjänsten.

•

Ansökan om medel från handikappomsorgen, Karlskoga
kommun enligt bilaga
Handikappomsorgen, Karlskoga kommun ansöker om 75 000
kr. Pengarna ska användas till en förstudie gällande
kartläggning av behov och möjligheter för att starta
ett socialt kooperativ för personer med psykiska
funktionshinder.
Beslut
Styrelsen uppdrar åt verkställande tjänsteman att
tillsammans med någon ur arbetsgruppen utreda och
besluta i frågan.

§ 7

Laget runt
Bengt Johansson: Rapporterar från ett möte angående
arbetsmarknadsnämndens nedläggning.
Kristina Borén: Försäkringskassan har en ny organisation,
bland annat har länsdirektörerna ersatts av fyra så kallade
väderstreckschefer.
Det nya lokala försäkringscentret i Karlskoga invigs den 11
mars kl 13.00.
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Margareta Norling: Arbetförmedlingen är sedan januari -08
en ny myndighet. Kärnverksamheten fungerar dock som
vanligt.
Sven-Olof Reinholdsson: Förhoppningar om start av
läkarutbildning i Örebro.
Robert Mörk: Det råder i nuläget läkarbrist i Degerfors.
§ 8

Övriga frågor
• Lokal samverkansgrupp
Raéd Shaqdih tar upp frågan om lokal samverkansgrupp i
Karlskoga. I Degerfors finns en samverkansgrupp där
finsam representeras av verkställande tjänsteman. När
det gäller Karlskoga finns det för närvarande ingen
grupp. Försäkringskassan har dock inbjudit till en
diskussion om huruvida det ska bildas en
samverkansgrupp eller inte.
• Utvärdering
Nikolaus Koutakis, Örbro Universitet presenterar sig
och redogör för hur man kan gå tillväga när det gäller
att utvärdera finsams verksamhet. Styrelsen får ta del
av en översiktlig utvärderingsplan gjord av Nikolaus
utifrån den kunskap han har av verksamheten i nuläget.
Beslut
Styrelsen beslutar att ge Nikolaus Koutakis uppdraget
att presentera en modell för utvärdering och kostnaden
för detta.
• Ekonomi
Budgeten för Grus år 2008 har beräknats till 963 000
kr vilket är mer än vad som budgeterats för. Från 2007
har förbundet ett överskott på 420 000 kr som får
överföras till 2008. Därmed skulle den ökade kostnaden
kunna regleras.
Beslut
Styrelsen godkänner 2008 års budget för Grus.
• Administration
Frågan om det finns någon person som kan sköta
information och administration när det gäller
teamgrupperna diskuteras. Margareta Norling undersöker
om denna resurs kan finnas inom arbetsförmedlingen.
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Tider för kommande styrelsemöten under 2008
Datum
Ons 2 april
Mån 26 maj
Ons 3 sept
Ons 29 okt
Mån 15 dec

§ 10

Tid
08.15
08.15
08.15
08.15
08.15

-

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Mötet avslutas
Ordföranden tackar styrelsen och avslutar mötet.

Vid protokollet
Annelie Olsson

Ordförande
Bengt Johansson

Justerare
Robert Mörk
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